Antonius onderweg

Huis van God,
huis voor de buurt

Voorbij nabij
De zomerwei des ochtends vroeg.
En op een zuchtje dat hem droeg
vliegt een geel vlindertje voorbij.

Ik denk nu aan een ander gedicht,
een gedicht van Anton van Duinkerken. Dat luidt als volgt:

Heer, had het hierbij maar gelaten.

Een hoefslag,
een ijdel gerucht is voorbij.
En voorbij is het lied.
Het wezen der dingen is vlucht.
Het wezen der ziel is verdriet.

Een waarneming, genoteerd door
de dichteres M. Vasalis.
Alles in die regels ademt tederheid uit. De vroege ochtend (het
breekbaarste deel van de dag); een
zuchtje (lichter kan het niet); een
geel vlindertje, (‘fliederdun en van
materie haast ontdaan’, zoals Vasalis in een ander gedicht over vlinders schrijft). Ik vermoed dat velen
van ons een soortgelijke ervaring,
zo’n ongewoon mooie ontmoeting
met onbevangenheid en onschuld
wel eens meegemaakt hebben.
Maar dat vlindertje is niet alleen
voorbij gevlogen, tegelijkertijd toch
ook voorbij dat bijzondere moment
waarin alles samenkwam: het vroege tijdstip waarop je slechts de afwezigheid van geluid kon horen, die
zomerwei met nog niet verdampte
dauw, het dragende zuchtje, dat
fladderend geel, innig contrasterend met de groene wei.
Spoedig daarna stond de zon hoog
aan het firmament, braken alledaagse geluiden door, en wachtten
dure plichten op vervulling. De
betovering van het moment is definitief voorbij, een dwarse werkelijkheid dient zich weer aan.

Ook hier lezen we over het ‘voorbij
gaan’, over de vluchtigheid van de
dingen, zozeer zelfs dat de dichter
daarin het eigenlijke verdriet van
de ziel ziet. Ook dit zullen velen van
ons herkennen. We kunnen maar
weinig, of zelfs niets vasthouden.
Weliswaar bestaat er in onze taal
een werkwoord als ‘hebben’, maar
na verloop van tijd, niet altijd zonder schade en schande, realiseren
we ons dat ‘moeten loslaten’ toch
meer tot onze standaarduitrusting
hoort.
En toch is hier niet alles mee gezegd. Hoe dan ook, altijd kan Vasalis zich dat moment in de zomerwei
op de voege ochtend waar zij dat
gele vlindertje zag, weer voor de
geest halen. Zij heeft dat vlindertje
gezien, bewust gezien, zelfs aandachtig waargenomen. De betovering van dat moment gevoeld en
dat alles toen weergegeven in het

Vakantie is zwerven,
terugvinden wat verloren was:
man en vrouw, kinderen, zichzelf,
een stukje natuur,
de hemel op aarde,
weldoende rust,
het verloren paradijs,
ja misschien ook God.
Leen Wijker

Pelgrimshuis Antonius
Onze pastorie krijgt een nieuwe
bestemming!!
pagina 4 en 5

Unieke veiling
Speciale veiling waarvan de opbrengst bestemd is voor vervanging
van het vieringstorentje.
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Zonnige vrijwilligersdag

korte gedichtje. Dat pakt niemand
haar meer af. En ook wij zijn daarin
deelgenoot gemaakt. Sterker nog,
ook wij kunnen daardoor herinnerd
worden aan soortgelijke momenten,
die momenten zelfs weer opnieuw
beleven.
En denk aan het lied (A flower remembered) dat ons koor zong op
Antonius van Padua vrijwilligersdag,
10 juni:
Een bloem die je je herinnert verwelkt nooit, die bloeit voor altijd
zo fris als de dag, zijn geur blijft
hangen als zachte muziek, een
vriendelijke stem die zegt ‘Ik zal
nooit verwelken’. En even verderop:
‘alles gaat voorbij maar herinneringen blijven’.

Zondag 10 juni hielden we onze
jaarlijkse vrijwilligersdag. Deze
wordt altijd gehouden rond de
naamdag van de H. Antonius. En
ook dit jaar hadden we geweldig
weer zodat we na de koffie en de
speech van Rob van Woerkom achter in de kerk, heerlijk met zijn allen

Dat de dingen voorbij gaan, dat
de dingen vluchtig zijn, dat we in
wezen niets kunnen bezitten in de
zin van vasthouden, in onze greep
hebben, betekent nog niet dat
daarom alles als los zand zou zijn,
er niet of nauwelijks sprake zou zijn
van duur of bestendigheid. Dat de
werkelijkheid er dus niet toe zou
doen. Op de nacht volgt weer een
dag, de maanden keren na verloop
van tijd weer terug, en ook het
weerzien met dat gele vlindertje
wordt weer mogelijk. Datgene wat
vergeten was, komt weer terug in
de herinnering.
En wie weet waar jij dan staat, op
welk punt jij aangekomen bent, hoe
je dan het vlindertje waarneemt,
hoe jij je door dat vlindertje laat
raken, je doet vragen stellen als:
waardoor….? waarom….? Hoezo….?.
De vakantietijd breekt aan. Vakantie biedt vaak ruimte voor mooie
onverwachte, verrassende gebeurtenissen, ontmoetingen, menselijke
contacten. Meestal eenmalig. Toch
wens ik u toe dat u ze mag meemaken. Dat u ze, al is het maar voor
kort, intens mag beleven. En zeker
zal het dan weer zo zijn dat na verloop van tijd deze gebeurtenissen
in de loop der tijd in de herinnering
zullen vervagen. Hier en daar nog
een beeld, een gedachte, een onbestemd gemis van of verlangen
naar. Maar ook die, juist die, mag
je blijven koesteren.
Ik wens u namens het locatieteam
een mooie vakantieperiode,
Rob van Woerkom

in het zonnetje in de pastorietuin
konden zitten. Lekker bijkletsen en
genieten van een heerlijke lunch en
een glaasje. Om al onze vrijwilligers
eens in het zonnetje te zetten,
want zonder hen zou de kerk niet
bestaan!

Mystiek is overal

Op zondag 24 juni 2018 dirigeert
Han Bokdam voor het laatst het
Gregoriaans Koor van de Antonius
van Padua. Han stopt niet alleen
omdat hij en zijn vrouw Gemma het
langzaam welletjes vinden op zijn
85e, maar vooral ook omdat zijn
stem (tot zijn ergernis) langzaam
maar zeker minder wordt.
De geboren Needenaar (in dat
dappere Achterhoekse dorpje hield
het katholicisme stand tijdens en
na de reformatie) leerde de grondbeginselen van het gregoriaans
op de kweekschool in Beverwijk
tussen 1951 en 1955. In de Schola
van de kweekschool was hij al snel
voorzanger en later bij toerbeurt
dirigent.
Na een lange loopbaan in het onderwijs op diverse schooltypen in
verschillende plaatsen in het land,
vestigden Han en Gemma zich in
Nijmegen. Hier kwam het gregoriaans weer boven drijven. Na een
eerste seminar maakte Han een
jaar lang intensief studie van het
gregoriaans in de zogenaamde
‘gerestaureerde benadering’. De
ritmetekens uit de oude kloosterhandschriften van Laon en Sankt
Gallen spelen daarin een grote rol.
Vanaf 1993 bracht hij zijn kennis
van het gregoriaans in de praktijk
bij drie koren. Eerst in de kerk van
Maria ten Hemelopneming (Daniëlsweg), toen in de Antonius Abtkerk
(Dennenstraat) en sinds 2007 in
onze Antonius van Paduakerk. Fiet
van de Venne geldt als de makelaar
die voor de transfer naar onze parochie zorgde. In ons ‘Galgeweitje’

Mystiek: de Van Dale omschrijft het
begrip als: ‘Het hartstochtelijk streven naar vereniging van de ziel met
God.’ Mystiek, het is overal, maar
niet iedereen ervaart dat. Het is een
woord dat vaak iets mysterieus,
geheimzinnigs, sereens oproept,
iets van buiten deze wereld en
toch ook van binnen heel dichtbij.

stond Han voor de moeilijke taak
wijlen Piet Kleijn op te volgen. Han
vervulde zijn taak met verve, met
trouw en met grote toewijding. Wij
zijn als koor en als parochie aan
Han grote dank verschuldigd. Wij
wensen Han en Gemma nog vele
goede jaren. We hopen dat hij nog
vaak op ‘onze’ zondagmorgen komt
luisteren en ons bij de koffie van
commentaar komt voorzien.
Als dirigent wordt Han Bokdam opgevolgd door Sander Ram. Sander
beschikt over een mooie muzikale
bagage en hij zingt ook bij de
bekende Nijmeegse gregoriaanse
Schola Karolus Magnus onder leiding van Stan Hollaerdt. Stan geldt
als groot expert op het gebied van
het gregoriaans. Hij zal Sander
coachen in de beginfase van zijn
dirigentschap.
Het gregoriaans koor is blij met
deze aanpak en verwelkomt Sander
als dirigent.
Het blijft voor Han niet bij dankwoorden alleen. Op aanvraag van
onze Antonius van Paduagemeenschap heeft de Nederlandse Gregoriusvereniging voor de kerkmuziek
besloten hem een onderscheiding
toe te kennen voor verdiensten in
de muziek in de liturgie.
Rob van Woerkom vond het als
voorzitter van het locatieteam een
eer om hem het zilveren ereteken
van de Gregoriusvereniging te
mogen opspelden. Van harte gefeliciteerd.
Namens het gregoriaans koor,
Jan Bulte

Het is ook een woord dat mij doet
denken aan de Middeleeuwen, iets
van vroeger, niet meer van nu. Maar
niets is minder waar. Het ligt er ook
maar net aan hoe je het begrip interpreteert. Het is die ervaring die
ver weg dichtbij brengt, boven laat
samenkomen met beneden en een
moment waarin tijd en ruimte overstegen worden. Het onaanraakbare
wordt even heel concreet, intiem
kenbaar gemaakt. Het is persoonlijk
en kan je treffen in het gewone alledaagse leven. Een omschrijving die
mij aanspreekt is dat de mystieke
ervaring gaat over het uitdrukken
van wie je bent, zelfmanifestatie.
Uiting geven aan je eigenheid of
authenticiteit vraagt om verbinding
met je eigen bron van wijsheid. Het
is een ankerpunt waar je altijd naar
kunt terugkeren, van waaruit je helder kunt waarnemen wat bij je past
en wat niet. Voor sommigen ligt dat
punt in hun buik, voor andere is het
hun hart, maar je kunt ook een verbinding herkennen die van buiten
naar binnen komt en andersom.
Een verbinding met je hogere zelf,
je goddelijke zelf, het goddelijke in
jou, je bewustzijn. Voor mij is de
zomer bij uitstek een periode waar
je -volgens bovenstaande omschrijving- een mystieke ervaring kunt
hebben. Zon, veel licht en energie,
meer rust en het gegeven dat ik
in de zomer meer buiten ben, in
verbinding met de natuur, maken
het voor mij makkelijker om in verbinding te komen en te blijven met
mijn innerlijke bron van wijsheid.
Lang leve de zomer!
Jeanine van Weert
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Han Bokdam stopt als dirigent

Pelgrimshuis Antonius ... een nieuwe functie voor de pastorie
Christenen worden ook wel viatores
genoemd, mensen van de weg. Het
beginnen van een pelgrimshuis
staat dichtbij onze geloofsbeleving.
Want zijn we niet allemaal mensen
die hun eigen weg zoeken? Zijn we
niet allemaal pelgrims in het leven?
Wat verstaan wij onder een Pelgrimshuis?.. Een huis bedoeld
voor pelgrims of wandelaars, voor
mensen die behoefte hebben om

van het gegeven dat het midden in
de stad gelegen is.
Het wordt een heel ambitieus project, waar wij, als alles gaat zoals
we beogen ook zelf activiteiten
organiseren voor onze gasten en
voor wie zich er verder toe voelt
aangetrokken. Denk aan wandelen,
fietsen, mediteren, yoga, schilderen, tuinieren, diaconale activiteiten
… een beetje afhankelijk van wie we

(schoonmaak, ontbijt), persoonlijke begeleiding, zielzorg, activiteitenbegeleiding, communicatie en
zakelijke leiding. Ongeveer voor de
helft van deze functies hebben we
vrijwilligers gevonden en we hebben nog een jaar om de organisatie
verder te laten groeien. Overigens
zijn er wel enkele betaalde functies,
maar we willen het pelgrimshuis in
de kern een vrijwilligersorganisatie
laten zijn.
We hopen met het pelgrimshuis
ook een positieve impuls aan onze
gemeenschap te geven.
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Het plan voor een pelgrimshuis is
in de afgelopen maanden in relatieve stilte uitgewerkt. De meeste
mensen hebben er pas onlangs wat
over gehoord. Als u er meer over
wilt weten of als u wilt meedenken,
dan bent u van harte welkom. U
kunt dan één van de leden van het
locatieteam benaderen. Op heel
korte termijn starten we ook met
een nieuwsbrief om u regelmatig
over nieuwe ontwikkelingen op
de hoogte te houden. U kunt zich
daarvoor aanmelden door te mailen
naar het onderstaande adres.
Corné van Iersel
c.van.iersel@outlook.com
even afstand te nemen van hun
dagelijkse leven, die misschien op
een kruispunt in een leven staan
en daarnaast ook voor mensen die
zichzelf geestelijk willen verrijken
door tijdelijk deel uit te maken van
onze gemeenschap.
In het pelgrimshuis willen we graag
een kloosterlijke sfeer creëren. Je
maakt dus echt deel uit van een
gemeenschap. Gasten geven we
persoonlijke begeleiding. We willen
een gesprekspartner voor hen zijn
en daarnaast nemen we hen mee
naar geschikte activiteiten die in
de buurt plaatsvinden. Denk aan
culturele activiteiten, maar ook
aan activiteiten van Cordium en
de Appel. Maar vanzelfsprekend
ook aan de samenkomsten die nu
al plaatsvinden in de Antonius van
Paduakerk (zondagsviering, Buurt
aan Tafel, Paduahuis, etc.) en ook in
bijvoorbeeld de Dominicuskerk en
de Boskapel. We willen met het pelgrimshuis optimaal gebruik maken

als vrijwilligers gaan werven. Deze
activiteiten bieden we door de week
heen aan en voor sommige activiteiten gaan we ook themaweken
organiseren. Voor alle activiteiten
geldt dat ze goed moeten passen
bij het pelgrimshuis. Dus gericht op
ontmoeting en bezinning. We willen
een organisatie met een duidelijk
gezicht neerzetten, een echt Antonius van Padua-initiatief. Dus zal
het pelgrimshuis ook gericht zijn op
diaconale activiteiten en zal ze ons
daarbij dus kunnen ondersteunen.
Het enthousiasme voor dit initiatief
beperkt zich gelukkig niet tot onze
eigen kring. Inmiddels hebben al
veel mensen positief gereageerd
en zij willen ook een bijdrage leveren als vrijwilliger. Er zijn nog wel
meer mensen nodig. We denken
aan circa 45 kernvrijwilligers en
daaromheen een groep mensen
die op ad hoc-basis deelneemt. We
hebben vrijwilligers nodig voor de
intake van gasten, dagelijkse zorg

Pelgrimshuis Antonius ... een nieuwe functie voor de pastorie

Het parochiebestuur staat positief
tegenover dit idee en wil het zeker
een kans geven. Tegelijkertijd heeft
men enige twijfel over de haalbaarheid en daarom houdt men vast
aan de verbouw van het pand tot
studio's, zodat er altijd een terugvaloptie is.
Wij kunnen dit begrijpen. Wij stemmen ook in met het kader dat het
pelgrimshuis in de orde van grootte
dezelfde financiële baten moet hebben als de verhuur van studio's. Het
pelgrimshuis is daarom zeker niet
alleen een filantropisch, maar ook
een zakelijk initiatief.
Indeling pastorie
In de afgelopen weken hebben we
een architect gevraagd een schetsontwerp voor de verbouwing van de
pastorie op te stellen. Er kunnen
in de pastorie tien studio's worden
gerealiseerd: kamers met eigen
douche/toilet en met een eigen
keukentje of pantry. Een deel van
deze studio's gaan we verhuren
als gastenkamers van het pelgrimshuis. Vanzelfsprekend wordt
dit een zo groot mogelijk deel, maar
dat hangt af van het succes van het
pelgrimshuis.
Naast de studio's annex gastenkamers worden er in het schetsontwerp drie gemeenschappelijke
ruimten gerealiseerd. Ten eerste
wordt de keuken uitgebreid. Het
is de bedoeling hier een professionele keuken van te maken, die
bijvoorbeeld ook kan worden ingezet voor Buurt aan Tafel, maar wel

met behoud van de karakteristieke
elementen van de huidige keuken.
(Behoud van het karakter geldt
trouwens voor het hele verbouwingsplan.)
In het huidige midden- en achterdeel van de pastorie, dat nu
verhuurd is aan Keijser Van de Velden, is een ontbijtruimte gepland.
Deze ruimte is ook geschikt voor
andere activiteiten, zoals lezingen,
groepsgesprekken én als ontmoetingsruimte en koffie drinken na de
zondagsviering.

Ten slotte is op de zolder een meditatie- c.q. yogaruimte gepland
met aansluitend een pantry. Deze
ruimte kan ook voor activiteiten van
de kerk worden gebruikt.
Overigens wordt ook het aantal
toiletten verdubbeld en creëren we
op de begane grond voorzieningen
voor mindervaliden.
Met de verbouwing van de pastorie
willen we bereiken dat onze drie
gebouwen elkaar als ensemble
versterken. De keuken willen we
inzetten voor de maaltijden in het
parochiehuis. Met de voorzieningen
in de pastorie bieden we meer faciliteiten voor concertbezoekers in
de kerk. De pastorie biedt een plek
voor ontmoeting na de zondagsviering, ook ontmoeting tussen kerkgemeenschap en pelgrimgasten.
De kerk is op haar beurt van grote
toegevoegde waarde voor de kwaliteit van het pelgrimshuis. En op
zolder creëren we een intiemere en

andersgeaarde plek voor meditatie
en bezinning, ook voor parochianen, die een goede aanvulling is op
wat de kerk te bieden heeft.
Planning
Wij verwachten in de komende
weken met het parochiebestuur tot
een gemeenschappelijk gedragen
besluit te komen over de verbouwing van de pastorie. Daarna is
overleg met de gemeente nodig met
het oog op (mogelijke) herziening
van de bestemming van de pastorie. Dat overleg moeten we op zo
kort mogelijke termijn inplannen.
Bij een positief resultaat kunnen we
het schetsontwerp in het najaar laten uitwerken tot een bestek en een
meer gedetailleerde kostenraming.
Daarna volgt een aanbesteding
en we hopen dan begin volgend
jaar aan de slag te kunnen met de
uitvoering. Hopelijk kan het pelgrimshuis later in het voorjaar van
start gaan.
Organisatie
In het voorgaande artikel is al iets
verteld over de vrijwilligersorganisatie die we willen zijn. We brengen
deze organisatie onder in een aparte stichting, mede om de financiële
risico's voor onze kerk beperkt te
houden. Op dit moment zijn we
mensen aan het werven voor het
stichtingsbestuur. We zoeken mensen met ervaring op het gebied van
organisatie-opbouw, het sociale
domein, financiën, vastgoed en zielzorg en spiritualiteit. Bij de samenstelling van het bestuur – maar ook
bij werving van vrijwilligers - zorgen
we ervoor dat de binding met onze
kerkgemeenschap voldoende hecht
blijft. Het wordt óns pelgrimshuis.
Corné van Iersel
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Wij kunnen als parochie Heilige
Stefanus alleen functioneren (bv.
kerkgebouwen in stand houden,
pastorale medewerkers aanstellen,
diaconale activiteiten organiseren)
wanneer we daarvoor ook over voldoende financiële middel beschikken. Nu bezit de parochie nogal wat
vastgoed. Dat kunnen wij verhuren
om zo gelden te genereren.
Maar als locatie voelen wij ons niet
gelukkig met een al te nadrukkelijke
rol als vastgoedverhuurder. Wellicht
kunnen we er onze portemonnee
mee vullen, maar de kerk blijft leeg.
We hebben daarom een idee naar
voren gebracht, het pelgrimshuis,
dat zorgt voor zowel voldoende
inkomsten als voor een impuls aan
onze kerkgemeenschap. Niet alleen
onroerend goed, ook ontroerend
goed.
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Buurt aan tafel op kerkplein groot succes!!!

Afscheid Cyrus

Bijna 200 mensen hadden zich
aangemeld voor de laatste Buurt
aan tafel vóór de zomerstop. En
vanwege het grote succes van de
maaltijd op het kerkplein bij het
100-jarig bestaan van onze kerk,
hadden Louise Fontein en Corné
van Iersel bedacht dat deze maaltijd ook op het kerkplein gehouden moest worden. En wat was
het een succes. Weer met zoveel
mensen samen eten. Parochianen,
buurtgenoten, vluchtelingen en

Zoals onlangs bekend is geworden
zal Cyrus van Vught onze parochie
gaan verlaten. Dit nieuws heeft
menigeen diep geraakt. Zijn verschijning onder ons was aimabel;
hij was gezien. Al moesten we eerlijk gezegd ook wel wennen aan zijn
wijze van vieren. Maar met respect
voor elkaar kom je altijd een heel
eind en zo is dat ook gebleken. Hij
heeft zich een plek in onze harten
veroverd en wij zullen hem zeker
missen. Op 26 augustus neemt hij
afscheid in de viering van half 11 in
de Maria Geboortekerk. Iedereen is
dan welkom.
Wij willen hem graag een brief meegeven. Een brief van ons allemaal.
Hij ligt achter in de kerk; schrijf
er gerust een stukje in zodat we
hem een mooi aandenken van de
Antonius mee kunnen geven. Op
26 augustus zullen we hem dan de
brief overhandigen.
Over zijn opvolging is nog niets
bekend. Mgr. Mutsaers zal zolang
waarnemend pastoor zijn.

andere (vaste) gasten samen aan
lange tafels op het kerkplein. En
gelukkig waren de weergoden ons
goed gezind! Een heel bijzondere
sfeer; saamhorigheid, gezelligheid,
muziek en natuurlijk héérlijk eten!
Menig een voorbijganger wierp een
jaloerse blik op deze zeer bijzondere maaltijd. Louise, Corné en alle
vrijwilligers: heeeeeel erg bedankt
voor dit prachtige initiatief. Volgend
jaar weer!

Cyrus van Vught tijdens onze
Paduareis; ontspannen en vol aandacht
voor iedereen.

Bedankt!!!
De voedselinzameling dit jaar was
een groot succes. In 17 kerken
werden levensmiddelen ingezameld. In totaal zijn er 153 kratten
gevuld met basisvoedsel, waarvan
34 in onze kerk! De Voedselbank
is erg blij met deze actie, juist in
deze tijd van het jaar. Het is, o.a.
door de toename van het aantal
klanten, op dit moment moeilijk
de kratten iedere week goed en
verantwoord gevuld te krijgen. De
levensmiddelen die we bij deze
voedselinzameling vragen zijn echt
basisproducten, dus heel geschikt
om uit te delen.
De Voedselbank heeft ons heel nadrukkelijk gevraagd iedereen héél
hartelijk te bedanken!
Oecumenische Werkgroep
Diaconie

Veiling zaterdag 15 september

KWAB in het Rijksmuseum
In een spectaculair tentoonstellingsontwerp van theatervormgever
en lichtontwerper Keso Dekker,
bekend van de decors van de
balletvoorstellingen van Hans van
Manen, komen ruim honderddertig pronkstukken bijeen in het
Rijksmuseum. Het mooiste zilversmeedwerk, schilderijen van Rembrandt en Gabriël Metsu, prenten
en ontwerptekeningen, tafels en
kasten, goudleren behangsels en
koperen kerkversieringen vertellen
het verhaal van dit revolutionaire
Dutch Design van de Gouden Eeuw.
Fantasievolle zeewezens, griezelige
monstertjes, grillige lichaamsvormen en vloeiende contouren
die doen denken aan stroop die
traag van een lepel druipt. Dat is
kwab: een decoratieve stijl die zijn
naam dankt aan de organische,
lobbige vormen. De kwabstijl is de
belangrijkste en meest sensationele bijdrage die Nederland heeft
geleverd aan de ontwikkeling van
de decoratieve kunsten in Europa.
De Nederlandse uitvinders van
deze kunstvorm, de zilversmeden
Paulus en Adam Van Vianen en
Johannes Lutma, genoten in hun
tijd een ongekende sterrenstatus.
Ze inspireerden kunstenaars als
Rembrandt en de meubelmaker
Herman Doomer.
Nog te zien tot 16 september.

Zaterdag 15 september houden
we een veiling in de zaal van het
parochiehuis. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van het
klokkentorentje.

met Antoon Janssen (tel. 0649608216 / mail: antoonenpieta@
gmail.com ) of met Jan Bulte (tel.
06-37300250 / mail: j.a.bulte@
gmail.com).

Waarom?
We hebben toch al een geweldig
leuke rommelmarkt, waarom dan
ook nog een veiling? Om te beginnen kan een veiling een heel leuk
evenement zijn, waar je mooie
dingen op de kop kunt tikken. Op
de overvolle rommelmarkt verdrinken echt leuke artikelen soms in de
enorme hoeveelheid goederen. Ze
kunnen niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen doordat ze niet
opgemerkt worden. Soms krijgen ze
dan ook niet de prijs die ze volgens
liefhebbers en kenners verdienen.
De markt en de veiling samen zouden een mooiere opbrengst voor
het restauratiedoel kunnen krijgen.
De veiling is een nieuwe uitdaging
voor ons, we gaan het gewoon een
jaartje proberen.

We komen dan kijken en overleggen, we fotograferen het artikel
en spreken wat af over brengen
of halen. Inbrengers kunnen een
suggestie doen voor een bodemprijs
waaraan ze denken. Ook kunnen
ze aangeven of ze het artikel terug
willen als het niet verkocht wordt,
of bijv. willen inbrengen voor de
rommelmarkt van volgend jaar.

Boekentip
Paolo Cognetti: De buitenjongen
De hoofdpersoon van De buitenjongen is een eenzame man van in de
dertig. Zijn leven in Milaan is vastgelopen en hij mist de bergen van
zijn jeugd, waar hij al tien jaar niet
meer is geweest. Daarom besluit hij
een hut te huren op tweeduizend
meter hoogte en een paar maanden
lang te leven op een manier waar
hij vroeger stiekem van droomde:
zielsalleen, omringd door wat dieren
en zijn favoriete boeken. Het leven
in de bergen is eenvoudig, hij hakt
hout, legt een tuin aan, maakt vuur.
En langzamerhand sterkt hij aan en
herontdekt hij wat hij in de loop der
jaren was verloren. Wekenlang ziet
hij niemand, tot er ineens toch een
gestalte opdoemt.
De buitenjongen is een filosofische
roman over de schoonheid van
eenzaamheid, vriendschap, onze
band met de natuur en met familie.

Wat willen we veilen?
We proberen 250 artikelen bijeen te
brengen die echt de moeite van het
veilen waard zijn. De drempel is dus
hoger dan voor de rommelmarkt.
Tevoren gaan we ze fotograferen
en beschrijven. Tot aan de veiling
bouwen we aan een catalogus die
al die tijd op de website www.avpnijmegen.nl kan worden aangeklikt
en bekeken.
Inbreng van goederen
Als je iets moois denkt te hebben
voor de veiling, zoek dan contact

Tevoren bekijken
We kunnen ons voorstellen dat u de
spullen van te voren eerst wilt bekijken. Dat kan steeds via de website
of op de ochtend van de veilingdag.
Veiling: tijd, plaats en entree
De veiling vindt plaats op zaterdagmiddag 15 september 2018 om
14uur in de zaal van het Parochiehuis in de Van Slichtenhorststraat
81 in Nijmegen.
Entree is 2 euro; daarvoor krijgt u
een consumptie (koffie, thee of jus
d’O) plus een deelnemerskaart met
een nummer. Onder dat nummer
kunt u meedoen aan het bieden.
Gekochte goederen kunnen na
afloop worden betaald en meegenomen.
Initiatiefnemers,
Antoon Janssen en Jan Bulte
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Tentoonstelling

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

Kroniek
Na een zwangerschap die wij allemaal van nabij mee mochten maken
is op 10 juni Regordina Marij, roepnaam Rena, geboren. Haar trotse
ouders zijn Joka en Sander die hun
geluk met hun prachtige dochter
niet opkunnen. Dat hebben we kunnen zien tijdens het geboortefeest
in het parochiehuis waar we de
kleine Rena mochten bewonderen
en haar ouders feliciteren. Rena
wensen we veel geluk en zegen toe
op haar levensweg. Dat zij een licht
mag zijn voor iedereen om haar
heen om zo de wereld een beetje
mooier te maken.

Op 29 mei is Bep Noordzij overleden. Ze zou dit jaar 100 geworden
zijn. Bep kwam uit een groot gezin
maar moest haar ouders al jong
missen. Ze hield erg van mensen
om zich heen en haar deur stond
dan ook voor iedereen open. Ze
heeft ruim 40 jaar ouderen en
zieken bezocht in onze parochie.
Daarvoor kreeg zij een pauselijke
onderscheiding waar zij erg trots op
was. Afscheid nemen was moeilijk
voor haar. Het overlijden van eerst
haar man Jan en later van haar zoon
Barth op 55-jarige leeftijd kwam
danook als een mokerslag binnen.

Rommelmarkt

Agenda

Beste rommelmarkters opgelet!
Het gaat weer gebeuren: op zaterdag 1 september zal de gezelligste
rommelmarkt van Nijmegen weer
plaatsvinden, en wel van 10.0015.00u. Inzamelen van goede,
verkoopbare, hele en schone spullen kan op zaterdag 25 augustus
van 10.00-15.00u en op woensdag
29 augustus van 16.00-19.00u.
Geen
witgoed,
tuinmeubelen,
computers en groot meubilair!
Het is prettig winkelen op onze
rommelmarkt: mooie spullen tegen zeer aangename prijzen en
na afloop uitrusten in het restaurant met lekkere koffie, thee en
uiteraard wat zelfgebakken koek,
cake of taart erbij. Vindt u het
leuk om wat voor ons restaurant
te bakken? Graag! Achter in de
kerk komt een baklijst te liggen,
even mailen naar het secretariaat
kan ook. Meedoen? Ook prima! we
hebben al veel mensen maar er
kunnen er nog wel een paar bij. En
winkeltje spelen blijft altijd leuk.
Verder zijn we nog verder aan
het nadenken over een nog betere afvalverwerking. Talloze organisaties komen aan het eind
langs om nog goede spullen op
te halen voor hun eigen doel.
We kijken of we nog meer kunnen redden van de afvalcontainer.
De opbrengst is zoals ieder jaar
voor de helft voor Stichting Gast
en voor de andere helft voor
het herstel van het vieringstorentje. Dat gaat dit jaar echt
gebeuren en daar kunnen we
nog wel wat geld bij gebruiken.
We zien U graag!
Namens het rommelmarktbestuur,
		
Clara ter berg

-Zo 8 juli
Voorganger : Dick Akerboom m.m.v.
het Paduakoor
-Zo 15 juli
Voorganger: Theo Brock m.m.v.
de cantor
-Zo 22 juli
Voorganger: Kees Megens m.m.v.
het Paduakoor
-Zo 29 juli
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v.
het Gregoriaans Koor
-Zo 5 augustus
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v.
de cantor
-Zo 12 augustus
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor
-Zo 19 augustus
Voorganger: Kees Megens m.m.v.
de cantor
-Zo 26 augustus
Voorganger: Jan Zuiker en Theo
Brock m.m.v. het Gregoriaans Koor

Na een kort ziekbed, ingeleid door
een val, moest zij het leven toch
loslaten. Wij wensen haar familie
veel sterkte en troost bij dit verlies.
Op de laatste dag van juni zijn Puck
van Evert en Richard Buttigieg in
onze kerk getrouwd. De viering
was tweetalig gezien de Engelse
afkomst van de bruidegom. Omringt
door vele familieleden en vrienden
hebben zij de huwelijksbelofte naar
elkaar uitgesproken. Wij wensen
Puck en Rich veel geluk met elkaar
en een mooie toekomst samen.

Uit het locatieteam
Na jaren van volhouden in een
poging het tij te keren heeft de
Bethlehemparochie dan toch moeten besluiten om haar deuren te
sluiten. Het locatieteam geeft haar
opdracht terug aan het bestuur van
de Stefanus. Dat is een pijnlijke
beslissing waar ook veel moed voor
nodig is. Het Stefanusbestuur gaat
kijken hoe de pastorale zorg in deze
wijk te behouden.Maar alles blijft
onzeker. Op zondag 2 september
zal de laatste viering plaats vinden
in de Bethlehemkerk. Wij leven
uiteraard met hen mee. Het is heel
verdrietig dat er geen andere uitweg
meer is. We hopen dat het hen goed
zal gaan, dat zij toch, hoe dan ook,
samen kunnen blijven.
Namens het locatieteam,
Clara ter Berg
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