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Antonius onderweg
Overgang naar het
nieuwe kerkelijk jaar
Sinds de herziening van de liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie is er een driejarige cyclus van
lezingen. Op de eerste zondag
van de Advent beginnen we weer
met de A-cyclus, het Evangelie
volgens Mattheus. Gedurende het
jaar wordt dat evangelie verdeeld
over de zondagen grotendeels
gelezen, zij het niet van het begin tot het eind, maar aangepast
aan de grote kerkelijke feesten.
In de lijn van die feesten vieren
we hoe we door het leven, sterven en de verrijzenis van Jezus
bevrijd zijn van alle kwaad en

over de dood heen zullen leven.
Christus garandeert ons een leven dat geheeld is, heel is. Dat is
wat het woord heil betekent. In
de theologie wordt dat hele gebeuren vaak heilsgeschiedenis
genoemd. Ons leven wordt opgenomen in het leven van Jezus die

ons lot heeft gedragen. Dat ligt
aan de basis van onze vieringen
op zondag.
Maar naast deze heilshistorische
indeling van het kerkelijk jaar zijn
er ook momenten waarop uitdrukkelijk de loop der seizoenen centraal staat. De resten daarvan vinden we bijvoorbeeld in de zogenaamde Quatertemperdagen. Aan
het begin van de vier seizoenen
(quattuor tempora: letterlijk vier
[jaarge]tijden) waren drie dagen
vastgesteld van bezinning en gebed. Het is een gebruik dat ontstaan is in de kerk van Rome.
Waarschijnlijk heeft de
kerk van Rome hier een
gebruik uit de Romeins
religie en cultuur overgenomen. De wisseling van
de sei zoenen en het
werk op het land werd in
de buurt van Rome gevierd met ‘amburalen’,
processies over de velden waarbij zegen werd
gevraagd over het werk
op het land. Na de herziening van de liturgie in
zestiger jaren van de vorige eeuw ging het houden van de Quatertemperdagen steeds meer
achteruit. Steeds minder
mensen hadden behoefte aan deze da gen in
een samenleving waarin land- en
tuinbouw weliswaar nog steeds
een grote rol speelt, maar waarin
steeds minder mensen werkzaam
zijn. In 1969 werd dit gebruik afgeschaft in de Nederlandse kerk,
Lees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt
Naam
Ik hoor je
Je klinkt me nog in de oren
Naam
Ik mis je
Ik vertel aan wie het wil horen
Naam
Ik koester je
Je hoort bij ons allemaal
Naam
Je wordt echt niet vergeten
Je wordt een mooi verhaal

Pelgrimage Padua
Een verslag van een geweldige
reis!
pagina 3, 4 en 5

Van alles te doen
In de komende periode wordt
weer van alles georganiseerd in
de AvP
pagina 2 en 8
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100e Vierdaagse

Column

maar in 2005 werd het in enigszins gewijzigde vorm opnieuw ingevoerd. Zo bidden we in het voorjaar, op de tweede woensdag van
maart samen met onze protestantse broeders en zusters voor
gewas en arbeid. In agrarische
gemeenschappen in ons land is
dat nog steeds een belangrijke
dag. Boeren en tuinders weten
wat zij moeten doen en laten om
voorwaarden te scheppen voor
een goede oogst, maar zij weten
ook dat zij een aantal factoren
niet in de hand hebben.
Wij s tedelingen, zeker a ls we
geen volkstuintje hebben, zijn eigenlijk niet meer afhankelijk van
de seizoenen. Waar we een aantal jaren terug nog typische seizoensgroente en -fruit kenden,
kunnen we tegenwoordig het hele
jaar door aardbeien, bessen, bramen kopen als we dat zouden willen, omdat we in onze kassen de
seizoenen naar onze hand kunnen zetten. Zelfs het zonlicht imiteren we. In de winter is in bepaa lde stre ken in ons l and ’s
nachts licht te zien, dat de hemel
van onder verlicht. Onze land- en
tuinbouw is industrie geworden.
Maar je kunt je afvragen of het
wel nodig is om in de winter zomerkoninkjes te eten. Hoe lekker
ook! Het zou goed zijn als we
weer bewuster met de seizoenen
zouden leven omwille van de generaties na ons. Wij hebben de
opdracht de aarde te hoeden en
te bewaren; een opdracht die al
geschreven staat op de eerste
bladzijde van de Bijbel.
Dick Akerboom

Ik wil mij even voorstellen: Ben
Evers. Geboren en opgegroeid in
onze Vierdaags stad, Nijmegen.
Ik werk bij John Christ uitvaartverzorging. Met altijd zeer tevreden
klanten in beneden Leeuwen. Zelf
zit ik al 38 jaar in het uitvaartwezen. In mijn privétijd doe ik aan
wandelsport. In 1984 begon ik
daarmee. Toen liep ik als echte Nijmegenaar mijn eerste Vierdaagse. Daarna werd het langzaam
een verslaving. Iedere week loop
ik wandelt ocht en. In g oed en
slecht weer. Ik ken zeer veel mensen. Ook velen kennen mij. De
mensen noemen mij altijd in de
Vierdaagseweek: De snelle speer
van Nijmegen.
Dit jaar liep ik mijn 30e vierdaagse
tijdens het 100e Vierdaagse wandelevenement. Altijd als echte Nijmegenaar, ieder jaar, samen met
de vlag en nu dus met de 100 e
verjaardag van de vierdaagse.
Een mooie wimpel in top; 4 maal
55 km, wat mij goed bevallen is.
Dat was maar eenmalig, ter ere
aan deze 100 e Vierdaagse. Volgend jaar loop ik weer 4 maal 50
km. Ook ben ik vrijwilliger van
onze parochie Antonius. En ik ben
trots op ons team, de parochie bestaat zo ook 100 jaar. Waar wij al
zeer naar toe leven. In mijn vrije
tijd speel ik veel trompet. Ik krijg
nu les op de muziekschool. En ik
verheug mij er al erg op dat ik tegen de kersttijd weer mag spelen.
Ben Evers

Joka Feenstra

Antonius in de Advent
Met als thema ‘Licht’ organiseert
de AvP op drie zondagen in de Advent een bijeenkomst: klanken
om naar te luisteren, een meditatie om bij stil te staan en kerstliederen om mee te zingen.
Zo 4 december: 16-17.00u: de
symboliek van Licht: teksten, meditatie en muziek. Parochiehuis.
Zo 11 d ecem ber: 16- 17.0 0u:
klankmeditaite. Parochiehuis.
Z0 18 december”19.30-20.30:
Kerstliederen bij kaarslicht: in een
met kaarsllicht verlichte kerk luisteren naar en meezingen met
kerstliederen. AvP kerk.

Om daarbij te horen
Honderden kilometers reisden we.
We zochten de sterfplaats van een
onbekende. In de kerk die hem wilde eren, in een stad waar honderden jaren geleden hij gesproken
had. Antonius van Padua, is hij nu
meer gaan leven?
Omdat hij nu eenmaal onze patroon heilige is, en we nu eenmaal
besloten hadden te gaan, hebben
we ons voorafgaand aan de reis
maar eerst even verdiept in wie
hij is. Want velen van ons weten
niet meer dan dat hij afgebeeld
wordt met een kindje en dat je tot
hem mag bidden wanneer je iets
verloren bent. Maar was die man,
voor wie menigten de kerk in lopen, de moeite waard?
Door het een en ander te lezen is
het mij gelukt een beeld te krijgen van wie Antonius was en ik
moet zeggen dat waar hij voor
stond mij ook echt raakt. Hij zocht
oprechtheid, oprechtheid naar
God en oprechtheid tussen mensen. Alles wat wij gezien hebben
– prachtige kerken, schilderijen,
fresco’s, mozaïeken – maakt ontzettend duidelijk dat net als Jezus, ook Antonius nog leeft na zijn
dood.
De reis heeft míj echter ook meer
doen leven, en dan vooral door me
zo sterk onderdeel van de reisgroep te doen voelen. Wij leefden
samen. We leefden door te zien,
door te kijken, door te praten,
door te lachen, door te huilen,
door te horen. Wij hebben gevierd
en gelopen, gegeten, uren in de
bus gezeten en we hebben gebeden. Zo leefden we als een volk
onderweg en met ons voelden we
de hele Antonius van Padua gemeenschap.
Pelgrimerend heen, en pelgrimerend terug. Want de bestemming
van de terugreis was de sterfplaats van een bekende: Jan Leisink. Een dierbare die leefde, en
waarmee wij leefden. Een man die
onderweg met ons was wanneer
wij zijn naam noemden. Honderden kilometers reisden we om samen te zijn met die menigte die
bij zijn uitvaart de kerk in trok. Een
man die klaarblijkelijk voor ons,
ook na zijn dood, nog door zal leven.

TUSSEN-WOORD
In onze reisgids schreef ik een voorwoord. Dit is slechts een tussen-woord; dat kan niet anders, nog te veel verpletterd door beelden die door mijn hoofd gieren. Het na-woord volgt wanneer een en ander wat meer bezonken is.
leidingen, verrassingen, uitwisselingen met elkaar, met de bezoekende steden, met onze Italiaanse gidsen, en met het vriendelijke
en hoffelijke personeel van Casa
del Pellegrino.
Het bezoek aan Maria Laach, het

is lectrice, Jan Gall als acoliet en
Maurizio de koster.
De ker k is inm idd els volg estroomd. Addie zet in en we zingen uit volle borst: “Licht dat ons
aanstoot in de morgen”. Het wordt
een meer dan bijzondere dienst.
Drie kwartier later worden we ontvangen in het prachtige parochiehuis. Een enorme ruimte met keuken, bar, podium, lange tafels. Alle
registers worden opengetrokken.
We genieten van een heel rijke
dis, ons opgediend door heel lieve en hartelijke mensen. Zingen,
praten, toosten, maken grappen,
genieten van de maaltijd. Na drie
uren nemen we afscheid van onze
gastdames en gastheren alsof we
elkaar al jaren kennen. Handen
schudden, zoenen, “arrivederci,
tot ziens bij ons in Nederland”, het
kan niet op.
Die nacht kan ik de slaap niet vatten, een complete chaos van beelden en geluiden in mijn hoofd. En
zo ging het de hele week door.
Wat een intense dagen (zeer versterkt door het overlijdensbericht
van Jan Leisink, die vervolgens iedere dag met ons meereisde). Wat
een intense onafgebroken stroom
van ontmoetingen, ervaringen,
beschouwingen, verhalen, rond-

avondeten in die prachtige Kälberhalle in Augsburg, de wandeling
daarna door het centrum, een
kortstondig maar wel super genieten van dat prachtige Verona, de
indrukwekkende en luisterrijke
viering in de Kapittelkapel. Daar
werd de toon gezet voor intense
saamhorigheid en gevoel van pelgrimerend onderweg zijn. “Samen
op weg, zoekend naar leven”,
maar daar vonden wij toch zeker
hier iets van terug.
Ach, elke dag had zijn hoogtepun-

ten. Capella degli Scrovegni, zo
goed ingeleid door Josette en Maria. De ‘Ravenna-dag’, een groot
genieten van Byzantijnse mozaïek-kunst. Daar komen we ook
die intrigerende drievoudig keizerin Galla Placidia, (alleen haar
naam is al een schoonheid) dochter van Theodosius tegen. Of liever gezegd, we komen haar niet
tegen want haar mausoleum is
leeg,(zij is begraven in Rome) en
toch, wie eenmaal binnen in haar
mausoleum is geweest, moet er
wel doordrongen van geworden
zijn dat we hier te maken hebben
gehad met een van die superbe
en tegelijkertijd ondoorgrondelijke personen waar dat bijzondere
land Italië zo rijk aan is geweest.
Dan huiswaarts, via Trento met
haar Castello di Buonconsiglio,
tenslotte naar Rothenburg a/d
Tauber.
Nog een laatste verrassing: op
een romantisch plekje zoals alleen
Duitsland dat ons kan geven gebruiken we onze 3e picknick. In die
milde herfstzon, met blik op huizen, kerkjes en vestingwallen van
het stadje. Enkele uren later rijden we een donker kerkplein op.
Maar ik voel van verre, nog die
onverwachte, spontane zoen van
Caterina Tisso, de Duitstalige gids
in Padua, symbool voor dat warme, gastvrije, heerlijke land, waarnaar je altijd kan verlangen en
over kan dromen, Italië.
Rob van Woerkom
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Steeds opnieuw ervaar ik het volle licht van de Santissimi Trinitá in
Fiesso d’Artico. Jan Bulte dirigeert
het Gregoriaans koor, Paul Keijser
speelt orgel. Achter het altaar don
Massimo, don Carlo en Cyrus die
de mis celebreren, Nicla Zebellin
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Pelgrimage Padua

Mandarijnen van Fiet!

In Verona staken we kaarsjes op,
o.a. voor Jan Leisink. Daarnaast natuurlijk ook de Dom, de arena en het
balkon van Romeo en Julia bewonderd!

-> De graftombe van de Heilige Antonius van Padua in de Basiliek van
Antonius in Padova. In deze kerk
zijn ook zijn doodskist en verschillende relikwieën, waaronder zijn
strottenhoofd en onderkaak, te zien.

100

Pelgrimage Padua

Diner 1e avond in Augsburg.

Koorrepetitie in de bus.

100

Pelgrimage Padua
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En Antonius ging overal mee!

Viering in een zijkapel van
de basiliek met voorgangers Jan Zuiker en Cyrus
van Vugt en misdienaar
was onze chauffeur Jan
Gal. Cyrus is later nog mee
voorgegaan in de parochiekerk van Dolo en heeft op
de terugweg een bezinning geleid ter afsluiting
van deze pelgrimsreis. De
viering in de zijkapel was
een viering vol emotie en
verbondenheid die op ieder
een diepe indruk heeft gemaakt!

Picknick onderweg. Heerlijk!

Schildering van Giotto in de kapel van Scrovegni.
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De basiliek van Antonius gezien vanuit ons pelgrimshotel.

Pelgrimage Padua
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Met het zweet op je gezicht…..
Onlangs werd ik getriggerd door
de slotzin van een van onze voorgangers: welke relatie bestaat er
bij de Antonius van Padua eigenlijk tussen de veelbesproken AvPdiaconie en een AvP-spritualiteit?
Die vraag ga ik hier niet oplossen
maar een eerste stap richting antwoord zou kunnen zijn: Wat gebeurt er allemaal onder de verzamelterm AvP-diaconie? Als relatieve buitenstaander van de Antonius van Padua intrigeerde me dat
al een tijdje: diaconie is een soort
identiteitsmerk van de AvP, maar
hebben U en ik de concrete feiten daarover wel op een rijtje?
Voor informatie daarover hoef je
niet lang na te denken. Ik besloot
maar eens op bezoek te gaan bij
de trek”ster” van de AvP-diaconie.
Dat gesprek was een eye-opener
met minimaal twee kernstukken:
de AvP-diaconie omvat een zeer
divers pakket, bestaande uit een
veelheid van projecten en activiteiten in en buiten de AvP-kerk,
maa r al lema al
ide ntie k wa nt
ge base erd
op
be woge n
zi jn
met minderb ede elde n:
m et
maatschappelijk
gestranden,
weggevallen uit
- of verongelukt
in ons zorgsyste em. En het
tweede : Anneke
Leisink is de absolute incarnatie
daarvan. Over dit
la atst e
ga at
deze tekst niet.
De AvP-diaconie
gaa t ni et over
haar (zegt ze), maar kan ook niet
zonder haar (zeg ik).
Ergens in het begin van 1990 was
er een Conciliair Proces voor sociale bewustwording in de katholieke kerk, wat een push gaf aan
bestaande diaconie activiteiten. In
die tijd was in de Vereeniging een
Goede Doelenbeurs. Daar stonden
ook mensen van het pas opgerichte Fatima Maria, hulp aan de vele
vluchtelingen in Bosnië. Zowel in
de AvP als in de Maranathakerk
werd besloten aan de kerstpakkettenactie van Fatima Maria mee
te doen. Ook werd het hele jaar
voedsel ingezameld voor Bosnië.
Ook na beëindiging van de oorlog

in voormalig Joegoslavië bleef dat
systeem in stand tot op vandaag.
Ook de samenwerking met de protestanten (die aanvankelijk hun
viering in het Parochiehuis hadden) is in stand gebleven en blijkt
nog steeds een zeer vruchtbaar
oecumenisch huwelijk (waar twee
geloven op één kussen nog goed
voor zijn!). In 2015 werden 691
kerstpakketten gemaakt door 17
kerken en 1 school: met de AvPkerk als centraal verzamel- en
verdeelpunt. Vele cliënten van de
Voedse lbank, Stichting Gas t,
Vl ucht elingen- wer k en Hom eStart-gezinnen konden daarmee
gelukkig gemaakt worden.
Uit deze start vloeide jaren geleden al de vraag voort: wat kunnen we voor anderen doen nà de
kersttijd? Daarmee was het hek
van de dam. Er volgden in korte
tijd kleding-inzamelingen, ondersteuning van de Voedselbank en
van de Stichting Gast. Het wereldvrouwenhuis Mariam en Straat-

mensen voor Straatmensen worden partners.
Ondertussen ontstaat er ook een
reeks kleinere concrete acties:
oude mobieltjes worden ingezameld en door Kerk in Actie gerepareerd en naar ontwikkelingslanden opgestuurd. Plastic doppen
van sap- en melkpakken worden
ingeleverd. Een organisatie verkoopt het plastic (waar plastic
pallets van worden gemaakt) en
met het geld wordt de opleiding
van blinde geleide honden gefinancierd. DE-koffiepunten leveren
particulier niet zo veel op, maar als
je ze inzamelt levert DE daarvoor

(in 2015) 1410 pakken koffie aan
de Nijmeegse Voedselbank. Coop
zegeltjes idem dito: er werden
zoveel zegeltjes ingeleverd dat er
21 boodschappenpakketten gegeven konden worden aan St.
Gast en de Voedselbank. In het
Monume ntenweek end word en
producten van de Wereldwinkel
verkocht. Een mooi en dankbaar
project is het breien van dassen
voor daklozen (die verslijten/verliezen die blijkbaar het meest!).
Met Sinterklaas krijgen ze o.a. een
das als cadeautje. Allemaal activiteiten die nagenoeg niets kosten
maar het onschatbare effect hebben dat mede/mensen zich niet in
de steek gelaten voelen.
Naast deze permanente “grote”
kleine dingen staan de meer “publieke” acties, zoals de jaarlijkse
Rugzakjes actie (voor St. Surya),
waarbij de AvP, De Maranathakerk
en de Maria Geboortekerk ieder
minimaal 50 rugzakjes vullen voor
kinderen in Oost Europa, die geen
noodzakelijk
schoolspullen
he bben. Ma ar
wie lev ert de
rugzakjes? Vorig jaar rekende
Telfort het zich
tot ee n e er
daarvoor te zorgen, totdat dit
hun zakelijk belang ni et v oldoende diende
en nu word en
deze rugzakjes
toch we er gesponsord! Voor
het goede doel
wordt ook (minder ) ge gete n:
de opbrengst van de jaarlijkse
Vastenmaaltijd wordt in zijn geheel
aan een diaconaal doel gegeven,
dat iedere twee jaar wordt vastgesteld. Tijdens de maaltijd worden kaarten gestuurd aan patiënten in de Pompekliniek en in december worden ook een 50tal
kaarten gestuurd aan mensen in
Vreemdelingendetentie via Amnesty International.
De Voedselinzameling heeft een
dermate belangrijke ontwikkeling
doorgemaakt, dat door het initiatief van de AvP en de MaranathaLees verder op pagina 7

In Memoriam: Jan Leisink

kerk er nu twee voedsel-acties
zijn : de eerste rond Pinksteren
die wordt georganiseerd in 14
kerken en de tweede, ook door
AvP en de Maranathakerk georganiseerd, in september vanuit de
ker ken van de p aroc hie H.
Drieëenheid (Nijmegen-Zuid) met
de Ne derlands Gereform eerde
Kerk, gebaseerd op de adviezen
en de ervaringsdeskundigheid van
de AvP-diaconiegroep.
En dan de jaarlijkse Rommelmarkt
in begin september; weliswaar
bestuurlijk losstaand van de diaconiegroep, maar daarmee ook
bestuurlijk nauw vervlochten en
koersbepalend voor het goede
doel voor de helft van de opbrengst. Het is bij uitstek een oecumenische activiteit, waaraan
zo’n 10 coördinatoren (voor boeken, huishoudelijk materiaal, kleding etc.) hun handen vol hebben,
gesteund door zo’n 100 vrijwilligers van allerlei pluimage.
Wie trekt dit allemaal? Wie is die
AvP-diaconiegroep? Wie onderhoudt al die contacten met St.
Gast, St. Surya, Wereldvrouwenhuis, Wereldwinkel, Dak- en thuislozen, Centrale Diaconie, de Voedsel bank , St raat mensen v oor
Straatmensen, Home-Start, andere kerklocaties en wie weet met
nog meer instanties? Wie maakt
al die folders, deelt flyers uit,
stickert kerstdozen, adviseert anderen? De diaconale werkgroep
bestaat uit 9 bevlogen vrijwilligers
uit de AvP en de Maranathakerk,
waaronder enkele “super“-bevlogenen.
Ik zou de eerdere vraag van onze
voorganger hier niet gaan oplossen, maar een relatie tussen diaconie en spiritualiteit is er overduidelijk en al decennia-lang. Het is
de spiritualiteit van Vincent de
Paul, bekend door het mede op
AvP-initatief tot stand gekomen
Vincent-de Paul-centre. Deze ligt
ten grondslag aan een gemeenschap, die er alles voor over heeft
om als kerk voor de armen in onze
samenleving ongeacht de toekomst, vooral met daden aanwezig te zijn. Geheel in de geest van
de woorden van dezelfde Vincent
de Paul: “Heb uw naasten lief in
de kracht van je armen en met het
zweet op je gezicht!”

Na een zeer kort ziekbed is tot
ons groot verdriet Jan Leisink
overleden. We waren nog maar
nauwelijks bekomen van het bericht dat hij ernstig ziek was toen
bleek dat de tijd hem snel inhaalde. Zo snel dat de familie alle tijd
die haar nog restte met hem, samen, wilde doorbrengen. Wij konden onze steun betuigen d.m.v.
vele kaartjes en emails en dat bleken er heel veel te zijn. Wat zijn
Jan, Anneke en de kinderen veel
in onze gedachten geweest! Wat
hebben er vele kaarsen gebrand!
Jan, een pedagoog in hart en nieren, slaagde er op zijn eigen wijze in om iedereen het gevoel te
geven dat er veel mogelijk was.
Dat je altijd meer kunt dan je
denkt. Hij deed dat zo dat je er
altijd blij van werd en natuurlijk zat
hij zelf niet stil. Op vele manieren
heeft hij de parochie gediend. En
altijd op eenvoudige wijze, hij wilde nooit op de voorgrond staan.
Als er iets met elektriciteit te doen
was; met de microfoon: Jan hielp.
Zo was hij ook het gezicht van de
rommelmarkt waar hij achter de
microfoon iedereen op zijn onnavolgbare wijze opriep om vooral
veel te kopen ten behoeve van
Stichting Gast. Hij was veel in de
weer voor organisaties en stich-

Ton van den Hout

tingen die iets voor de medemens
wilden betekenen. Daarnaast had
de muziek zijn grote liefde. Hij
zong, spee lde prachtig op de
dwarsfluit en dirigeerde met grote verve ons Kerstkoor. Velen van
ons he rinneren zi ch nog het
kinderkoor dat hij vroeger dirigeerde, hebben er zelfs op gezeten.
In gedachten zien wij hem nog altijd staan voor ons koor: hij vouwde dan zijn handen om zijn buik,
keek ons dringend aan en zei :
Adem in de buik! (wat hij ook voordeed) om vervolgens de muziek
in te zetten. Als het goed ging
keek hij blij en stak zijn duimen
omhoog. Alleen daarom al wilde je
het goed doen. We deden het altijd beter dan we van tevoren
dachten. Dat was het wonder van
Jan.
Op weg naar Padua bereikte ons
het nieuws van zijn overlijden. Een
schok ging door de bus. Hij is
prachtig herdacht in de bus en tijdens onze viering in Padua. Het
was ontroerend om dat zo samen
te mogen doen. Jan en Anneke
waren zo iedere dag bij ons. Voor
Anneke moet het zo smartelijk zijn
om haar maatje waar ze bijna 50
jaar mee getrouwd was te moeten verliezen. Dat onpeilbare verdriet zal lang blijven. Wij kunnen
alleen maar om haar
heen blijven staan
en proberen om iets
van dat verdriet te
lenigen.
De uit vaa rt was
overweldigend druk
be zocht. J an was
voor velen wat hij
ook voor ons was:
gewoon een heel bijzondere
gewone
man. Een man die
we niet zullen verget en; een man
waa rvan zijn zoon
opriep dat wij het
vertrouwen dat Jan
in zij n me deme ns
stelde ook door moeten geven zodat zijn
energie voort zal leven. Jan is 73 jaar
gew orde n. H ij zal
zeker in ons hart en
in onze g emee nschap voortleven.
Clara ter Berg
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Antonius
van Padua
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
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Bereikbaarheid
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Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
vanvught@stefanus.nl
Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Erwtensoep

Agenda

Op zondag 20 november wordt
de Zevenheuvelenloop weer gehouden en net als voorgaande jaren willen we dan graag zelfgemaakte erwtensoep verkopen.
Dat kan niet zonder uw hulp. Bent
u bereid en in staat ons daarbij te
helpen als koker en/of verkoper
van de soep of bent u bereid te
helpen bij voorbereidende werkzaamheden op zaterdag of zondag?
Vanaf 16 oktober tot 6 november
ligt achter in de kerk een intekenlijst waarop u uw medewerking
kenbaar kunt maken. Het is ook
mogelijk u aan te melden via:
parochieblad@avpnijmegen.nl .
De belangstelling voor de soep is
groot zodat we veel hulp kunnen
gebruiken. De Stichting ‘Straatmensen voor Straatmensen’ is elk
jaar erg blij met onze inzet, daardoor zijn zij in staat thuis- en daklozen de nodige keren een warme maaltijd voor te zetten. De
gemaakte onkosten voor de soep
kunt u, indien gewenst, in rekening brengen. Uw medewerking
wordt zeer op prijs gesteld.

- Zo 13 nov, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v.
het Paduakoor
- Zo 20 nov, 10.00u
Voorganger: Kees megens m.m.v.
het Gregoriaans Koor
- Zo 27 nov, 10.00u
Eerste zondag Advent
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. de
cantor
- Zo 4 dec, 10.00u
Tweede zondag Advent
Voorganger: Theo Brock m.m.v. de
cantor
- Zo 11 dec, 10.00u
Derde zondag Advent
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
het Paduakoor

Oecumenische werkgroep diaconie

Concerten
12 november 20.00 uur: Kamerkoor Mnemosyne o.l.v. Koen van
der Meer: ‘Ik ben een blomme’.
27 november 15.00 uur:
Voces Celestes in samenwerking
met het Tilburgs Vocaal Ensemble.
17 december 20.00 uur:
Strijkorkest Arcato

Kerstpakketten
De winter is weer in aantocht en
d aa rm ee ook onze ja a rl ij ks e
kerstpakkettenactie. We maken
p ak ke tt e n voor m e ns en i n
Nijmegen, die wel een steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Een
cadeau om echt kerst te kunnen
vieren met wat extra’s. Dit jaar

Inloopavond: donderdag 1 december vanaf 20.00u in de pastorie.

doen 17 kerken en een school
m ee om sa me n bi jna 70 0
kerstpakketten te maken. Dat is
heel veel, dus we hopen dat ook
nu weer veel mensen een doos
willen vullen. U kunt meedoen
vanaf 13 of 20 november door een
kaartje of doos mee te nemen,
samen met een flyer. Daar staat
p re ci e s op m e t wa t v oor
producten u de doos kunt vullen.
Let wel op de houdbaarheidsdatum. Als u een doos mee naar
huis neemt, verwachten we dat
u hem ook weer gevuld terug
brengt in de kerk.
U kunt de doos inleveren op 27
november, 4 en 11 december;
dan komen ze bijtijds op hun
bestemming.
Dank u wel als u mee gaat doen,
om zo wat licht te brengen bij
mensen die dat heel goed kunnen
gebruiken. Heel hartelijk dank
alvast voor uw medewerking!
De oecumenische diaconale
werkgroep.

Alles uit de kast
Een expositie waarbij alles uit de
kast komt: kazuifels, dalmatieken en allerlei voorwerpen die
door de jaren heen in de kast
zijn gezet. Tevens kleine Kerstexpositie. 16 december 19.30 –
21.00 uur; 17 december
11.00 – 15.00 uur; Zondag 18
december 11.00 – 15.00 uur.
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