Antonius onderweg
De dienaar roept: wees er!
Naast mij in het ziekenhuis ligt
een Marokkaan. Een jaar of zestig. Hij kijkt niet vrolijk, want hij
heeft pijn. Rond een uur of vijf
krijgt hij bezoek. Zijn moeder, zijn
vrouw, zijn dochters, zijn zoons,
broers, zussen, schoonzussen en
zwagers, neven, nichtjes, en nog
anderen die zich broer, zus, neef
of nicht voelt en wie voelt zich dat
niet. Ze babbelen er vrolijk op los.
Hij lacht, dat zie je. Ineens, bij
zessen, staan ze op (ik versta niet
wat ze zeggen) maar allemaal tegelijk verlaten ze de kamer en ook
de patient zelf valt stil en gaat bij
zichzelf naar binnen. Dan weet ik
het: het is de tijd voor gebed. Ik
word er ook stil van.
Een halfuurtje later hoor ik ze aankomen en vullen ze weer de kamer. Niet alsof er niets gebeurd is,
maar omdat na de tijd van gebed,
de tijd van troost en bemoediging
weer wordt voortgezet.

Ik meen, dat ik zijn naam heb horen noemen: Abdessalem. Ik googelde op mijn tablet: arabische namen en hun betekenis: Abdessalem: dienaar van de Vredige. Ik
vond een lange rij namen, die al-

lemaal begonnen met Abd: Abdal,
Abadalla, Abdalrahman, Abdel, Abdelhamid, Abdiel, Abdoel en nog
meer, met hun betekenis: dienaar
van God, dienaar van Allah, dienaar
van de vergevingsgezinde, dienaar
van wie alle lof verdient, met vreugde dienaar van God…
Het was mij al eerder opgevallen,
dat er zoveel mensen zijn die in
het Arabisch als ‘Abdul’ en dus
‘dienaar’ heten. Sterker wellicht
dan wij tegenwoordig gewend
zijn bij het geven van namen, krijgen zij als het ware een programma mee voor hun leven, in een
groots perspectief.
Dit parochieblad komt op 10 mei
uit en dus zocht ik op welke schriftlezing we die dag voorgelezen krijgen en ik las in de eerste lezing
(Handelingen 10,25-26). Maar Petrus zegt: Ik ben er heilig van overtuigd, dat God nooit een onderscheid maakt, integendeel, in elk
volk hoort eenieder bij God die
God eerbiedigt en doet wat goed
en eerlijk is.
In de taal van de Bijbel komt zo’n
drie-letter-woord ook voor: ebed,
wat dienaar betekent. Het is eigenlijk hetzelfde woord. ‘Hulp,
knecht, slaaf’. De positie kan verschillend zijn, maar het gemeenschappelijke is: iemand die helpt,
die terwille is, die dingen mogelijk
maakt voor degene aan wie hij of
zij verknocht is, die oplet om te
doen wat nodig is en waar behoefte aan is. De dienaar van de
ENE: dus degene die zichtbaar
maakt wat ENE bewerkstelligen
wil: het leven gunnen aan de mensen en de aarde behoeden en
bewaren.
Lees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt
Woorden verspreiden
het vuur door de ruimte,
klimmen langs de wanden,
mensen en ruiten,
langs deuren naar buiten,
naar buiten, naar buiten,
het wordt licht.
Woorden verwarmen
harten van mensen,
woorden verstaan
wat niet mogelijk leek,
stralende mensen
binnen en buiten
binnen en buiten,
overal licht.
Jeanette van Osselen

Aan de slag!
Zaterdag 30 mei: klussendag
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In gesprek
Bisschoppensynode over het gezin
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De Bijbel werd in het Grieks vertaald: diakonia is dan het woord
dat dienen, helpen, ondersteunen
etc. betekent. Dat woord is ons
vertrouwd: diakonie is wat de diaken doet. We bedoelen dan niet
op de eerste plaats de diaken als
ambt in de gemeenschap, maar de
identiteit van alle leden van de
gemeenschap. Dat is wat de leden met elkaar verbindt. Zonder
die diakonie kan er helemaal geen
sprake zijn van kerk, gemeenschap of parochie.
…en terwijl Petrus zo bezig is valt
de heilige geest op allen die naar
zijn toespraak zitten te luisteren.
De echte gelovigen staan wel even
te kijken: dat ook degenen van
wie ze het niet gedacht hadden
ook de geest kregen! (Handelingen 10,34-35)
Het is ook geen monopolie van
een gemeenschap, maar precies
andersom: Het gunnen van leven
aan elkaar en dat metterdaad, dat
vormt gemeenschap: het is de reden van haar bestaan. Dat vieren
we in de liturgie met woord en
gebaar, en daarover wisselen we
met elkaar van gedachten in geloofsgesprekken of anderszins.
Diakonie is een levenshouding, en
de bestaansreden van de Jezusgemeenschap. Dienst-verlening
heeft dus vele vele gezichten. Het

Klussendag
Even moesten we de jaarlijkse
klussendag uitstellen: het was
geen goed weer en de voorbereidingstijd te kort. Maar nu is het
lente en bijna zomer. Dat betekent poetsen, schoonmaken, opruimen, verven etc. Dus de klussendag staat gepland en kan u
niet missen. Er is en blijft altijd veel
te doen en het is altijd inspirerend en gezellig! Het is bijna traditie dat het locatieteam een voorbeeld stelt en voor zichzelf een
forse klus uitkiest. Maar er is voor
ieder wat wils en iedereen is van
harte welkom op zaterdag 30 mei
vanaf 10.30 uur. Dat belooft een
prachtige dag te worden. We willen dan ook na afloop de vernieuwde pastorietuin inwijden.
Vernieuwd, jawel! Hoe? Dat leest
u op pagina 7 van dit blad.
Ton van den Hout

woord dia-konie komt van een
Griek werkwoord dat oorspronkelijk stof opruimen betekent: (konos
is stof). Ik houd van woordenboeken, omdat zij mij telkens weer
verrassen. Ik zocht het woord
‘gunnen’ in het etymologisch woordenboek van J. de Vries / T. de Tollenaere en zag dat het komt van
een typisch oud germaans werkwoord ‘unna’, dat ‘liefhebben, gunnen’ betekent. Dat past precies in
mijn straatje en vandaar dus mijn
vertaling van 1 Johannes 4,7v.
In de tweede lezing van 10 mei,
uit de eerste brief van Johannes
werd ons gelezen: Lieve mensen
laten we elkaar het leven gunnen,
omdat God zelf een en al gunnen
is, en ieder dus die van harte anderen (alle anderen) het leven
gunt is uit God geboren en dus
kent ie God. Wie dat niet heeft,
dat gunnen, heeft God niet leren
kennen… nog niet.
Mijnheer Abdessalem keek verbaasd op toen een hem onbekende Marokkaan zijn bed voorbij liep
en uitbundig zijn overbuurman,
een grote blonde man, als vriend
begroette. Hij keek mij aan en
vroeg ongelovig, wijzend op die
overbuurman: “Is hij Marokkaan?”
“Ach’, zei ik, ‘zijn we niet allemaal
Marokkanen?” Abdessalem gaf mij
zijn beste lach: “Ggut, ggut!”
Albert Meijer

Column
door Joka Feenstra

Oorsprong
en terugkeer
Wat als genade, de liefde van
God, bevrijding, verlossing, wat
als deze niet te ontvangen zijn?
Gelovigen reduceren soms het
Ware ofwel het Goede, tot een
‘iets’. Iets dat we krijgen. Hebben
gekregen, wij wel, zij niet. Noem
het ontvangen, het maakt niet uit.
Beiden veronderstellen een moment waarin we ‘niet-hebben.’ Dit
niet-hebben, wat zegt dat eigenlijk over de genade Gods? Dat het
even niet bestaat? Dat het even
niet voor mij geldt?
Genade smaakt voor mij naar een
thuis komen. Niet iets nieuws
wat niet was en nu gelukkig wel,
maar mijn oorsprong. Als een ‘oh
ja, dit, dat was ik vergeten!’
Ik aarzel bij zinnen die uitdrukking geven aan wanneer genade ons toekwam (of zal komen):
in de verrijzenis? In onze doop?
Ik zoek naar verwoordingen die
mijn ervaringen van genade recht
doen. Mooie fijne dingen, ontmoetingen en gebeurtenissen
zijn mij veel gegeven. Sommigen
worden zo’n deel van me dat de
tijd waar ze niet waren amper
voelbaar is. En toch was er een
tijd vóór deze gebeurtenissen. De
liefde van God voor mij heb ik
zichtbaar zien worden als openbaring in dit soort momenten,
maar steeds als een ‘oh ja’. Een
herkenning. Een terug keer.
Zo wil ik de volheid van de liefde
van God niet zelf een ervaring
noemen want ik geloof niet dat
het komt en gaat. Gods genade
beschouw ik als beschikbaar. De
volmaaktheid van Gods ‘en het is
goed’ is aanwezig. Wij kunnen
ervan weg trekken, het vergeten
en het dan verwachten aan de
hand van gebeurtenissen of ontmoetingen die wij goed noemen.
Alsof het komen gaat. Met hoop
kunnen wij fijne goede dingen
verwachten, maar we hoeven
nooit te hopen op Gods liefde.
Ook niet de voltooiing van zijn
verlossing of Goedheid. Konden
wij maar ophouden ervan weg te
trekken.

Sfeerimpressie
paasviering voor kinderen

Een van de kleuters reageerde na afloop: "Jezus is dood
gegaan en hij hangt aan het
kruis. 'Een vriend van hem was
héél verdrietig en moest erg
lang huilen. Toen kwam Maria
eraan en die zei: ‘Nee hoor, Jezus is niet dood. Ik heb hem
gezien. Echt waar.’ Het was
dus gewoon een vergissing en
hij is dus niet dood."
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Het begint traditie
te worden: voorafgaand aan Pasen en Kerst een
speciaal toneelstuk voor kinderen. Op zaterdag
4 april kreeg de
timmerman die
het kruis poetste
onverwachts bezoek...

Voedselinzameling
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Net als vorig jaar organiseren we
binnenkort weer een grote voedselinzameling voor cliënten van de
Voedselbank. Het aantal klanten
blijft fors toenemen. Er zijn momenteel rond de 530 adressen
waar wekelijks een voedselpakket
voor wordt gemaakt. Van deze levensmiddelen worden 1350 monden gevoed! Het aanbod van levensmiddelen vanuit bedrijven is
zeker niet voldoende. Vandaar dat
we een groot aantal kerken in Nijmegen hebben benaderd met de
vraag mee te doen met deze
voedselinzameling.
In de kerk krijgt u een foldertje uitgereikt, dat is samengesteld in
overleg met de Voedselbank. Het
gaat niet om luxe producten, maar
om basisvoedsel. We vragen u,
aan de hand van dit foldertje, een
aantal producten te kopen en
deze mee naar de kerk te nemen.
Van daar uit worden de levensmiddelen aan de Voedselbank gegeven.
De actie start in het weekend van
23/24 mei (Pinksteren). In de
daarop volgende weekenden (30/
31 mei, 6/7 juni en 13/14 juni)
kunt u alles inleveren in de kerk.
Door levensmiddelen in te leveren,
helpt u mee, om mensen in onze
directe omgeving, voedzaam en
gezond te laten eten. Het is beslist heel hard nodig! Doe dus allemaal mee!
Werkgroep Diaconie

Wat een verassing dinsdagavond toen ik thuiskwam om
daar een prachtig boeket
bloemen te vinden van het
locatieteam. Heel hartelijk
dank hiervoor.
Na 27 jaar moest ik helaas
een einde maken aan het werken in de parochie wat ik altijd met veel plezier heb gedaan. Leeftijd en hartkwalen
maken dit noodzakelijk.
Ik denk met veel plezier en
dank terug aan al die jaren
in de Antonius en de vele
mensen die ik daar mocht leren kennen. Ik hoop dat het
de Antonius goed mag gaan.
Nogmaals dank, vele groeten,
Leo Soede ofm.

Vastenaktie
In de veertigdagentijd hebben we
de Vastenaktie van collega-locatie Effata gesteund. Er is geld ingezameld ten behoeve van Sizakala, een kindercrèche in Zuid Afrika.
Acht kerken in Nijmegen, Ooij en
Groesbeek deden mee. Er was
ook een speciale verkoopkraam
die alle deelnemende kerken heeft
bezocht.
De totale opbrengst wordt nog
geteld, maar de aktie is goed gegaan. Ondertussen gaat de werkgroep Sikzala verder, bijvoorbeeld
op de activiteitenmarkt van het
Oud Burger Gasthuis. Wij wensen
iedereen die bij Sikzala betrokken
is veel succes!

Bijzondere reis
Van 15 t/m 20 juni organiseert de
Gemeenschap Emmanuel een reis
voor 50-plussers naar Paray-leMonial in midden Frankrijk. Pastor
Cyrus van Vught gaat mee als
begeleider. Thema van de reis is
‘hoop en vreugde’. Dagelijks is er
een goed inhoudelijk programma,
wordt er een inleiding gegeven,
wordt de H.Mis gevierd en er is tijd
voor ontmoeting en gezelligheid.
Reis per touringcar, verblijf in een
goed hotel. Meer info vindt u op
www.emmanuelnederland.nl of
bel 077 3828249.

Stichting Gast bestaat 15 jaar
Antonius van Padua zet zich al jaren in voor Stichting Gast. Dit jaar
bestaat de stichting 15 jaar. Vijftien jaar zorg voor asielzoekers in
Nijmegen en omgeving. Voor de
mensen die in afwachting zijn van
hun procedure en voor de mensen die zijn uitgeprocedeerd maar
niet terug kunnen of durven. Daarnaast zet Stichting Gast zich in
voor een humaner asielbeleid. Op
12 juni viert Stichting Gast haar
verjaardag in Villa Lux. Vanaf 20.00
uur vindt er een debat plaats en
u bent van harte welkom.
Het
aantal plaatsen is echter beperkt.
Gratis toegangskaarten kunnen in
de week van 8 juni worden afgehaald aan de kassa van Lux.

Bisschoppensynode over het gezin
In oktober 2014 stond het bijna
dagelijks in de krant: er was een
buitengewone Bisschoppensynode. De Bisschoppensynode is een
overlegorgaan waar gediscussieerd wordt over belangrijke zaken
die de gehele wereldkerk aangaan. Wanneer de synode in een
buitengewone vergadering bijeen
is geroepen, dan is dat om aangelegenheden te behandelen die
een spoedige beslissing vereisen.

Er werden hoge verwachtingen
geschapen en we geven toe dat
we aanvankelijk licht teleurgesteld waren over het uiteindelijke
resultaat. We zouden graag zien
dat de katholieke kerk een warm
huis is en ruimte biedt aan alle
mensen van goede wil die erbij
willen horen. Tegelijkertijd beseffen we dat werkelijke veranderingen alleen voldoende fundament
krijgen wanneer ze in gesprek met
elkaar tot stand komen.
In deze voorbereidende Synode
zijn geen definitieve standpunten
bepaald, hieraan zal worden gewerkt in de Gezinssynode van oktober 2015. In de tussentijd
streeft paus Franciscus naar een
brede consultatie onder de lokale
kerken. Het pleit voor de paus dat
hij zijn standpunten niet wil doordrukken, maar op een meer collegiale wijze wil besturen. Daarmee
doet hij recht aan de letterlijke
betekenis van synode: samen een
weg vinden. Met een consultatie
onder parochianen wordt deze
benadering nog versterkt.
Een ander positief punt is dat deelnemers aan de synode het niet
eerder zo openlijk voor de buitenwereld met elkaar oneens leken
te zijn. Waar er tijdens eerdere
synodes vooral een goed geregisseerd ritueel werd aangehouden,

Ten behoeve van de consultatie
zijn vanuit het Vaticaan een aantal vragen geformuleerd. De Belgische bisschoppen hebben de
vragenlijst al vlot op internet geplaatst, met de mogelijkheid voor
iedereen te reageren. De Nederlandse bisschoppen hebben terughoudend gehandeld, en lang
gewacht met het verspreiden van
de lijst. Uiteindelijk is de lijst naar
de pastorale teams van de parochies gestuurd, en konden deze
zelf bepalen hoe en door wie de
vragen zouden worden beantwoord. Wel moest dat alles binnen een maand plaatsvinden,
d.w.z. het bestuderen van het
einddocument van de synode (22
pagina’s) en het beantwoorden
van de vragenlijst (10 pagina’s)
waarin thema’s aan bod komen
zoals ‘cultureel-maatschappelijke
veranderingen in het gezin’, ‘opvoeding en interpersoonlijke relaties’, ‘de geseculariseerde samenleving en diverse gezinsmodellen’,
‘anticonceptie’, en ‘pastorale zorg
aan gezinnen’. Geen gemakkelijke opgave.
Het was onmogelijk om in die
maand een brede consultatie van
locaties te organiseren. Bovendien
riep het afstandelijke en moeilijk
te begrijpen taalgebruik ook
weerzin en onmacht op. Dat dit
niet alleen voor ons geldt, blijkt
wel uit het gegeven dat onze reactie er één van de slechts vier reacties was, die het bisdom Den
Bosch heeft ontvangen. Daarmee
schiet de enquête zijn doel voorbij. Zeker omdat de vragenlijst
geen betrekking had op theologische leerstellingen, maar op gezichtspunten en leefwijzen van
parochianen.
De antwoorden die zijn ingestuurd weerspiegelen in ieder geval de veelkleurigheid van onze
parochie. Er is duidelijk gemaakt
hoe de parochie is opgebouwd, en
welke verschillende opvattingen
en geloofsuitingen aanwezig zijn.
Hoewel het natuurlijk maar een
druppel op de gloeiende plaat is,
vonden we het toch de moeite

waard om vanuit onze locatie onze
stem te laten horen.
In het komend najaar zal de gezinssynode weer volop in het
nieuws zijn. De kerk wordt door
anderen niet altijd met liefde tegemoet getreden. En ongetwijfeld
zullen er dan ook standpunten
naar voren worden gebracht die
de rest van Nederland – en wellicht ook onszelf – als wereldvreemd voorkomen. “Wat doe jij
nog bij die club?” is dan een vraag
die al gauw gesteld kan worden.
Het lijkt ons goed om de uitnodiging tot een brede consultatie alsnog op te pakken, om eerst gedachten uit te wisselen binnen
onze eigen Antonius, en vervolgens ook met andere locaties in
gesprek te raken. Interessant is
een gesprek over de waarde van
het gezin – welke gezinsvorm dan
ook – en over hechte relaties vanwaar uit liefde geleefd wordt en
waar waarden worden gedeeld
en uitgedragen. Niet uitgaand van
een cultuurpessimistische kijk
maar maatschappelijk en positief.
Zo’n gesprek kan tot positieve resultaten leiden wanneer we samen een weg vinden waarbij niemand zich uitgesloten voelt, we
niet blijven steken in geschilpunten, en we ons blijven realiseren
dat het over onderwerpen gaat
die sterk verbonden zijn met het
persoonlijke. Binnen onze parochie is er ruimte voor meerdere
geloofsrichtingen en het past bij
de katholieke kerk (katholiek =
algemeen) dat niet ieder verschil
van inzicht leidt tot veroordeling
maar tot meer begrip voor elkaar.
Wanneer onze bijeenkomst aanleiding is om ons geluid ook buiten de muren van het parochiehuis te laten horen, dan zou het
geen gek idee zijn om dat ook te
doen. De kans is groot dat dat een
geluid is dat beter aansluit bij de
hedendaagse opvattingen over
het gezinsleven.
Eind september willen we een bijeenkomst in de Antonius organiseren. Het zou mooi zijn als er
mensen in aanloop daarnaartoe
een artikel in het parochieblad
willen schrijven. Als een inleiding.
Corné van Iersel en Cecile Kuijpers
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Deze kerkvergadering had als thema ‘het gezin’. Er leek voor verschillende moraaltheologische
kwesties een verschuiving te komen in de antwoorden van de katholieke kerk. Volgens de media
zouden gescheiden mensen die
hertrouwd waren tot de communie toegelaten kunnen worden.
Ook werd gesproken over een
positievere waardering van homoseksualiteit en over ongehuwd
samenwonen.

was hier sprake van werkelijke
discussies over stellingen en opvattingen. Dat betekent dat het
meedenken vanuit parochies ook
tot invloed kan leiden.
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Nieuwe lente,

nieuwe liefde in de pastorietuin

Wie kent niet die prachtig onderhouden pastorietuinen uit de zestiger jaren van de vorige eeuw, al
dan niet met brevierende pastoors
en kapelaans. Verboden terrein
voor iedere leek en daarmee een
uitdaging voor iedere kwajongen
(kwa-meisjes waren er toen nog
niet).

De doorslag kwam toen Michel met
een dragline de pastorietuin te lijf
ging. Daarna moest er een beslissing komen over “Hoe verder?”.

Een voorzichtige sondering voor
een moestuintje leverde al direct
bij Jan Bulte een positieve reactie
gevolgd door Ton die er o.a. een
educatief element voor zijn kleinkinderen in zag. Daarna volgden
er nog enkele liefhebbers voor de
resterende perceeltjes. En wat
wordt er gepoot? Dat varieert van
peulen, sla, andijvie etc. tot hop,
bloemen, wilde planten (voor sommigen onder ons onkruid) en jawel ook weer bramen en een pruimenboom.
Een chronisch lastig project voor
de jaarlijkse klussendag werd zo
geminimaliseerd en de tuin wordt
veel beter benut. Het wachten is
nu op een echte groentestal op
de rommelmarkt of gewoon op
zondag na de mis met verse producten uit een gezegende omgeving! Een echte aanwinst is het
uitgedijde gazon dat vele mogelijkheden biedt tot ontmoeten in
de vrije ruimte en zuivere lucht en
nog meer gras maaien voor Michel.
U mag het allemaal komen bewonderen.
Ton van den Hout
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Velen van ons kennen de pastorietuin van de Antonius van Padua. Kees Megens stak er als laatste inwonende pastor veel energie in en liet er vele zweetdruppels vallen. Tijdens de jaarlijkse
klussendag zagen we steeds
weer hoe het zevenblad de tuin
in had genomen, geëscorteerd
door wilde bramen, klimop en
ander inheems tuig. Enkele jaren
was de tuin ook nog bouwwerf
voor steigermateriaal, ladders,
montantstenen, leien, glas, etc.
En daartussendoor probeerden
Nel en Ans (onze zo gewaardeerde bloemenploeg) ook nog het
een en ander te plukken en te
knippen met als gevolg allerlei
schrammen vergezeld van passende teksten.

Al met al werd het ondanks alle
inspanningen van met name Michel, letterlijk een te grote doorn
in het oog. Het leek erop dat dit
zelfs voor Antonius een te hopeloze zaak was! Dat bleef zo tot
de discussie over de toekomst
van ons gebouwencomplex op
gang kwam. Waarom de pastorietuin niet ter beschikking stellen
aan de buurt voor feesten en partijen, waarom er geen volkstuintjes van gemaakt? Dat zou het
onderhoud een stuk gemakkelijker maken. U begrijpt het: allerlei
praktische en andere bezwaren
kwamen over de tafel. Was het immers niet zo dat we al heel veel
moeite hadden moeten doen om
de voortuin van het parochiehuis
te laten onderhouden na een enthousiaste plantdag? Uiteindelijk
nemen Jacqueline en Monique die
al jaren voor hun rekening en hulp
daarbij was steeds schaars te vinden.

Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid
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Pastor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Vrijwilligersdag

Agenda

Op zondag 14 juni vieren wij weer
onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Na
de feestelijke viering en gezamenlijk koffiedrinken bent u van
harte uitgenodigd voor een heerlijke lunch in de pastorietuin. Voor
onze gemeenschap bent u, vrijwilliger van de Antonius van Padua,
onmisbaar. Samen krijgen we hier
zoveel voor elkaar! Onze kerk
staat er prachtig bij, het werk in
en vanuit onze gemeenschap
loopt goed en dat allemaal dankzij u! Iedereen, die op wat voor
manier ook een bijdrage heeft geleverd aan onze gemeenschap, is
van harte welkom. Aanmelden
hoeft niet en partner en kinderen
zijn uiteraard ook welkom.

- Do 14 mei, 10.00u
Hemelvaart
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. de cantor
- Zo 17 mei, 10.00u
Voorganger: Cyrus van Vught
m.m.v. de cantor
Er is dan kinderkerk
- Zo 24 mei, 10.00u
Hoogfeest van Pinksteren
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 31 mei, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 7 juni, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor
- Zo 14 juni, 10.00u
Vrijwilligersdag
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor

17 mei: Kinderkerk

Inloopavond:
Donderdag 4 juni, vanaf 20.00 uur,
in de pastorie.

Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Film in de huiskamer
Concert
Het Belgische ensemble Capella
Nova geeft in het kader van de
Vlaamse week in Nijmegen een
concert in de Antonius van Paduakerk. Op het programma staat LAGRIME DI SAN PIETRO (De tranen
van Petrus) van Orlandus Lassus
(1632-1694). Lassus componeerde deze muziek op teksten van de
dichter Luigi Tansillo, die de episode van Petrus' verloochening
van Jezus bij diens gevangenneming in zeer emotionele woorden
beschreven heeft. De figuur van
de zwakke mens Petrus wordt in
21 expressieve gedichten uitgebeeld met het verhaal van zijn
angst, ontkenning, verdriet,
schaamte en spijt. Er wordt niet
alleen gezongen, maar de muziek
wordt ook geïllustreerd met projecties en boventiteling van de
teksten. De 14 zangers van dit 7stemmige werk worden begeleid
door 2 blokfluiten, 2 violae da gamba en organetto. Alle partituren
zijn eigenhandige transcripties
van de originele notatie. Dirigente
is Marleen Reynders.
Datum: vrijdag 22 mei, 21.00 uur
Entree: 12,50 euro

Kroniek
In de vroege ochtend van Witte
Donderdag is Wiely Mulders uit Elst
overleden. De laatste jaren kwam
hij iedere zondag met zijn vrouw
naar onze kerk, waar zij zich thuis
voelden. Hoewel hij ongeneeslijk
ziek was kon hij tot op het laatst
nog genieten van het leven. Zijn
uitvaart vond onder grote belangstelling plaats in de R.K. kerk in
Elst. Wij wensen zijn vrouw Betsy
veel sterkte met dit grote verlies.

Woensdag 3 juni bent u weer van
harte welkom bij ‘Film in de huiskamer’, dit keer bij Kees Waardenburg. We gaan dan kijken naar de
film Secrets & Lies van Mike Leigh.
De film vertelt het verhaal van
Hortense Cumberbatch, een succesvolle zwarte vrouw die haar familieachtergrond onderzoekt. Ze
ontdekt dat haar biologische moeder, Cynthia Rose Purley, een
blanke vrouw is uit de arbeidersklasse. De film begint om 19.30
uur, inloop vanaf 19.10 uur. Aanmelden kan via de lijst achterin de
kerk of bij Kees Waardenburg, tel.
06 - 23226847.
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