Antonius onderweg

Wie geïnspireerd is,
spreekt een universele taal
Elk jaar is het op de 50e dag van
Pasen, Pinksteren (Grieks Pentèkostè = vijftig). De Pinksterdagen
zijn tegenwoordig vaak verbonden
met feesten die los staan van de
kerkelijke viering, zoals muziekfestivals, wedstrijden, kermissen, of
aspergefeesten. Het zijn tradities
waarbij mensen zich met elkaar
verbonden voelen. Er kan genoten
worden van het voorjaar en van een
heerlijk jaarlijks gerecht. Het is de
periode waarin de natuur een nieuwe start heeft gemaakt, maar nog
niet de warmte en uitbundigheid van
de zomer heeft bereikt.
In de Joodse traditie werd op de 50e
dag van Pasen de openbaring van
de Wet aan Mozes herdacht, en er
werd het ‘Wekenfeest’ gevierd. Men
was dankbaar voor de bevrijding uit
Egypte en voor de eerste vruchten
van het land die men van God ontvangen had. In het Oude Testament
staat bovendien dat het Wekenfeest
ook met slaven, weduwen, wezen en
vreemdelingen gevierd moet worden
(want “bedenk dat u ook zelf slaaf
in Egypte bent geweest”).
Juist op deze 50e dag na Pasen
waren de apostelen bijeen, samen
met Maria, in vurig gebed. Zij werden getroffen door iets bijzonders:
een hevige wind stak op en vulde de

ruimte waar zij waren. Vurige tongen verspreidden zich en zetten zich
op ieder van hen neer. Zij raakten
vol van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen.
Na de Opstanding van Jezus waren
de apostelen in verwarring geweest,
maar deze tijd lijkt nu voorbij. Net
zoals de eerste oogst, waren de
apostelen de eerstelingen die de
kracht ontvingen om van Hem te getuigen en gemeenschap te vormen.
Het voelde waarschijnlijk als vruchtdragend. Steeds meer mensen lieten
zich dopen, vormden gemeenschap
met elkaar ongeacht de verschillen
tussen hen, en braken het brood.
Wat zegt Pinksteren ons in deze tijd?
Het is voor velen een minder aansprekend kerkelijk feest dan Kerstmis of Pasen die voor ons duidelijk
verbonden zijn met voorstelbare
zaken als geboorte, leven, hoop.
Pinksteren is het feest van ‘vernieuwing’ en ‘inspiratie’. De symbolen
van ‘wind’ en ‘vuur’, die in het Pinksterverhaal worden genoemd, zijn
dan ook sprekend. Het is het feest
van de Goddelijke adem waardoor
een gemeenschap nieuwe vruchten
mag dragen, waar nieuwe ideeën
kunnen ontstaan en groeien, verwarmend als vuur. Een adem die te

Huis van God,
huis voor de buurt
De wind, wij zien hem niet
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.

Anders Frostenson,
vertaald door Andries Govaert

Klussendag
Op zaterdag 26 mei is het weer onze
jaarlijkse klussendag!
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Franciscuswandeling
Zondag 27 Mei 2018 gaan we in het
spoor van Franciscus de natuur i
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Kerk geboren

vergelijken is met de wind: je kunt
Hem niet zien maar wel het effect
van Zijn aanwezigheid waarnemen.
Een wind die soms stormachtig,
bijtend kan zijn, maar die ook verkoelend, vernieuwend en helend is.

Wat vieren we ook alweeer met Pinsteren? Met Pinksteren viert de Kerk
de uitstorting van de Heilige Geest
over de apostelen, zeven weken
na Pasen. En de katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis
zoals Lucas die in de Handelingen
beschrijft, ook de geboorte van de
Kerk. Door de kracht van de Geest
presenteert de Kerk zich voor het
eerst aan de wereld, te beginnen
in Jeruzalem, het centrum van de
joodse godsdienst.
In Handelingen staat beschreven
hoe Petrus na de neerdaling van de
Geest als eerste van de apostelen
naar voren treedt en zich richt tot
de “joodse mannen en bewoners
van Jeruzalem”. Petrus, de man
die op Goede Vrijdag zijn Heer nog
driemaal verloochend had, neemt
nu onbevreesd het woord en legt
aan de hand van de Heilige Schrift
uit dat Jezus de Messias is. Petrus
roept na zijn toespraak de toehoorders op zich te bekeren, met
resultaat: Die zijn woord aannamen
lieten zich dopen, zodat op die dag
ongeveer drieduizend mensen zich
aansloten (Handelingen 2, 41).

Inspiratie die gebaseerd is op wind
en vuur geeft energie, maakt sterk
en is vindingrijk. Het is belangrijk om
als de wind in beweging te blijven en
inspiratie te vinden om vruchten te
laten groeien. Ieder doet dat op zijn
of haar eigen manier. Vruchten van
liefde en vreugde, vriendelijkheid
en geduld, aandacht en acceptatie.
Wie geïnspireerd is, spreekt een
universele taal. En geïnspireerde
daad behoeft geen uitleg. Zij wordt
gezien en gevoeld.
Net zoals de mensen lang geleden
bijeen waren en kracht ontvingen
om door te gaan, zo ontvangen wij
nog steeds kracht om in Zijn Geest
door te gaan. Als kerkgemeenschap,
familie, gezin, vrienden, buren.
Wanneer we dat zo beschouwen,
staat Pinksteren dan nog steeds ver
van ons af? Is een tijdsverschil van
bijna 2000 jaar dan relevant?
We kunnen het begrip ‘tijd’ zien als
een rivier, waarbij gebeurtenissen
en ervaringen plaatsvinden en weer
voorbijgaan zoals het water stroomafwaarts gaat. Maar we kunnen ‘tijd’
ook zien als een meer waarbij gebeurtenissen en ervaringen rimpelingen zijn aan hetzelfde oppervlak.
Ik kies hier voor het laatste.
Cecile Kuijpers

Pinkstergedachte
Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verder gaan.

Greet Brokerhof-van der Waa

Wapperende handjes: zaterdag 26 mei klussendag!
onze handjes aansturen
zodat ze daar wapperen
waar het ‘t meeste nodig is. Kom meehelpen!
Voor iedereen is er wel
een gepaste klus; vann
koperpoetsen tot kaarsvet verwijderen tot de
glazen entree schoonmaken. U hoeft dus niet
op de ladder!
We beginnen om 10.00
uur. En natuurlijk wordt
e r vo or ’ t na t je e n
droogje gezorgd. Koffie
en thee en een lekker
lunch!
U doet toch ook mee!
Opgeven kan via de intekenlijst
achter in de kerk of stuur een
mailtje naar: secretariaat@avpnijmegen.nl. We maken er samen een
gezellige dag van!
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Uit het locatieteam

De kerk gaat open!

Over veel zaken die door ons georganiseerd worden leest U elders in dit
blad. Kijk naar de klussendag, de kerkopenstelling, en de vrijwilligersdag.
Allemaal belangrijke zaken. De vrijwilligersdag vieren we ieder jaar weer
om aan te geven hoe belangrijk deze mensen voor ons zijn. Met veel liefde
en inzet wordt er door menigeen ontzettend veel werk verricht voor onze
Antonius van Padua. Dankzij hen bestaan we, dat kun je rustig stellen. En
bestaan we goed! Daarom is er altijd een speciale viering in de buurt van de
verjaardag van Antonius, 13 juni. Dit jaar is dat zondag 10 juni geworden.
Alle koren zullen meezingen en na de feestelijke koffie is er een drankje en
een hapje voor iedereen. Hopelijk in de tuin maar dat weten we vaak pas
op de dag zelf.
In overleg tussen de pastoraatsgroep en bestuur van Stefanus is besloten om
het kerktijdenbesluit terug te draaien. Er bleek geen enkel draagvlak voor te
zijn, in tegendeel: er was vooral veel onbegrip. Er wordt nu gekeken hoe de
samenhang van onderop kan komen. Want Stefanus, dat zijn we met onze
locaties samen en dan is het ook goed om dat samen te bevorderen waarbij
de eigenheid van alle locaties goed zichtbaar blijft. In de pastoraatsgroep
heeft namens ons Joka Feenstra zitting genomen. Zij volgt daarmee Cecile
Kuijpers op. We zijn blij dat Joka zo ook onze stem zal laten horen.
En nu de opdracht voor restauratie van ons torentje is verleend, kijken we
wanneer dit van start kan gaan. We gaan de aftrap zeker vieren. U hoort
er dus zeker van!
Namens het locatieteam, Clara ter Berg

Zoals U al in de kerk heeft kunnen
horen willen we ons mooie kerkgebouw graag vaker open zien. Al langer is gebleken dat mensen graag
naar binnen komen om eens rond te
kijken of een kaarsje op te steken.
Dat kan alleen als we voldoende
gastvrouwen/heren hebben. Daarom doen wij een beroep op u om
eens na te denken of dat iets voor u
is. We beginnen eenvoudig met b.v.
een dagdeel in de week. Mochten er
meer mensen bereid zijn om mee te
doen dan kan dat uitgebreid worden. U bent altijd met zijn tweeën,
dat is prettiger en uiteraard kan er
koffie en/of thee gezet worden.
Achter in de kerk ligt een inschrijflijst om u aan te melden. Dat kan
ook via mij natuurlijk.
Iets voor u?
Clara ter Berg
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Wie denkt dat voor God werken
alleen betekent knielen en bidden
heeft het fout; vaak hoort daar ook
zingen bij, koffie zetten, koffie drinken, kletsen met elkaar, bloemen
verzorgen, daklekken opsporen en
repareren en ja soms ook knielen
om het kaarsvet uit de vloerbedekking te halen, op ladders balanceren
om de spinraggen om Antonius
heen weg te halen en Maria een
flinke boenbeurt te geven. Om maar
te zwijgen van het gesjouw ten behoeve van de rommelmarkt en het
diaconiewerk. In een kerk als de
onze zijn alijd veel klusjes te doen
en daar vragen we nu extra uw hulp
bij. Met velen kunnen we in een
keer een hoop werk verzetten zodat
de kerk er weer piekfijn uit ziet. En
het is nog gezellig ook! Daarom organiseren we op zaterdag 26 mei
de jaarlijkse klussendag in de H.Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg 96 in Nijmegen! Ben
van Tienen zal chef d’équipe zijn en
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Green capital

Franciscuswandeling zondag 27 mei

Op donderdag 21 juni begint de
zomer maar ook … een schoonmaakactie waaraan vooral scholen
zullen meedoen in het kader van
Nijmegen Green Capital. Vanuit de
Effata-lokatie is het plan ontstaan
om ook een bijdrage te leveren
aan Nijmegen Green capital. De
Dar levert knijpers, hesjes en vuilniszakken en het is de bedoeling
dat wij in onze wijk rondslingerend
afval opruimen. De Effata gaat
vanaf 10.00uur aan de slag en om
11.30uur zullen ze de zakken en de
knijpers bij de ingang van het OBG
aan onze groep overhandigen.
Onze groep eindigt de schoonmaakactie aan het begin van de
Groesbeeksedwarsweg waar ze de
materialen van de Dar overhandigen aan de mensen van de Maria
Geboorte om daarna zelf op een van
de terrasjes neer te strijken. Doet
u mee? Laat het ons weten: er ligt
achter in de kerk een inschrijflijst
maar u kunt ook een mail sturen
naar: secretariaat@avpnijmegen.
nl.

Hemelvaart
Viering donderdag 10 mei 10.00 uur

De Antonius van Paduakerk organiseert een bijzondere wandeling: zondag
27 Mei 2018 gaan we in het spoor van Franciscus de natuur in. We starten
(na de viering van 10 uur) om half 12 vanaf het kerkplein aan de Groesbeekseweg. Per Auto rijden we naar de Papenbergseweg waar we te gast
mogen zijn bij twee parochianen die in het bos een mooi zomerverblijf aan
ons beschikbaar stellen. Van daaruit lopen we in een wandeling van ongeveer
3 km over de Mookerhei. Onderweg zorgt Corné van Iersel voor een paar
bijzondere bezinningsmomentjes middenin de Lentepracht van de Mookerhei.
Aan het einde van de wandeling worden we in het zomerhuis opgewacht
met koffie en koek en kunnen we op het terras napraten en nagenieten.
De wandeling duurt ongeveer een uur en we verwachten rond half 3 weer
terug te zijn op het kerkplein. Nodig: een paar goede wandelschoenen,
wandelplezier, regenjack.... En mensen die met de auto willen rijden.
Zin om mee te wandelen? Opgeven kan bij Beppie Peters, barendje1950@
gmail.com 0f 06-30483180, of via de intekenlijst achter in de kerk.
Wilt u liever op de fiets naar de Papenbergseweg in Mook? Prima; de starttijd daar is 12.00 uur.
Voor de mensen die eerst de Eucharistieviering bezoeken : Na de Mis (11.00)
drinken we eerst samen koffie en verzamelen dan om half 12 op het kerkplein. Wij hopen op een gezellige groep deelnemers aan deze bijzondere
Franciscuswandeling. Ons plan is om deze wandeling te herhalen in de zomer (Aug.), herfst (Oktober) en winter (Februari) bij voldoende deelname.
Corné van Iersel, Anton Janssen, Jeanne van Tienen, Beppie Peters

Drie maanden na de januaristorm
heeft de aannemer de dakpannen
weer teruggelegd. Buurt zit weer
droog aan tafel in het parochiehuis.
De Monumentenwacht heeft het
lood op het kerkdak zo goed mogelijk weer rechtgeklopt. Aan de vieringtoren kan nu begonnen worden.
De goedkeuringen zijn verstrekt,
de klus zal worden uitgevoerd door
Aannemersbedrijf van Tienen uit
Nijmegen. Er loopt nog een subsidieaanvraag bij de Gemeente en we
hopen op een positief besluit. Dan
weten we of de financiering helemaal rond is, danwel dat Antonius
misschien toch nog een keer met
de pet rondgaat of hoopvol uitziet
naar een aandeel in de opbrengst
van de jaarlijkse rommelmarkt.
Herstel van de stormschade aan de
toren combineren we met de klus
en daarvoor kunnen we gelukkig
een beroep doen op de verzekering. Die vergoedt ook het herstel

van het beschadigde engelenraam van Piet Gerrits
in de kooromgang. Boven
van het dak van het priesterkoor viel een luik van de
dakkapel, ontzet door de
storm, op het dak van het
parochiehuis om vervolgens
tegen het engelenraam te
stuiteren. Het brugijzer van
het raam heeft erger kunnen
voorkomen. Maar toch, het
raam is uitgenomen en er
moeten naast vernieuwing
van het loodnet liefst 26
stukjes glas worden vervangen. Gebrandschilderd glas
en dat specialistisch werk is
inmiddels in uitvoering bij
Glasatelier Hagemeier in Tilburg. De verwachting is dat
het tegen Pinksteren terug
naar Nijmegen kan komen.

Op zondag 10 juni vindt de jaarlijkse bedevaart van Nijmegen
naar Kevelaer plaats. Dit jaar voor
het 230e jaar! We willen dit samen
vieren en deze mooie traditie behouden voor Nijmegen. Nijmegen
behoort tot de weinige plaatsen met
een officieel door de paus erkende
Broederschap die de jaarlijkse bedevaart organiseert en dit al 230
jaar doet, uitgezonderd een enkel
oorlogsjaar. Dit kan alleen als we

dit ook gezamenlijk oppakken en
voortzetten.
Informatie over de ontstaansgeschiedenis, het programma en opstappunten vindt u op de website
www.nijmeegse-processie.nl. U
kunt zich voor de processie opgeven bij mevr. Berends-Verwey, tel.
024-3506130.
U kunt ook meedoen met de voetbedevaart. Het is een nachtelijke
pelgrimstocht, die op zaterdag 9
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Kapot Engelenraam naar verwachting met Pinksteren klaar

Michel ter Berg

juni om 20.00 vertrekt vanaf de
St. Jacobskapel, Glashuis 4 te Nijmegen. Afstanden zijn 50, 40 en
33 km. De aankomst in Kevelaer
is zondag om ca. 08.00 uur. Informatie kunt u krijgen via Antoon
Janssen: 024-3237945.
Wij hopen u op zondag 10 juni te
ontmoeten!
Mary, Wesselkamp, voorzitter Nijmeegse Processie naar Kevelaer.

Er wordt weer hard gewerkt in de pastorietuin
Heerlijk met mijn handen in de
aarde... verbinding met de grond.
Met aandacht en liefde de plantjes
verzorgen, ze te zien groeien en
bloeien... om na een tijdje verwerkt
te worden tot een heerlijk voedzame maaltijd.
Ik word er blij van! Ik ga dan ook
graag naar de moestuin in de tuin
van de pastorie. Een oase van rust,
om te werken en ook zomaar om
even te mijmeren en te genieten
van de zon.
Jeanine van Weert
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De -s- van sacrament en sfeer

Geloven in de ander

In het begin van mijn onderwijscarrière (jaren ’70) werd ik al geconfronteerd met een beginnend
gebrek aan basiskennis van allerlei
kerkelijke begrippen, terwijl ik toch
op katholieke scholen lesgaf. En bij
de laatste vijftig jaar stoort dit gebrek aan kennis niet maar zo gauw
je dieper de geschiedenis induikt,
en dat was in mijn lessen toch echt
de bedoeling, moest ik van alles
uitleggen aan het pubervolkje tegenover me. Daarbij betrapte ik me
er regelmatig op dat de protestanten eigenlijk gelijk hadden met hun
Reformatie… en zeker als leerlingen
me daar wijsneuzerig op wezen.
Zo kwam de vraag op tafel wat “sacramenten” eigenlijk zijn. Ik legde
dan uit dat dat middelen waren om
in de hemel te komen en dat alleen
priesters die mochten verstrekken;
wat zijn `priesters` volgde dan meteen en dan zei ik: dat zijn mannen
die middels besprenkelingen met
wijwater en speciale gebeden de
bevoegdheid kregen sacramenten
uit te delen; de sfeer werd hierdoor
in zo’n klas een beetje geheimzinnig maar gelukkig waren er hier en
daar nog `heerooms` in de diverse
families waardoor we allemaal weer
op aarde terugkwamen. De slimsten
kwamen er dan op dat het dus ‘gewoon’ machtsmiddelen waren van
de katholieke kerk… en dat kon
de juf niet ontkennen. Alleen een
enkele oma of opa die net bediend

Dit jaar staat de Week Nederlandse
Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Ieder mens telt
mee. Missionarissen en missionair
werkers geloven in de kracht van
kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Zij zetten
zich in voor de ander. Vanuit hun
geloof gaan zij de strijd aan tegen
armoede en onrecht. Samen gaan
zij op zoek naar perspectief en
hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere
mens meetelt.
Met Pinksteren wordt er gecollecteerd voor het werk van de
missionarissen wereldwijd. Ook
lunt u uw gift overmaken naar
IBAN NL30RABO 0171 2111 11,
Week Nederlandse Missionaris,
Den Haag.

was kon ons dan weer in de juiste
sfeer brengen want het viel niet te
ontkennen dat opa of oma het fijn
had gevonden, toch?
Laatst werd op een vergadering
gewezen op de noodzaak af en toe
sacramenten toegediend te krijgen
en toen moest ik weer denken aan
die lessen van vroeger; en weet u
wat? Ik hoef die sacramenten helemaal niet meer. Ik vind het prima
dat we niet meer zoveel priesters
hebben en ik zie niet waarom een
voorganger die geen priester is
minder zou zijn. Wat ik veel belangrijker vind is de sfeer waarin een
viering plaatsvindt. Wie laatst bij de
viering was waarbij Maria Nolet of
Cecile Kuypers de overweging deed
weet precies waar ik het over heb!
En dat zijn niet alleen geen priesters maar ook nog eens vrouwen!
Fantastisch toch?
Vraag me niet wat er gebeurt tijdens onze vieringen want ik weet
het niet, we kunnen soms zo mooi
zingen, soms zo mooi preken, soms
zo mooi een gemeenschapsgevoel
hebben, vaak zo gezellig uiteen
gaan; het moet toch wel Gods werk
zijn wat we samen doen. En iedereen is nog welkom ook!
Koster Monique (we zorgen wel dat
er geconsacreerde hosties en wijn
zijn natuurlijk! Ik hoor leerlingen
al vragen wat dat is maar gelukkig
ben ik met pensioen).

Mariaomgang
De Maria Ommegang die traditiegetrouw op Drievuldigheidsdag (de
zondag na Pinksteren) plaatsvond
in Nijmegen krijgt op zondag 27 mei
een eigentijdse invulling op initiatief
van de stichting Gebroeders van
Limburg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van middeleeuwse tradities
en symbolen. Gregoriaanse zang,
de replica van de arm van Stefanus,
een beeld van de Nijmeegse Maria,
kaarslicht, maar ook de nog altijd
slachtoffers zoekende Moenen. Stilzwijgende meditatieve groepen die
meelopen in deze ommegang zijn
bedoeld als inspirerende bezinning

voor iedereen die wil proeven van
wat Mariken doormaakte toen zij
het licht zag, een ervaring die ook
ons verhaal kan zijn.
Marjolein Pieks, die sinds jaar en
dag bij verschillende gelegenheden
de rol van Mariken vertolkt, zal in
het verlengde van de Marikenweek
op dinsdag 5 juni een voordracht
geven bij Buurt aan Tafel. Je kunt
daar bij zijn en tevens van een
smakelijke en exotische maaltijd
genieten. Aanmelden is mogelijk via
de lijst achterin de kerk, telefonisch
via 06 46 59 35 26 of via www.
wij-dewereld.nl. Corné van Iersel

Zegenbede uit Azië, speciaal voor
de Week Nederlandse Missionaris:
God zegene jullie handen,
dat ze bedachtzaam zijn,
dat ze geven kunnen zonder berekening,
dat ze troosten kunnen en delen.
God zegene jullie ogen,
dat ze de nood van mensen onderkennen,
dat ze het nietige niet over het
hoofd zien,
dat mensen zich goed voelen onder
hun blik.
God zegene jullie oren
dat ze niet doof zijn voor de behoeften van mensen
dat ze wat lastig is niet negeren.
God zegene jullie mond,
dat er niet van uitgaat,
wat kwetst of bezeert,
maar woorden die bemoedigen.
God zegene jullie hart,
dat zijn Geest erin mag wonen,
dat het mild mag zijn
en vol mededogen.
Zo zegene jullie de Goede en trouwe God,
de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.
Amen

Column
door
Joka Feenstra

Buiten de lijntjes geloven
De koeien staan al weer buiten.
Dit mooie weer is niet alleen voor
mensen. Heerlijk op vers gras kauwend genieten deze rustige dieren
van de lente. Prachtige dieren als
je ze bekijkt. Stil en tevreden. Ik
ken koeien vanuit mijn jeugd, ben
ten slotte op een koeienboerderij
opgegroeid. Koeien lijken zelden
meer te willen dan ze krijgen.

Een enkele koe hier en daar toch
wel, anders zou het hekwerk volkomen zinloos zijn. Zou een tevreden
koe haar weide anders ervaren
als ze wist met wat voor hekwerk
ze binnen gehouden wordt? Omdat koeien niet zoveel proberen,
volstaat vaak een draadje zonder
stroom of een oud houten hekwerk.
Maar wij hadden vroeger een draadje met stroom of met die akelige
stekende ijzeren knopen.
Ik was zo’n koe die toekeek hoe die
enkele koe langs de randen zocht
naar een uitweg, met de afkeuring
van de koeiengroep die het liefst
in het midden graasde. Ze zeiden
niets, ze deden niets, behalve met
veelzeggende blikken kijken en
kauwen dan. Uiteindelijk heb ik
ook kennis gemaakt met de nare
omheining. Het heeft me veel pijn
bezorgd en nooit kan ik terug kijken
naar waar ik vandaan kom zonder
ook de narigheid van het beperkende hekwerk te voelen.
De lente is voor al het leven een
nieuw begin. We staan weer op,
we gaan naar buiten, als christenen
vaak eenzelfde weiland in. Wie het
goede nieuws wil delen, denkt die
ook aan de mensen die willen geloven en leven buiten de lijntjes?
En voor wie zo’n weide niet los te
beleven is van een nare omheining?

Het is bijna Pinksteren. Traditiegetrouw organiseren we in die periode
weer in heel veel kerken een grote
voedselinzameling voor klanten
van Voedselbank Nijmegen. Sinds
begin dit jaar is de naam veranderd
in Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe. Ook klanten uit de regio
Overbetuwe kunnen nu gebruik
maken van deze voedselbank. Het
aantal klanten is daarmee gestegen
naar 675.
Voor al deze klanten wordt iedere
week een krat met levensmiddelen
samengesteld, liefst met zo gezond
mogelijke producten. Ieder jaar organiseren wij een grote inzameling
van basisproducten. Gewone levensmiddelen die nodig zijn om een
gezonde maaltijd op tafel te zetten.
In de kerk krijgt u met Pinksteren
een flyer uitgereikt. Daarop staat
welke producten heel welkom zijn.
We hopen dat veel mensen meedoen met deze actie, want er is
iedere week heel veel nodig om 675
kratten te vullen!
U kunt alles in uw kerk inleveren tot
en met het weekend van 9/10 juni.
Dank u wel voor alles wat u geeft.
Het is meer dan welkom!

Het liefst wil de Voedselbank elke
klant van dezelfde producten voorzien, maar met zoveel klanten
lukt dat vaak niet. Vandaar dat we
behalve de kerkgangers ook aan
mensen in de buurt van de kerken
(maar ook daarbuiten) vragen om
mee te doen met deze inzameling.
Het gaat om goed houdbare melk,
groente in pot of blik, rijst, spaghetti of macaroni.
Breng op zaterdag 9 juni 2018
3 producten naar de Antonius van
Paduakerk, Groesbeekseweg 94.
Nijmegen.
Het gaat om :
• groenten en fruit in blik of glas
• Houdbare melk
• Rijst, maccaroni, spagetti, mie
(voor bami) of andere pasta.
De Voedselbank verzorgt wekelijks een krat levensmiddelen voor
650 klanten, dat is voor zo’n 1500
mensen.
Op zaterdag 9 juni ontvangen wij
uw bijdrage graag op het kerkplein,
Groesbeeksweg 96, van 14.00 tot
16.00 uur.
Oecumenische werkgroep diaconie

Overzicht vrijwilligers en de wet AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum
dezelfde privacywetgeving geldt in
de hele Europese Unie (EU). De Wet
bescherming persoonsgegevens
(Wbp) geldt dan niet meer.
Wat betekent dat voor de AvP?
Dat betekent in ieder geval dat we
u als vrijwilliger opnieuw toestemming moeten vragen of we
uw persoonlijke gegevens (naam,
adres, telefoonnummer en email)

mogen opnemen in de nieuwe
versie van ‘Het blauwe boekje’,
het overzicht van alle vrijwilligers
in de AvP. En of we u de nieuwsbrief mogen mailen.
Achter in de kerk ligt de lijst met
de gegevens die we opnemen in
het nieuwe boekje. U kunt daar
de gegevens controleren (dan
beschikken we meteen over de
actuele gegevens) en natuurlijk
ook aangeven of uw gegevens opgenomen mogen worden of niet.
Het locatieteam
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Ze staan in het midden of aan een
zij, trekken zich niets aan van het
hekwerk dat hen hiertoe beperkt.
Denken ze nooit aan verder? Aan
een ander weide? Benijden ze nooit
de vrijheid van de boer, voor wie de
wereld veel groter is?

Voedselinzameling Voedselbank

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

Bereikbaarheid
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Pastoor
Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371
vanvught@stefanus.nl
Coördinator
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl
Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Vrijwilligersdag

Agenda

Zoals altijd zetten we rond het feest
van Antonius (13 Juni) de vrijwilligers van onze kerk even in het
zonnetje. Dit jaar vieren we Vrijwilligersdag op 10 juni. Het wordt een
feestelijke viering waarbij zowel het
Paduakoor als het Gregoriaanskoor
zullen zingen. Na afloop van de
viering komen we gezellig bij elkaar
en er is een hapje en een drankje
en een lunch. En hopelijk ook dit
jaar ook letterlijk in het zonnetje
in de pastorietuin. We staan even
stil bij al het werk dat in onze parochie wordt verzet. Want dat is niet
vanzelfsprekend, maar wel heel
belangrijk. De kerk draait immers
op vrijwilligers en daar mogen we
best even bij stilstaan!
En natuurlijk zijn onze vaste kerkgangers ook van harte welkom! Ton
zei vorig jaar dat ze daar niet bij
hoorde omdat ze niks deed… maar
dat is grote onzin natuurlijk! Noteer
10 juni vast in uw agenda!

-Zo 6 mei, 10.00u
Voorganger: Kees Megens m.m.v.
de cantor.
-Do 10 mei, 10.00u,
Hemelvaart
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
de cantor.
-Zo 13 mei, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. de cantor.
-Zo 20 mei, 10.00u
Pinksteren
Voorganger: Jan Zuiker en Marieke
van de Ven m.m.v. het Paduakoor.
-Zo 27 mei, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
het Gregoriaans Koor.
-Zo 3 juni, 10.00u
Voorganger: Theo Brock m.m.v.
de cantor.
-Zo 10 juni, 10.00u
Vrijwilligersdag
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor.
-Zo 17 juni, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. de
cantor.
-Zo 24 juni, 10.00u
Voorganger: Kees Megens en Maria
Nolet.

Clara, Corné, Monique, Rob

Boekentip
Gewoon God van Philip Troost
Op een prikkelend spirituele manier
zoekt Philip Troost naar een eerlijke,
ervaarbare manier om met God
te leven en over hem te spreken.
Hij blijft weg bij overspannen geloofsuitspraken en hoge morele
verwachtingspatronen. Volgens de
auteur is geloven niet een zaak van
alleen je hoofd. Juist in het volle leven met zijn dagelijkse handelingen
krijg je contact met de energie van
God.Troost maakt zijn insteek concreet met herkenbare voorbeelden
door invulling te geven aan veertig
werkwoorden die iedereen kent uit
het dagelijks leven.Philip Troost
beschrijft die alledaagse woorden
als zoekwoorden om God te vinden,
niet ver weg en in hogere sferen,
maar vlakbij in je dagelijkse activiteiten en beslommeringen.

Noteer de datum:
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Colofon

Het dorp uit, naar Havana aan de Waal
Op donderdag 14 juni 2018 organiseert het Katholiek Documentatie
Centrum in het kader van Erfgoedfestival Gelderland, een verhalenmiddag over de metamorfose van
de katholieke student. Bijzondere
ervaringen van studenten en do-

centen, die in de periode 1965-1985
zijn verhuisd van het kalme, katholieke platteland naar het roerige,
rode Nijmegen. Meer informatie
over de middag volgt nog. Zie de
website van het KDC.
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