Antonius onderweg

Huis van God,
huis voor de buurt

Op het eerst e oo g is dit een
vreemde titel in een blad voor
onze geloofsgemeenschap. Maar
deze titel volgt uit de lezing het
Evangelie volgens Johannes. In
het verhaal van de tempelreiniging
lezen we: “toen het paasfeest van
de Joden nabij was, ging Jezus op
naar Jeruzalem” (Joh 2,13).
Het Joodse paasfeest duurt acht
dagen en begint op de avond van
de eerste volle maan in de lente.
In Joodse families wordt Seider
gevierd met een maaltijd rond een
seiderschotel waarop onder meer
ongedesemde broden (matzes),
een geroosterd lamsbotje (ter herinnering aan het slachten van een
lam) en bittere kruiden liggen. Alles op die seiderschotel herinnert
aan de uittocht van het Joodse
volk uit de slavernij in Egypte.
Dat verhaal wordt op die avond
geleze n ui t de Haggada: een
boekje dat in iedere Joodse familie van generatie op generatie
wordt doorgegeven en waaruit ze
tijdens de seideravond het ver-

haal van de Uittocht lezen. Haggada betekent letterlijk 'verhaal'
en veel in de Haggada is speciaal
bedoeld voor kinderen omdat die
centraal staan bij het doorgeven
van de traditie. Daarom vinden we
soms in Haggadas ook verwijzingen naar de geschiedenis van een
familie. Het jongste kind stelt de
vraag waarom de seideravond
anders is dan de andere avonden.
Zo wordt de herinnering levend
gehouden aan vele eeuwen geschiedenis van onderdrukking en
bevrijding.

Kinderen staan
centraal bij
het doorgeven
van de traditie
Ook Jezus heeft dit gebruik in ere
gehouden. De synoptische evangelisten vertellen alledrie het verhaal van het paasmaal dat Jezus
Lees verder op pagina 2

Wat vandaag niet is
Kan morgen komen.
Vergeet daarom niet
Te blijven dromen.
Deuren, vandaag nog dicht,
Gaan morgen misschien open.
Vergeet daarom niet
Te blijven hopen.
De traan van vandaag
Is morgen wellicht een lach.
Vergeet daarom niet
Te leven, elke dag!
Herkomst onbekend
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de stramien van de evangeliën
van Marcus, Mattheus en Lucas.
Johannes heeft een heel eigen
opbouw en bericht over veel zaken die niet vermeld worden bij de
andere evangelisten. Het is het
laatst geschreven evangelie (rond
90 na Christus) en bewaart de
verhalenschat van de meest geliefde leerling van Jezus en is doorgegeven in de christelijke gemeenschap die rondom Johannes
is ontstaan. Voor die gemeenschap was de verrijzenis van Jezus op de derde dag het Pasen
waarmee zij vertrouwd waren.
Vandaar dat Johannes aan het
begin van zijn evangelie schrijft:
“Toen het paasfeest van de Joden
nabij was, ging Jezus op naar
Jeruzalem.”

Vervolg van pagina 1
met zijn leerlingen viert, maar na
het seiderritueel voegt Jezus nog
een ritueel toe. Hij laat een extra
beker wijn en brood rond gaan en
zegt: “doe dit tot gedachtenis aan
Mij”.
De evangelist Johannes heeft
deze ritus niet, maar in plaats
daarvan lezen we bij hem het verhaal van de voetwassing, waarbij
het accent ligt op de dienstbaarheid aan elkaar. Johannes kan het
verhaal van de instelling van de
eucharistie niet vertellen in zijn
evangelie omdat hij al eerder gesproken heeft over het brood uit
de hemel. De omstanders vragen
Hem: “Wat voor teken doet Gij dat
wij in U moeten geloven? Wat doet
Gij eigenlijk?

Wat voor teken
doet Gij dat wij in
U moeten geloven?

Onze vaderen hebben het manna
gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: ‘Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten’. Jezus hernam: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: wat Mozes u gaf was niet het
brood uit de hemel: het echte
brood uit de hemel wordt u door
mijn Vader gegeven, want het
brood van God daalt uit de hemel
neer en geeft leven aan de wereld’. Zij zeiden tot Hem: ‘Heer,
geef ons altijd dat brood’. Jezus
sprak tot hen: ‘wie tot Mij komt zal
geen honger meer hebben, en wie
in Mij gelooft zal nooit meer dorst
krijgen’.” (Joh. 6, 30-35)… “Het
brood dat Ik zal geven, is mijn
vlees, ten bate van het leven der
wereld … Voorwaar, voorwaar ik
zeg u, als gij het vlees van de
Mensenzoon niet eet en Zijn bloed
niet drinkt, hebt gij het leven niet
in u. Wie mijn vlees eet en mijn
bloed drinkt, heeft eeuwig leven,
en Ik zal hem doen opstaan op de
laatste dag.” (Joh. 6, 48-58)
De opbouw van het Evangelie volgens Johannes volgt niet hetzelf-

Maar wat weten we dan eigenlijk
van de gebeurtenissen op die Eerste Paasdag? Er is geen ooggetuigenverslag. Het enige dat we
met zekerheid weten is dat vrouwen op de eerste dag van de
week naar het graf komen en het
graf geopend vinden. Tot verwondering en schrik (alleen Mattheus
spreekt over schrik en vreugde)
constateren zij dat het lichaam van
Jezus niet in het graf ligt. Allevier
de evangelisten vertellen dat,
maar de manier waarop zij dat
onder woorden brengen wijst niet
op een gemeenschappelijke overlevering, zoals bij de beschrijving
van andere gebeurtenissen uit het
leven van Jezus vaak wel het geval is. Wel zeggen zij allen nadrukkelijk dat Jezus “niet hier is, want
Hij is verrezen zoals Hij gezegd
heeft”.

We moeten het
doen met de
belofte van God
Niemand is getuige geweest van
de verrijzenis. De verrijzenis is niet
historisch te bewijzen en te verklaren. We moeten het doen met
de belofte van God: “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon
heeft gegeven, opdat al wie in
Hem gelooft niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.”
(Joh. 3, 15). Daarop mogen wij
vertrouwen in het voetspoor van
het geloof van hen die ons zijn
voorgegaan.
Dick Akerboom

Vanuit het locatieteam
We naderen het jaargetijde van meer licht en warmte. En natuurlijk, ook de vieringen van de afgelopen
weken verwarmden ons. Waarom is er eigenlijk besloten tot het openstellen van de vieringen?, zo zult
u zich misschien afvragen.
Vieringen
Als locatieteam vonden we het belangrijk om het contact met onze gemeenschap niet te verliezen, en om
mensen steun en bemoediging te bieden in deze tijd.
Ook het uitreiken van de communie werd door velen
gemist. Omdat we de maatregelen goed in acht nemen en de veiligheid en eventuele risico’s beter kunnen inschatten dan een paar maanden geleden, konden we de knoop doorhakken. Het besluit is genomen in goed overleg met alle betrokkenen.

Communicatie
Er zijn ook andere ontwikkelingen. Er is een nieuw
redactieteam samengesteld voor Antonius Onderweg.
Beppie Peters, Henrike van Riel en Rob van Neck zijn
gemotiveerd om aan de slag te gaan. Vanaf het Pinksternummer zal de nieuwe redactie aan de slag gaan.
Mieke Dahlhaus is de beheerder van de website. Zij
was daar al bij betrokken en krijgt nu steeds meer
expertise. Fijn dat er een team is, we wensen hen
veel succes en voldoening. Op deze plaats ook een
woord van grote dank aan Noortje ter Berg die tijdelijk de redactie van het parochieblad verzorgde, ook
van dit nummer. Een reddende engel!
En meer ontwikkelingen
Het lectorenteam is uitgebreid met Jos Blom en Beppie Peters, zo worden taken binnen onze gemeenschap telkens weer opgepakt. De samenwerking met
het Stadsklooster staat voorlopig op een laag pitje.
Er is wel contact over gezamenlijke kinderactiviteiten, maar dat overleg moet nog plaatsvinden. Misschien wordt dat een nieuwe weg, net zoals de inspirerende podcasts op de Samen Antonius app waardoor mensen met elkaar in gesprek raken. Laten we
dit soort wegen blijven inslaan.
In gesprek
Er staan ook nieuwe punten op de agenda. Zo willen
we eens in gesprek gaan met het locatieteam van
Effata, om te kijken of en hoe we meer contact met
elkaar kunnen hebben. Ook zullen we Eduard Kimman uitnodigen voor een van onze vergaderingen,
zodat we goed ingelicht worden over de visie van de
Stefanusparochie over samenwerking tussen locaties.
Belangrijk is dat er op tijd met elkaar wordt gesproken. Want niemand wil voor verrassingen komen te
staan.

Een plaats waar we
ons niet groter hoeven
te maken dan we zijn.
pagina 3

De maatregelen zullen we nog een tijd moeten aanhouden, dus ook in de vieringen van de Goede Week.
De Paaswake viering en de viering op Paasdag zullen door Tobias van Elferen en zijn team gestreamd
worden, zodat iedereen deze kan bijwonen. Wat een
fantastische inzet van de drie mannen. Ondertussen
hebben we ook kennis gemaakt met onze pastoor
Eduard Kimman in de viering van 21 januari. Het werd
door velen gewaardeerd en hij zal zeker vaker voorgaan in onze vieringen.

Actie Kerkbalans
Veel mensen hebben onze kerk gesteund via de actie Kerkbalans, dat laat wel zien dat we als kerk van
waarde zijn in de huidige tijd. Paus Franciscus gebruikt hiervoor een mooi beeld: de kerk als veldhospitaal. Een plaats waar we ons niet groter hoeven te
maken dan we zijn. Een plaats waar mensen telkens
weer wat kunnen helen.
Namens het locatieteam,
Cecile Kuijpers
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Onvoorstelbaar
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Onlangs hoorde ik een gesprek
met drie theologen over de toekomst van het christendom in een
geseculariseerd Nederland. Uit
een onderzoek van de EO en het
Nederlands Dagblad blijkt dat ongeveer 15% van de kerkgangers
tijdens de coronacrisis gestopt is
met het volgen van diensten, 15%
verwacht ook na de coronacrisis
minder naar de kerk te gaan.
De toekomst
Tijdens het gesprek werden verschillende toekomstscenario’s besproken. In één daarvan worden
de christelijke instituties, na een
soort van louteringsproces, teruggebracht tot kleine maar actieve
mi nderheidsgemeenschappen.
Solide en toegewijde gemeenschappen. In een ander, veel pessimistischer, scenario voltrekt zich
over de westerse samenleving
een soort culturele klimaatramp,
wa arna die samenleving zijn
(christelijke) ziel verliest. In het
vervolg van het gesprek kwamen
nog andere zaken aan de orde:
‘waar sta ik voor’ of ‘wat raakt mij
‘in de christelijke / joodse boodschap?

Geraakt worden
Oké, laat ik dan beginnen met wat
mij raakt. Het is een passage in
het boek Leviticus van Jonathan
Sacks. Zij luidt als volgt:

“De realiteit die ten grondslag ligt aan het universum
is niet doof voor onze gebeden, blind voor onze ambities, onverschillig voor ons
bestaan. Wij zijn niet verkeerd bezig als we de wereld
willen verbeteren en weigeren om lijden en onrecht als
iets onvermijdelijks te aanvaarden. Uiteindelijk is onze
hoop gegrond in onze overtuiging dat God bestaat, dat
Hij om ons geeft, dat Hij een
verbond met mensen heeft
gesloten. Dat verbond heeft
ons begrip van de geschiedenis veranderd. God heeft
zijn woord gegeven, dat zal
Hij nooit verbreken.”

Prachtige woorden. En wanneer je
daarover doordenkt, tot je door
laat dringen wat er staat, dan is
dat haast onvoorstelbaar! Wat
een hoopvolle, bijna betoverend
hoopvolle woorden. Woorden die
jou het gevoel kunnen geven gezien te worden, erbij te horen,
toekomst te hebben. Maar wrang
genoeg is het ook op een andere
wijze onvoorstelbaar, in die zin dat
veel moderne mensen zich zo’n
verbond nauwelijks, of helemaal
niet, voor kunnen stellen. In veel
verhalen, in veel bespiegelingen
over de wereld en ons bestaan,
wordt de fundamentele zinloosheid van onze plaats in de wereld
erkent; volstrekte eenzaamheid in
een ons totaal onverschillig heelal. In die visie kunnen we maar beter de deugd van de Stoa ontwikkelen, ons lot blijmoedig aanvaarden, amor fati. Ten diepste zou
ons bestaan beter verwoord worden in de Griekse tragedies dan
in de joods-christelijke bijbel. En
misschien dat de laatste visie ook
meer zou aansluiten bij de Darwinistische evolutietheorie. Het zou
zomaar kunnen.
Tegengeluid
Laat ik eerst zeggen dat ik, het
klinkt wellicht een beetje vreemd,
blij ben, dat wij mensen hebben
in onze maatschappij die zo heel
anders denken dan ‘gelovigen’.
Met hun atheïstische, soms zelfs
ronduit cynische bespiegelingen,
hebben zij religies ook geholpen
om veel naïviteit en bijgeloof uit
hun vaak dichtgeslibde geloofsovertuigingen te doen verdwijnen.
Nu leven wij meer en meer in wat
men een seculiere cultuur noemt,
al weet ik niet goed wat men daar
precies onder verstaat. Een cultuur zonder God? Een cultuur waar
men God niet mist? Hoe dan ook,
ik zie om mij heen dat het goed
leven is, zonder God.
Verlangen
Weet ik dan wel waarom bovenstaande passage mij zo raakt?
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Gaat het om een diep in mijzelf geworteld verlangen? Wie of wat
heeft dat verlangen dan in mij
doen wortel schieten? “In zoveel
woestenij gevangen, begraven wij
ons diepst verlangen.” En er is nog
zo’n zin die ik elke dag kan herhalen: “Hoog land zo jij zo weg gezwegen, naar jou toe lopen alle
mijn wegen, uit diepten waar geen
voeten gaan.” Ja zeker, ik herken
wel degelijk een aantal wegen, ik
heb ze ook gelopen, ik kan niet
zonder hen. Kracht, verlangen;
vragen blijven.

Nabij
Een roemloos einde? Nee, zo is
het niet gegaan. Dat is het grote
geheim dat wij vieren met Pasen,
al meer dan 2000 jaar lang. Wat
wij vieren is dat op die plek van
ultiem verlies, ultieme dood, waar
alle hoop verdwenen is, God Hem,
Christus nabij was, notabene in
die ervaring van Gods afwezigheid. Op die plek hebben wij her-
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Verhalen
Onlosmakelijk verbonden met het
verhaal dat God een verbond met
ons heeft gesloten, is het paasverhaal. Weer zo’n onvoorstelbaar
verhaal. Ook dat verhaal kan in
deze tijd rekenen op de nodige
scepsis. Drie jaar is Christus door
het land getrokken, heeft mensen
van alle rangen en standen ontmoet. Met hen gesproken, bruiloft
gevierd, gegeten en gedronken,
hen onderwezen in de vorm van
parabels, gebed. Hen getroost,
genezen van ziekten. “Wees niet
bang, vertrouw op jullie Vader, Hij
is met jullie verbonden. Zoals hij
voor de leliën van het veld zorgt,
en voor de vogels in de bomen,
des te meer zorgt Hij voor jullie.
Begrijp dat toch eens. Laat dat
toch eens tot jullie doordringen.”
Dan lijkt of schijnt zijn leven op een
totale ontreddering uit te lopen.
Eerst een vals en huichelachtig
proces, vervolgens een laffe veroordeling, ten slotte een vernederende kruisdood.

nieuwd ontvangen Zijn openbaring, Zijn Woord van verbondenheid, uitgedrukt in Tora en Evangelie.
Lastig
Die plek van ultiem verlies, dood
of wanhoop blijft, zo denk ik, een
lastige plek, zeker als het heel
dichtbij komt. Hoe zal ik in die realiteit handelen? Kan ik dat verbond
dat God met ons sloot blijven voelen. Kan ik die hoop blijven koesteren? Soms weet ik het, is alles
helder en duidelijk. Even later, op
momenten dat di ngen i ne ens
dichtbij komen... hmm, dan wordt
het... ja, wat wordt het dan?
Nieuwe moed
En toch blijft daar het wonder.
Want op die plek bijvoorbeeld,
stellen mensen ook te midden van

tekort aan medische hulpmiddelen
alles in het werk om mensen te
redden op de IC of in verzorgingshuizen. Strijden mensen om behoud van natuur, vechten zij voor
leefruimten voor dieren en planten, kijken zij waar herstel mogelijk is en vinden zij wegen om een
duurzame wereld te scheppen. Op
die plek blijven mensen zoeken
naar samenwerking, beginnen ze
met nieuwe moed aan de wederopbouw van hun vernielde steden
en verwoeste levens.
Op die plek vinden wij, doodgewone mensen, in het leven van
alledag, van alle tijden, op alle
hoeken van de aarde, nieuwe
wegen naar het Evangelie.
Rob van Woerkom
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Actie Kerkbalans slaat goed aan
Eind januari zijn we van start gegaan met de actie
Kerkbalans, door een brief bij u te bezorgen en er
aandacht voor te vragen in ons parochieblad. Ik kan
u melden dat de actie geweldig goed is aangeslagen: vanaf het allereerste begin hebben velen de
moeite genomen om een bedrag aan de Antonius van
Padua kerk te doneren. U hebt gezamenlijk tot nu
toe al 7.000 euro gedoneerd en dat is een fantastisch bedrag! Heel, heel hartelijke dank daarvoor!
En de actie loopt nog. Aarzel niet, wij kunnen uw donatie nog steeds heel goed gebruiken ter compensatie van alle gelden die we door de Corona pandemie hebben moeten missen.
Inmiddels hebt u ook van de belastingdienst het bericht ontvangen om uw belastingformulier voor 8 mei
in te leveren. U weet dat een periodieke gift aan de
Padua kerk volledig aftrekbaar is. Voorgaande jaren
moest bij de giften nog veel zelf worden ingevuld,
maar dat is dit jaar toch net weer even anders.
Bij de giften biedt de belastingdienst een keuzemenu aan, waarin u de begunstigde ANBI kunt vinden.
Wanneer u de juiste naam aanklikt, vult de belastingdienst automatisch het Rsin nummer in. Maar… als
u zoekt onder Antonius van Padua kerk, zult u die
niet vinden. Onze locatie valt onder parochie H. Stefanus. Als u dus invult: ‘parochie H. Stefanus’ krijgt u
automatisch het juiste Rsin nummer ingevuld.
Martien Peters

Ben van religie niet.
Heb wel de stem gehoord
van het bevrijdingsvisioen
dat gloedrood in de Joodse Bijbel
staat geschreven:
'Gelijke rechten op geluk
de zachte krachten van de solidariteit
genade brood voor ieder mens
uittocht uit alle wrede slimme
martelende slavernijsystemen
ooit en steeds opnieuw bedacht.'
De stem die dit
tot mijn geweten spreekt
is god voor mij.
En als ik zing uitzinnig ingetogen
in eigen zieletaal, of Bach aanhoor:
't gaat over dit, die god alleen
en verder godsdienst geen.
Huub Oosterhuis

Mooie woorden om te delen
Soms kom je iets moois tegen dat
je graag wilt delen. Af en toe lees
ik de overwegingen van Jan Zuiker terug. Ik ben echt fan van zijn
preken; ze zijn nooit lang, maar
staan altijd middenin de actualiteit en middenin het leven. Afgelopen week ontdekte ik een preek
voor Pasen uit 2005 die nu in 2021
nog net zo van toepassing is.

En in deze Coronatijd gaat er een
hele nieuwe onlinewereld voor mij
open. Ik surf vaker heen en weer
op pagina’s van andere kerken
om inspiratie op te doen en te ervaren hoe andere Nijmeegse kerken contact houden met hun gemeenschap. Al doorklikkend kwam
ik terecht bij een interview uit
2017 in Trouw met dichter en theo-

loog Huub Oosterhuis. In die tijd
verscheen zijn bundel religieuze
gedichten genaamd ‘Die wij denken’. Dit gedicht (pagina 6) kwam
recht bij mij binnen en heeft anno
2021 aan zeggingkracht en actualiteit niets verloren.
Beppie Peters

Woorden zijn meestal heel vluchtig: ze klinken, worden min of
meer gehoord… en vervluchtigen.
Weg zijn ze.
Maar niet altijd. Sommige woorden blijven ons het hele leven bij.
Woorden als: ik houd van je, of:
je bent geslaagd, je bent onschuldig. Die dragen ons, geven ons
kracht, stuwen ons voort. Andere tasten ons aan : ik wil je nooit
meer zien, of: ik haat je, of: het is
all emaal voor niets geweest .
Woorden kunnen een sterke invloed op ons hebben. Op hele volken, zoals toen president Kennedy in Berlijn over de muur heen
riep: Ich bin ein Berliner.
Wij lezen hier ‘s zondags altijd
voor uit de Bijbel. Dat zijn van die
woorden die het levenslot van
mensen mede bepalen. Alleen al
uit het feit dat ze al zo’n 1900 jaar
doorklinken en mensen blijven inspireren blijkt dat ze belangrijk
zijn. Zojuist hoorde u een eerste
en tweede lezing met in de kern
dezelfde boodschap: hij mag dan
wel gestorven zijn, maar hij leeft
en brengt leven, overal waar men
er maar voor open staat. De tekst
van de eerste lezing is ouder dan
die van het Evangelie. Het is de
kernachtige samenvatting van de
prediking uit de eerste jaren van
het Christendom. Wij getuigen
van alles wat hij in het land van
de Joden en in Jeruzalem heeft
gedaan. Hem hebben ze aan het
kruishout geslagen en vermoord.

God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan... De moord,
de misdaad hadden niet het laatste woord, maar het leven. Er is
toen een dynamiek over de aarde
gegaan als zelden tevoren. Mensen lieten zich niet door onrecht,
armoede, ziekte en natuurgeweld
overwinnen. Ze sloegen de handen ineen en droegen elkanders
lasten.

nog zo groot, dat je er soms moedeloos van zou worden. Zoveel
grof geweld, zoveel schrijnende
armoede, zoveel onrecht. Zoveel
pijn en onvermogen in menselijke
relaties. Als dat op je afkomt en
het grijpt je aan, zit je in de sfeer
van Goede Vrijdag. En het is goed
dat aan den lijve te ervaren wil het
verlangen naar verandering vat op
ons krijgen.

Zelfs als we ons beperken tot de
laatste 150 jaar in eigen land: de
zorg voor zieken en kanslozen, de
medische zorg, de zorg voor het
volksonderwijs, ze werden vooral
opgepakt door mensen die zich
door het evangelie lieten inspireren, protestanten en katholieken.
De sociale wetgeving is goeddeels
tot stand gekomen door de politieke inspanning van mensen die
geloofden in Pasen, in de opstanding van hun voorganger, Jezus
van Nazareth. Dit gebeurde in samenwerking met de socialisten.
Interessant in dit verband, want
die samenwerking was ook weer
een doorbreken van de eigen hokjesgeest. Jezus leerde namelijk
dat je niet bij de pakken moet
gaan neerzitten, hoe zeer het leven zich ook tegen je keert. Er is
hoop, er is altijd een positieve
kans. Want er is Iemand, die zich
om ons bekommert. Het leven
heeft een bodem.

Want geen Pasen zonder Goede
Vrijdag. Hoe je dat verstaan moet?
De woorden van de getuigen van
de goede boodschap over het leven vervluchtigen als ze ons niet
echt raken. Er komt geen verlangen naar vrijheid als je je niet op
een of andere manier onvrij voelt.
Je gaat je niet bezorgd voelen
over onrecht, als je daar geen contact mee hebt. En dit is meteen
het tweede noodzakelijke: je moet
zó geraakt worden, dat je in beweging komt.

Is de wereld er zoveel beter door
geworden? Ongetwijfeld. Maar
tegelijk is de nood onder mensen

Pasen word je niet zomaar in de
schoot geworpen. Gerechtigheid
moet bevochten worden, dat heb
je gezien in Georgië, in de Oekraine, en je ziet het in Kirgizië en de
Libanon. Een geschonden relatie
verbeteren vraagt inzet. Een zieke genezen vraagt veel zorg. Verbeteren van onze eigen wereld
gaat niet zonder moeite.
Maar de Paasboodschap leert dat
het mogelijk is.
Nu is het woord aan ons.
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Hoogfeest van Pasen, 26 maart 2005
Lezingen: Hand.10,34a, 37-43 en Jo. 20,1-9
Preek: pastor Jan Zuiker

Antonius
van Padua
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De Voedselbank
Vele kerkgemeenschappen in Nijmegen en Overbetuwe zijn al
maanden niet fysiek bijeen geweest. Die regio is het leveringsgebied van de Voedselbank en al
jaren hebben we in mei en juni
een inzamelingsactie. Dat is nu
een stuk moeilijker. Maar: het aantal mensen dat afhankelijk is van
de Voedselbank om een gezonde
maaltijd op tafel te zetten groeit.
Er is sprake van een toename van
7%; dat zijn al 25 adressen meer
dan vorig jaar en de verwachting
is dat het verder zal toenemen.
Dat nieuws roept ons op om moedig voorwaarts te gaan, dus we
gaan toch door met onze actie. U
kunt houdbare levensmiddelen
(geen vlees en geen alcohol) doneren van 22 mei tot en met 13
juni. Dus denk aan ons als u een
aanbieding in de winkels ziet!
Werkgroep Diaconie

Paasvieringen

Agenda

Na een moeizaam jaar zijn we
aangekomen bij de Goede Week
en Pasen. Natuurlijk gaan we deze
dagen beleven. Dat kan in de kerk
of thuis online. De livestream uitzendingen zijn te volgen via onze
website en kunnen ook later worden terug gekeken. U vindt ons op
www.avpnijmegen.nl.

- Do 1 april, 19.00u
Witte Donderdag
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Gregoriaans Koor

Wilt u een Paasviering in de kerk
bijwonen? Reserveren is verplicht
en kan via het secretariaat: e-mail
secretariaat@avpnijmegen.nl of
telefoon 06 - 49392730. We houden ons aan de richtlijn van 30 bezoekers.
Goede Vrijdag, 15.00u
Dit is de kruisweg samengesteld
door alle locaties binnen onze Stefanusparochie. Er is gelegenheid
om een bloem bij het kruis te
brengen. We kijken samen in de
kerk naar de livestream-uitzending, of thuis via de website.
Paaswake, 19.00u
Tjeu van Knippenberg gaat voor
en een deel van het Paduakoor
verzorgt de zang. De viering is op
hetzelfde tijdstip via livestream
thuis te volgen.
Eerste Paasdag, 10.00u
Liesbeth Jansen gaat voor en een
deel van het Paduakoor verzorgt
de zang. De viering is op hetzelfde tijdstip via livestream thuis te
volgen.
Ik wens u en we wensen elkaar
een mooie tijd van inkeer en van
feestelijk vieren toe.

- Vrij 2 april, 15.00u
Goede Vrijdag
Voorganger: Ton Groos
- Za 3 april, 19.00u
Paaswake
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor
- Zo 4 april, 10.00u
Hoogfeest van Pasen
Voorganger: Liesbeth Jansen
m.m.v. het Paduakoor
- Zo 11 april, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
mmv de cantor
- Zo 18 april, 10.00u
Voorganger: Cecile Kuijpers
m.m.v. de cantor
- Zo 25 april, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 2 mei, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor
- Zo 9 mei, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor
- Do 13 mei, 10.00u
Hemelvaart
Voorganger: Dick of Perla Akerboom
m.m.v. de cantor
- Zo 16 mei, 10.00u
Voorganger: Liesbeth Jansen
m.m.v. de cantor
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