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Antonius onderweg
Vrede verbindt
Vredesweek 2016
De Vredesweek is een week van
bezinning en actie die jaarlijks valt
in de week van 21 september, de
door de Ver enig de N atie s ui tgeroepen Internationale Dag van
de Vrede. Deze week begint in
2016 op zaterdag 17 en eindigt
op zondag 25 september. De Vredesweek wordt in vele Nederlandse kerken gevierd, ook in de Antonius van Padua.
Net zoals in 2015 is ook in 2016
het motto voor de Vredesweek:
‘Vrede verbindt’. Met dat motto,
worden we opgeroepen om sa-

men met anderen te bouwen aan
een leefbare en rechtvaardige
wereld. Met recente terreuraanslagen, de groter wordende kloof
tussen arm en rijk, de vluchtelingencrisis, de opleving van de koude oorlog, de Brexit en het toenemende onbehagen in de landelijke politiek op ons netvlies, groeit
ook het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Aan vrede moet
voortd urend ge wer kt worde n,
niet alleen voor het oplossen van
internationale conflicten, maar ook
dichtbij in onze eigen samenleving.
Samenleven kan niet zonder verbinden en zich verbonden voelen, omdat het
de ander is die een mens
boven zijn eigen begrensdheid uit kan tillen. Gemeenschapszin k an ook niet
zonder een gezonde dosis
optimisme. Ons geloof kan
ons daarbij helpen. In de
Bijbel staan veel teksten
die een positieve levenshouding stimuleren en ons
oproepen tot barmhartigheid, en compassie (of mededogen).
Deze eigenschappen maken relaties tussen mensen uitdagend, respectvol,
veerkrachtig en hartelijk.
We mogen ons hierbij geïnspireerd weten door paus
Franciscus, die dit jaar uitriep tot het jaar van barmhartigheid.
Lees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt

Mijn liefste wens
opnieuw
geloven in de mens,
niet altijd wijzen op zijn falen
maar duizend malen
weer herhalen
dat hij een deel is
van Gods plan,
daar wordt
de wereld mooier van.
Toon Hermans

Toekomstmuziek
Het locatieteam vraagt u om
méé te denken.
pagina 3

Rommelmarkt
Weer een recordopbrengst:
9.513 euro!!!
pagina 4 en 5
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Barmhartigheid en compassie hebben alles te
maken met ZIEN – BEWOGEN WORDEN – IN BEWEGING KOMEN. Deze drie stappen kunnen volgens De Beweging van Barmhartigheid (zie
www.barmhartigheid.nl) niet los van elkaar gezien worden. Dit betekent met hart en ziel meeleven met de ander, vooral met hen die het moeilijk hebben en kwetsbaar zijn. Barmhartigheid
en compassie zijn perfecte bouwstenen voor
een mooiere en betere samenleving, want ze
maken verbroedering en vriendschap mogelijk
tussen mensen, ongeacht hun afkomst, religie
of levensovertuiging. Deze principes leren ons
iedereen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden.
Vrede ligt ten grondslag aan alle religieuze,
ethische en spirituele tradities. Hierbij wordt een
beroep op ons gedaan om recht te doen aan de
heiligheid van ieder mens (ongeacht afkomst,
geloof, sekse, geaardheid), en op zoek te gaan
naar het geheim dat in heel de schepping verborgen ligt. Door in bezinning en (zelf)reflectie
bezig te zijn met de drie stappen ZIEN – BEWOGEN WORDEN – IN BEWEGING KOMEN, en dit te
koppelen aan onze christelijke geloofstraditie,
kunnen we de spiritualiteit (zielsgesteldheid)
van onze Antonius van Padua geloofsgemeenschap voeden. Dit sluit goed aan bij de identiteit die wij als geloofsgemeenschap al uitdragen, met diaconie als speerpunt, en met een
warm hart voor oecumene.
Theo Brock

door
pastoor Cyrus van Vught
Ziek, zwak en misselijk
Al twee keer in mijn leven heb ik de ziekenzalving ontvangen. De eerste keer was toen ik lag
bij te komen van een blindedarmoperatie. Ik
kreeg een stevige antibioticakuur, omdat ook een
buikvliesontsteking de kop op stak. Medisch was
alles min of meer onder controle, alhoewel niet
zonder risico’s. Daarom vond ik het toch wel prettig dat pastor Ewald Kamphuis voorstelde om
mij ter sterking het sacrament van de zieken toe
te dienen.
De tweede keer was kort nadat de huisarts bij
mij diabetes geconstateerd had. Ook dat was
niet direct een levensbedreigende situatie, maar
op lange termijn is deze ziekte wel van invloed
op allerlei vitale functies. Tijdens een retraite
werd de ziekenzalving aangeboden. Er waren
meer mensen die dat ook graag wilden: de een
had beenmergkanker, een ander kampte met
hartproblemen, een derde stond voor een staaroperatie en weer een ander kwakkelde al jaren
met zijn gezondheid. Het voelde als een grote
weldaad om door deze zalving te beseffen dat
ons leven in al zijn kwetsbaarheid in Gods hand
is.
Want het valt niet mee om tegen de grenzen
van je gezondheid aan te lopen. Ons lichaam
kan veel hebben. Maar het is tegelijkertijd ook
broos. In de loop van de jaren ga je dat steeds
meer merken. Ziekte kan een zware beproeving
zijn. Vaak ervaren we het lijden als een vloek.
Soms wordt alle hoop ons uit handen geslagen.
Juist in zo’n ellendige situatie, die iedere mens
kan overkomen, is Jezus naast ons komen staan.
Hij heeft het menselijke lijden doorgemaakt. Zo
laat Hij ons zien dat God dan trouw blijft aan
ons.
Omdat een aantal eeuwen lang de ziekenzalving vooral aan stervenden werd toegediend,
hebben veel mensen toch nog een beetje het
idee dat dit sacrament een soort doodvonnis is.
Maar dat is het allerminst. Het is een sacrament
van genezing! We mogen hopen op de genezing van ons lichaam. En we mogen zeker zijn
van de genezing van onze ziel: altijd putten mensen er troost, vrede en kracht uit. De ideale combinatie is om bij deze zalving ook schoon schip
te maken in een biechtgesprek.
Mocht u in een de rgelijk e situa tie komen,
schroom dan niet om een priester te vragen om
de ziekenzalving. Hij zal voor u bidden. Hij zal u
de handen opleggen zoals Jezus dat bij de zieken deed. En hij zal uw voorhoofd en uw handpalmen zalven met olie. Daardoor mag u gewaarworden dat God u draagt. In onze wereld is er
lang niet altijd ruimte voor gebrekkige mensen.
Maar bij God is dat er wel!

In tijden van verandering
“De dingen lopen bij ons eigenlijk
altijd wel vanzelf goed”, hoor ik
mensen van onze gemeenschap
re gelm atig zeg gen. Ie dere en
draagt eraan bij en doet wat bij
hem of haar past. Als er iets nodig is, dan wordt het opgepakt,
omdat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de Antonius van
Paduagemeenschap. We zijn een
vrijwilligerskerk van mensen die
allemaal hun eigen werkwijze hebben. We accepteren elkaars eigenaardigheden met liefde en globaal gezien streven we allemaal
naar hetzelfde.

We vormen, kortom, een mooie
gemeenschap van mooie mensen
die erg betrokken zijn. Ieder op
zijn of haar eigen manier levert
een bijdrage en we hebben als
betrokken leden ook allemaal een
mening over het pad dat we als
gemeenschap willen volgen.
Dat is echter slechts één kant van
de medaille. Misschien zijn er hier
en daar ook wel koninkrijkjes binnen onze gemeenschap, waarmee
anderen zich niet teveel mogen
bemoeien. Bovendien zijn we –
terecht – jarenlang in verzet geweest tegen een ongewenste fusie en opheffing. Dat heeft zijn
sporen nagelaten. Daar komt het
klimaat in de katholieke wereldkerk nog bovenop, met name onder de voorgangers van de huidige paus. Lange tijd waren daaraan weinig positieve woorden te
wijden. Laten we er echter voor
waken dat we door dit alles niet
te negatief worden!
In de komende tijd willen we de
deuren naar buiten (nog meer)
openzetten: we hebben nieuwe
mensen nodig om vitaal te blijven.

Als we nieuwe mensen willen aantrekken, zullen we moeten durven
te veranderen. Daar zijn we als
locatiebestuur van overtuigd. Wat
die veranderingen inhouden, is nu
nog niet duidelijk. Dat willen we
in de komende maanden met de
hele gemeenschap bespreken.
We hebben wel enkele thema's in
gedachten waarvoor we de wenselijkheid van veranderingen voelen en de kansen zien. Als kerkgemeenschap zijn wij sterk in het
woord en in de daad – met diepgaande overwegingen tijdens de
zondag svie ring en en m et e en
goed georganiseerde en diep beleefde diaconie. Voorganger Theo
Brock heeft enkele weken geleden
in zijn overweging aandacht gevraagd voor de vorm waarin wij
onze spiritualiteit beleven. We willen graag samen met alle betrokkenen en met de hele gemeenschap nadenken over hoe je nieuwe vormen kunt geven aan spiritualiteit tijdens de zondagsvieringen en mogelijk ook buiten die vieringen. We zouden graag (nog)
meer willen aansluiten bij de persoonlijke beleving. Ook willen we
naar buiten toe beter herkenbaar
zijn, zodat wij als gemeenschap –
maar met name ook nieuwe mensen en onregelmatige kerkgangers – weten wat je bij ons kunt
verwachten en dat je je hier thuis
kunt voelen. Diaconie kan daarbij
ook een belangrijke rol spelen,
want die staat ons na aan het
hart.
Andere thema's waarin we onszelf
kunnen versterken zijn onder andere onze verbinding met jongeren, gezinnen en met de buurt.
Daarnaast zijn er mogelijkheden
op het gebied van communicatie

en we k unne n de ker k va ker
openstellen, bijvoorbeeld ook als
plaats voor muziek.
Vóór we inhoudelijk met deze veranderingen aan de slag gaan, willen we jullie wel vragen om vooral
méé te denken. We nodigen jullie
van harte uit om met suggesties
te komen om onze gemeenschap
meer vitaal te maken. Je kunt meedenken over de hiervoor genoemde thema's, maar ook andere onderwerpen naar voren brengen.
Wijzelf zullen er in de komende
maanden vaker op terugkomen en
hebben globaal als planning om in
het najaar in één of meerdere bijeenkomsten gezamenlijk na te
de nken ove r ons t oekomsti ge
pad. Misschien kunnen we daarvoor ook wel inspiratie uit Padua
halen!
We vragen jullie op voorhand ook
om niet tégen te denken. Het
staat als een paal boven water dat
veranderingen nodig zijn. Als we
op dezelfde weg doorgaan, omdat we het altijd zo gedaan hebben, staan we uiteindelijk met lege
handen. Oud e id eeën en gewoontes kunnen we loslaten. Ieder voorstel voor verandering verdient in principe een positieve
waardering.
Het is spannend om gezamenlijk
met behoud van onze eigenheid
nie uwe pade n te ont dekk en
waarmee we meer nieuw leven in
de brouwerij gaan brengen! Ongetwijfeld brengt een veranderingsproces de gemoederen in
beweging en natuurlijk zullen we
óók grondig van mening gaan verschillen. Op voorhand vragen we
jullie voorzichtig met elkaar om te
gaan, elkaar te waarderen om de
inbreng die ieder heeft en om lief
te zijn voor elkaar.
Namens het locatieteam,
Corné van Iersel
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Ik hoor ook wel eens dat we onze
activiteiten en alles wat er in onze
gemeens chap nodig is op een
meer zakelijke manier moeten organiseren. Dat heeft ongetwijfeld
een paar pluspunten, maar het
moet ook wel passen bij onze gemeenschap. Een kerk sturen als
een bedrijf gaat niet werken. Dat
we als gemeenschapsleden mensen aan ons weten te binden, dat
we de dingen met zijn allen, ieder
met een eigen intrinsieke motivatie, voor elkaar brengen, is veel
belangrijker.

Nieuwe mensen hebben echter
geen boodschap aan stenen des
aanstoots uit het verleden. Die
moeten we achter ons laten.
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ROMMELMARKTROMMELMARKTROMMELMARKTROMMELMARKT

Het zit er weer op! De rommelmarkt van 2016 is achter de rug. En het wonder is weer gebeurd: de opbrengst was weer hoger. Het zag er eerlijk gezegd
niet naar uit. Er waren minder ‘dure’ spullen ingeleverd en het leek wat minder druk. Het was ook een
weekend met veel activiteiten in Nijmegen. Toch bleek
na de telling dat we weer een recordopbrengst hadden neergezet: 9.513 euro!

eten. Er zijn namelijk niet alleen vele bakkers/sters
voor het restaurant van de rommelmarkt; ook wordt
er door iemand voor ons gekookt! Het is allemaal heel
bijzonder wat er op zo'n dag gebeurt.

Altijd sta je weer versteld van wat je samen voor
elkaar kunt krijgen. Er is enorm gesjouwd. Eerst de
zolder leeg; daar wordt door het jaar heen heel wat
neer gezet. Dan komen de spullen binnen en moeten
worden uitgezocht. Op zaterdag moet alles weer naar
buiten nadat het eerst gesorteerd en zo nodig schoon
is gemaakt. Gelukkig is er door cliënten van Gast goed
mee gesjouwd want oh oh, wat is het zwaar allemaal.

Ook op de rommelmarkt was Ronald van de Kleurfabriek. Zoals u weet nemen we de Kleurfabriek het
hele jaar mee in onze festiviteiten rond het 100-jarig
bestaan. Er waren 500 koekjes gebakken die in zakjes van 5 verkocht werden. Alles uitverkocht en zo
kon hij 100 euro meenemen om materialen van te
kopen om met kinderen en vrouwen van het AZC activiteiten te ondernemen.

Nadat alles opgeruimd was en de resten afgevoerd
(eerst komen nog vele stichtingen langs om de goede spullen eruit te halen) konden we opgelucht naar
het parochiehuis voor een glaasje en om samen te

Van de netto opbrengst gaat de helft naar Stichting
Gast, de andere helft gebruiken we om straks het
vieringstorentje op te knappen.

Na een hele goede dag gingen we allemaal erg moe
maar ook heel voldaan naar huis. Volgend jaar weer!
Namens het rommelmarktbestuur,
Clara ter Berg
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Op naar Padua
In de aanloop naar het 100-jarig bestaan van onze
kerk gaan een aantal mensen samen op pelgrimage
naar Padua. Het Padua Catechesehuis organiseert
een aantal bijeenkomsten ter voorbereiding op deze
reis. Noteer de data en tijdstippen alvast in uw agenda!
Dinsdag 27 september
Antonius van Padua, de Franciscaan
19.30-21.30
Inleiding door zr. Beatrijs Corveleyn (claris)
Dinsdag 11 oktober
Antonius van Padua, de Heilige
19.30-21.30
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Zondag 16 oktober
De fresco’s van de Cappella degli Scrovegni
12.00-13.30 (met lunch)
Diapresentatie door Maria Nolet
Dinsdag 8 november
Pelgrimeren en terugblik op de reis naar Padua
19.30-21.30
Iedereen is welkom, aanmelden niet nodig.
Locatie: Parochiehuis, Van Slichtenhorststraat 81
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Namens het Padua Catechesehuis,
Cecile Kuijpers
Marij de Rooij
Joka Feenstra
Henrike van Riel

Werken in de stilte
Te midden van de Vierdaagsedecibellen was in de
serene stilte van de kerk een groepje mensen bezig
met het op orde brengen van de bladmuziek in de
muziekkasten van het Paduakoor, waaraan een aantal jaren geleden Hilde van Houdt al menige week
had besteed. Maar de bezem moest er weer eens
nodig door. Een hele klus, want alle partituren werden bekeken op bruikbaarheid; slecht leesbare muziek werd vervangen door nieuwe, mappen en stapelbakjes overzichtelijk gemaakt en tenslotte werd
alles opnieuw gerubriceerd. Een flink aantal dagen
hebben Addy, Ton en Wil hieraan gewerkt met een
schitterend resultaat. Heel veel dank voor de vele
uren die jullie in vakantietijd hieraan hebben besteed!
Jullie hebben koor en dirigent heel blij gemaakt!

Column

Dalmatiek en diaconie

door
Joka Feenstra

Koster Monique geeft college.
Dit keer de letter D:

Uw wil geschiede
Te midden van een worsteling
met het onmogelijke denk ik: “alles gaat voorbij”. Ik probeer die
woorden uit als het ware. Ik
gooi ze de ruimte in. Wanhopig.
Dat is de Boeddha (‘alles is vergankelijk’) + Jezus (‘de waarheid
zal je vrij zetten’), maar het
werkt helemaal niet.

Wat ben ik een sterveling! Er zijn
momenten geweest die zo mooi
waren dat ik de strijd met deze
waarheid ben aangegaan, want
zo iets moois ka n toch niet
voorbij gaan! Wat een vreselijke vergankelijkheid. En nu dat
ik die vergankelijkheid graag
toelaat, blijft ze uit.
Wet ensc hap lijk t he t woord
waarheid gekaapt te hebben
maar wat is waarheid zonder
geloof? Ik weet dat alles voorbij gaat, maar ik geloof het nu
niet en dus bevrijdt deze waarheid mij niet. Waarheid is niet
louter objectief, rationeel, het
moet voor iemand waar zijn. Minstens één iemand. Terwijl ik
worstel met het geloof in onmogelijk staat er ook nog een deur,
een andere weg, uitnodigend
met de woorden ‘welkom onmacht’, lok kend met ‘er ken
maar’, troostend met ‘overgave
mag’. Waren overgave en onmacht maar niet zo eenvoudig!
Ziet u die mogelijkheid ook wel
eens over het hoofd door alle
kracht die worstelen vraagt?

Koster Monique

Diaconie komende periode
Als we kijken naar de diaconie, dan
staat er de komende tijd weer heel
wat op het programma. September begon met onze jaarlijkse rommelmarkt (zie pagina 4 en 5 van
dit blad). Het weekend erna was
het Open Monumentendag met traditiegetrouw - een standje van
Wereldwinkel Meijhorst.

wil koken. Deze soep verkopen we
aan kijkers en lopers bij de Zevenheuvelenloop. Al het geld dat we
op die dag verdienen, gaat naar
St icht ing Stra atm ense n voor
Straatmensen. Zij verzorgen vier
avonden in de week een gratis
maaltijd voor dak- en thuislozen
in Nijmegen.

De hele maand oktober staat in
het teken van de rugzakjesactie.
U kunt weer een rugzakje meenemen met een informatiefoldertje. De schoolspullen die u koopt
voor kinderen in het grensgebied
Roemenië, Hongarije en Oekraïne
zijn daar heel welkom. Zo kunnen
ook deze kinderen op school een
basis leggen voor hun toekomst.

En tot slot gaat ook rond die tijd
onze grote kerstpakkettenactie van
start. Deze actie organiseren we
altijd in heel veel kerken en een
school in Nijmegen. Gelukkig dat
zovelen hieraan mee willen doen,
want er zijn heel veel mensen die
we op deze manier blij kunnen
maken met iets extra’s met Kerst.

Op 20 november zullen we op het
kerkplein weer staan met onze
erwtensoepactie. We vragen wie
van u zelf een stevige erwtensoep

Dus u ziet: genoeg actie de komende tijd! En hopelijk ook veel
mensen die mee willen helpen.
Oecumenische Werkgroep Diaconie
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Waarheid is een bijzonder begrip. Het wekt de indruk van iets
duidelijks, iets afgebakend. Dat
zou toch simpel moeten zijn? Dat
het woord ‘waarheid’ onze bloederige geschiedenis heeft overleefd! Zo veel mensen hebben
gedacht waarheid te bezitten;
zo vaak heb ik gedacht er iets
van te begrijpen. Maar als het
zo rationeel simpel was zou
mijn formule Boeddha + Jezus
moeten werken, vind ik. Ik weet
dat het waar is dat alles voorbij
gaat, en ik heb vaak genoeg
ervaren dat de waarheid mij vrij
zette. Zo waarom als ik bang
ben, werkt het niet te zeggen
‘alles gaat voorbij’?

Onze Ant onius van Padua- gemeenschap steekt veel energie in
diaconie, dat weten we allemaal.
Maar wat is precies ‘diaconie’?
Wanneer christenen samenwerken om nood te lenigen en om
maatschappelijke problemen te
helpen oplossen zodat oorzaken
van nood verdwijnen, dan spreken we van ‘diaconie’. En omdat
Antonius van Padua veel werk verzet samen met de Maranatha-gemeenschap heet dat “oecumenische diaconie”. De huidige paus
zet de ‘diaconie’ weer in het centrum van de christelijke leefwijze
waar het thuis hoort; vanaf het
allereerste begin is immers diaconie onlosmakelijk verbonden met
christen-zijn waardoor (onder andere) de groep binnen het Romeinse Rijk zo snel groeide.

Zoveel we van ‘diaconie’ horen zo
weinig weten we van ‘dalmatiek’.
Dat komt omdat het in de huidige
tijd niet meer wordt gebruikt. Het
is het gewaad dat een diaken
draagt tijdens de mis. Een katholieke diaken is een soort halve
priester die bijvoorbeeld wel mag
preken en dopen maar niet de
eucharistie mag doen. In onze tijd
hebben we al bijna geen ‘hele’
priesters meer, laat staan ‘halve’…
Dat gezegd hebbende kan ik u
vertellen dat de Antonius van Padua prachtige dalmatieken in haar
bezit heeft. En om u in staat te
stellen dit toch nog eens te zien
gaan we in december een tentoonstelling organiseren: ‘Kerk in
de Kijkert’ en laten we u deze en
al die andere mooie dingen uit
vervlogen dagen nog eens uitgebreid bewonderen.

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

Bereikbaarheid

Agenda

Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
vanvught@stefanus.nl

- Zo 18 sept, 10.00u
Voorgangers: Dick Akerboom
en Liesbeth Jansen
m.m.v. het Paduakoor
Vredeszondag
- Zo 25 sept, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 2 okt, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor
- Zo 9 okt, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. het Paduakoor
- Zo 16 okt, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. de cantor
- Zo 23 okt, 10.00u
Voorganger: Liesbeth Jansen
m.m.v. het Gregoriaans Koor

Coördinatoren
Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Inloopavond:
Donderdag 6 oktober,
vanaf 20.00u in de pastorie
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