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Antonius onderweg
Pinksteren

Huis van God, huis van de buurt…

Op Pinksteren viert de Kerk dat
Gods geest neerdaalde op de leerlingen. In de Handelingen van de
apostelen lezen we dat zij als het
ware aangestoken werden door de
heilige Geest, zoals het hart van de
leerlingen op weg naar Emmaüs
brandde. Zij ervaren de inspiratie
van God en begonnen in vreemde
talen te spreken. Alle pelgrims in
Jeruzalem hoorden hen in hun eigen moedertaal spreken van Gods
grote daden. Wanneer je bent geraakt door de heilige Geest, raak
je buiten je zelf en hoor en zie je
dingen die anderen niet horen en
zien. Pinksteren wordt van oudsher
verbonden met de stichting van de
Kerk. De leerlingen van Jezus worden zich bewust van het feit dat het
nodig is de beweging die Jezus in
gang heeft gezet in de vorm van
een organisatie te gieten. De Franse theoloog Alfred Loisy omschreef
deze weg als volgt: wat Jezus is komen brengen is het Koninkrijk van
God en wat eruit is voortgekomen
is de kerk. Loisy is niet goed begrepen en zijn visie op de ontwikkeling van de Kerk is door de kerk
veroordeeld. Maar Loisy probeerde
alleen maar duidelijk te maken, dat
de kerkelijke organisatie nodig was,
wilde de beweging, de boodschap
van het Koninkrijk van God doorgeven. Wanneer we het dus over het
Koninkrijk van God hebben, hebben
we het tegelijk over de Kerk als instituut en omgekeerd. Het visioen
van het Koninkrijk van God komt
niet los van de kerk voor.
Vanaf het begin zag de jonge christelijke Kerk drie fundamentele taken: Gods Woord verkondigen, bid-

dend en vierend samenkomen en
dienstwerk verrichten voor mensen in nood. Aanvankelijk namen
de apostelen alle drie die taken op
zich. Maar als snel is duidelijk dat
de leerlingen van Jezus voor organisatorische problemen staan die
moesten worden opgelost. Het ideaalbeeld van de kerk, dat de volgelingen van Jezus eensgezind waren
en alles gemeenschappelijk bezaten en onder allen verdeelden naar
ieders behoefte, wordt ons voorgehouden in Handelingen 2,42-47 en
Handelingen 4,32. Maar als steeds
meer mensen toestromen ontstaat
onenigheid tussen autochtonen
en allochtonen, tussen “Judese”
christenen, die het Hebreeuws als
moedertaal hadden en de “Griekse” christenen, Joden die na de Babylonische Ballingschap verspreid
waren over het Grieks-Romeinse
Rijk en die Grieks-sprekend waren.
Aanvankelijk leek de groep rondom
Jezus’ leerlingen een joodse sekte te zijn, zoals er in die tijd vele
waren, maar al spoedig begon het
grote verschil met de joodse religie
naar voren te komen. Je aansluiten
bij de beweging van Jezus vereiste niet langer dat de joodse wetten
onderhouden moesten worden. De
oorzaken van de spanningen tussen de Grieks-sprekende christelijke gemeenschap en de Hebreeuws
sprekende christelijke gemeenschap in Jeruzalem hangen samen
met factoren die ook nu nog spanningen tussen gemeenschappen
veroorzaken. De eerste oorzaak is
dat men door de snelle groei van
de christelijke gemeenschap elkaar
Lees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

Huub Oosterhuis

Jubileumboek
Ter ere van het eeuwfeest is een
prachtig jubileumboek gemaakt.
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Feestweek
Wilt u eten met de buurt en/of naar
de feestavond komen? Geeft u zich
dan snel op!
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Kunst uit de buurt in de kerk
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Vervolg van pagina 1
niet persoonlijk meer kent. Maar er
zijn ook culturele verschillen tussen
de Griekse stadscultuur en de traditionele agrarische Judese cultuur.
Verder komen religieuze verschillen aan het licht: de Grieks-sprekende gemeenschap heeft minder
binding met de traditionele Judese leefregels. En tenslotte lijkt er
sprake te zijn van discriminatie: de
Grieks-sprekende christelijke gemeenschap is van mening dat zij
op sociaal-economisch gebied achtergesteld wordt.
De apostelen doen een voorstel en
de gemeenschap mag zelf kiezen.
Op democratische wijze worden er
zeven mannen gekozen. Het gaat
om het dienen en niet om het ambt
van diaken. Het argument van de
apostelen is dat het niet juist is als
zij het spreken over God nalaten
om aan tafels te bedienen. Die zeven mannen moeten ‘vol van geest
en wijsheid’ voor een eerlijke verdeling van materiële goederen tussen de christenen van Jeruzalem
zorg dragen. De aanstelling van
de zeven mannen geschiedt door
middel van handoplegging, symbool voor de overdracht van een
taak. Tot de taak behoort de zorg
voor de zwakkere. De zeven mannen beperkten hun activiteiten niet
tot sociaal werk. Zoals blijkt uit het
vervolg verkondigden Stefanus en
Filippus net zo goed als de apostelen zelf en kregen alle steun.
Verkondigen, vieren en dienstbetoon zijn vandaag nog altijd de
kerntaken van de Kerk. Die zeven
Griekse mannen uit Handelingen 6
zijn de voorlopers van de miljoenen vrijwilligers die de Kerk gaande
houden. Zonder hen zou het schip
der Kerk zonder meer zinken.
Wij zijn allemaal stuk voor stuk levende stenen van het grote nieuwe
gebouw, levende ledematen van
het lichaam van Christus. Want zo
vormen wij samen een geloofsgemeenschap rond de kerk van de
heilige Antonius van Padua, dat
“een huis van God , van de buurt,
van verbondenheid, van vrede is.
Wij zijn de levende stenen”. Dat
ideaal willen we ook de komende
jaren uitdragen. We zijn allen nodig
en onmisbaar. Als leden van deze
geloofsgemeenschap onder dit dak
krijgen wij de troostende tekst 'in
het huis van mijn vader is ruimte
voor velen' te horen opdat wij ook
ruimte bieden in ons midden voor
anderen.
		

Dick Akerboom

12, 13 en 14 mei stonden de deuren van de kerk open voor bezoekers aan de expositie: Kunst uit de
buurt in de kerk. 27 buurtgenoten
boden hun kunstwerken aan en de
meest gehoorde reactie was: ik
wist helemaal niet dat hij of zij zo
creatief was!
De exposanten waren erg positief,
maar ook de vele bezoekers gaven blijk van hun waardering. Het
idee van koster Monique is opgepakt door Addy Groos en zij heeft
met behulp van verschillende vrijwilligers de expositie ingericht. Er
werd zorgvuldig nagedacht over
de plaats waar ieder kunstwerk
het beste tot zijn recht zou komen
en het resultaat was er naar: een
mooi ingerichte tentoonstelling die

veel stof opleverde voor de buurtgenoten om over te praten. Een
mooie manier om met elkaar in
contact te komen!

Jubileumboek Antonius van Paduakerk 1917 - 2017
De geschiedenis van de stichting
en de bouw en de veranderingen
aan onze parochiekerk, zijn vastgelegd in een kloek fotoboek. Het
eerste exemplaar wordt aangeboden op 18 juni.
Een uniek boek in een gelimiteerde oplage van 100 exemplaren. Te
koop vanaf 18 juni voor een gereduceerde prijs van € 35, mede mogelijk gemaakt door enkele gulle
gevers. Twee en een half jaar ge-

matie werd door hem vastgelegd,
geordend en van bronverwijzingen
voorzien. In een groot aantal bijeenkomsten van de werkgroep
werd het op dat moment beschikbaar gekomen materiaal kritisch
besproken. Dit leidde tot verdere
selectie van foto’s en aanpassing
en aanvulling van de informatie.
Een en ander leidde uiteindelijk na
twee en een half jaar tot de definitieve samenstelling van het fotoboek. Hierin zijn 208 foto’s met
steeds een korte toelichting opgenomen.
Dit fotoboek is in eerste instantie
bedoeld voor degenen die zich bij
de parochie Antonius van Padua
betrokken voelen en van daaruit
belangstelling hebben voor de geschiedenis van het kerkgebouw.
Daarnaast is het echter ook een
relevant naslagwerk voor de stad
Nijmegen, omdat het kerkgebouw
onderdeel uitmaakt van haar historie. De werkgroep heeft met plezier aan de totstandkoming ervan
gewerkt. Hopelijk leveren de foto’s
u veel plezier op, en roepen de inleidingen en begeleidende teksten
bij u af en toe de gedachte op:
‘Goh, dat wist ik nog niet; leuk om
te zien en te weten.’

Hans van den Heuvel
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leden werd aan dit boek begonnen
door een werkgroepje, bestaand
uit Ton van den Hout, Michel ter
Berg, Wil Straetmans, allen vrijwilligers bij de parochie, en Hans
van den Heuvel, de fotograaf en
degene die telkens voor te bespreken nieuw materiaal zorgde.
In 1995 is over de geschiedenis
van de kerk tot dan toe al eens
een publicatie uitgebracht: “Antonius van toen, Antonius van nu,
1917 tot heden. Beeld van de parochie”. Hierbij werd gekozen voor
een brede benadering met een
veelheid aan invalshoeken. Wij
kozen voor een andere opzet. We
spraken af ons vooral te richten op
de bouwkundige aspecten en het
interieur van de kerk en de veranderingen die in de loop der jaren
daarin hebben plaatsgevonden.
De door ons gevolgde werkwijze was daarna in vogelvlucht als
volgt: Om oud fotomateriaal en informatie over de geschiedenis van

het gebouw en het interieur van
de kerk te vinden werd allereerst
het uitgebreide beeldarchief van
de parochie doorgespit. Dit archief
is destijds voor een belangrijk deel
en gedurende vele jaren door F.
Vink in ongeveer twintig albums
aangelegd. De albums bevatten
voornamelijk zwart-wit foto’s en
zeer uitgebreide en gedetailleerde
informatie.
Ook op andere manieren werd
materiaal verzameld. Wat betreft
de foto’s zijn bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) enkele foto’s opgevraagd. Michel ter Berg
bracht foto’s en informatie in uit
boeken, tijdschriften en archieven van particulieren. Ton van den
Hout beschikte over veel foto’s
van het herstel van de kerk. Van
het exterieur en interieur van de
kerk zijn ter aanvulling honderden
foto’s genomen, met behulpzame
ondersteuning van Wil Straetmans
en Ton van den Hout.
Na een eerste selectie bleef een
ruim bestand aan foto’s over: meer
dan 300 oude foto’s en ongeveer
450 recent gemaakte foto's.
Deze op het eerste gezicht bruikbare foto’s kregen van de fotograaf allemaal in Photoshop een
of meer bewerkingen ter verbetering of herstel. Daarna werden ze
zorgvuldig gearchiveerd. De infor-

pagina 4

Op zoek naar Antonius, op zoek naar ruimte en tijd
Het afgelopen jaar zijn we met een groep parochianen
op bedevaart geweest naar Padua, op zoek naar Antonius. Wat heeft Antonius ons nu te zeggen? Antonius
van Padua, naar wie onze kerk is vernoemd, staat bij
velen in de herinnering als ‘beste vrind’ die maakt dat
je een verloren voorwerp weer vindt. Zo heeft Antonius op het eerste gezicht vooral te maken met een kwezelachtig geloof van vroeger tijden, maar veel minder
met ons, moderne weldenkende mensen. Zo lijkt het
althans, want tijdens die bedevaart – en in voorbereiding daarop – werd Antonius van Padua voor mij een
stuk aansprekender. Dat komt onder meer door de tijd
waarin hij leefde, die in allerlei opzichten lijkt op onze
tijd. De periode zo rond het begin van de dertiende
eeuw kun je wel karakteriseren als een crisistijd, in de
positieve betekenis van dat woord. Met een toenemende welvaart, de opkomst van steden en een groeiende
geldeconomie waren ook waarden aan verandering onderhevig namen de verschillen tussen arm en rijk toe.
Met de handel en met de kruistochten waren er ook
meer contacten met niet-Europese samenlevingen.
De gelijkenissen met onze multiculturele samenleving, de monetaire economie met kapitaalophoping à
la Thomas Piketty en met de verder groeiende stadscultuur dringen zich op. En Antonius
zocht het op. Hij was aanvankelijk als
novice toegetreden tot een contemplatieve kloostergemeenschap van
Augustijnen nabij Lissabon, maar nadat hij daar een groep Franciscanen
ontmoette, heeft hij zich bij deze jonge orde aangesloten. De Franciscanen
vormden in die tijd nog een zeer prille gemeenschap van rondtrekkende
monniken die midden in de samenleving stond. Franciscanen waren in zekere zin een product van die samenleving en richtten zich op de scherpe
randen van die samenleving en zich
afzettend tegen vele kerkelijke praktijken van die tijd. Zeer betrokken, ongetwijfeld tegendraads en misschien
met een vleugje avontuur. Dat gold
zeker voor Antonius, die een reis naar
Marokko heeft gemaakt om in dialoog
met moslims te treden en hen te bekeren. Op de terugweg leed hij schipbreuk en zo kwam hij in Italië terecht.
Dit geeft wel aan dat hij bepaald geen
doetje was. Daarnaast had Antonius een buitengewoon talent met zijn
spraakmakende manier van preken.
Tegelijkertijd was hij ook dienstbaar en onopvallend,
want het heeft lang geduurd voordat hij met dat talent
naar buiten is getreden.
Wat kan Antonius voor ons betekenen? In mijn persoonlijke antwoord haak ik graag aan bij de ‘beste
vrind’ die hij ook is. Antonius trok de wereld in, maar
waar moeten wij naartoe als we erop uit willen trekken? Een bekende filosoof, wie precies is me ontschoten, heeft geschreven over hoe globalisering de wereld
steeds kleiner maakt. Het is geen genoegen dat we in
vijf uur van Nijmegen naar Parijs kunnen komen, een

afstand die twee eeuwen terug misschien zes dagen
reizen in beslag nam. Als we na een dag reizen nog
ergens in het Limburgse land waren blijven steken,
zouden we daar al vele akkers, dorpen en heuvels aan
ons voorbij hebben zien trekken en nog vele werelden
in het verschiet hebben. Nu zijn we binnen 24 uur aan
de andere kant van de aarde.
De moderne vervoers- en communicatiemiddelen hebben de wereld kleiner gemaakt. En dat geldt in zekere
zin ook voor de wetenschappen. Althans voor het wetenschappelijke wereldbeeld dat tegenwoordig common sense is. De wereld is verklaarbaar geworden. Big
bang en evolutietheorie maken de wereld overzichtelijk. Wij zijn ons brein. De wetten van de economie
lopen langs de lijnen van het eigenbelang. Velen van
ons weten het allemaal wel hoe de wereld zo’n beetje
in elkaar zit. (Dat geldt gelukkig niet voor vele wetenschappers zelf, die de wereld om hen heen vooral met
verwondering en fascinatie tegemoet treden.)
Als ik een gebedje tot Antonius zou richten, dan wil ik
bidden dat we onze verwondering niet kwijtraken of
deze weer terugvinden. Ik hoop dat hij eraan kan bijdragen dat wij de aarde minder platgeslagen zien. Dat
hij ons een ruimte weet voor te spiegelen met verre
verschieten. Hij heeft het talent om het
verloren gewaande terug te vinden. In
plaats van een prediker, die ons de les
leest, is het vanwege zijn overtuigingskracht misschien beter om hem te zien
als een verteller die in zijn verhaal met
een handgebaar een paleis, een bos, een
dorp of een kerkgemeenschap tot leven
brengt. Met daarachter een heuvel en een
volgende verschiet.
Onze wereld is misschien wel kleiner
geworden, maar ook nu nog vinden we
achter elk bos een nieuw dorp met nieuwe verhalen, als we ervoor open staan.
Bovendien: we kunnen ook tijdreizen.
Daarmee wordt de wereld ook groter. We
kunnen openstaan voor het verleden, bijvoorbeeld voor hoe ontwikkelingen aan
het begin van de dertiende eeuw mensen
heeft gevormd en voor hoe zij daar samen een antwoord op hebben gegeven.
Dan kom ik bij een volgende talent van
Antonius. In onze samenleving zijn we
geneigd ons eigen ding te doen. We richten onze eigen club op. Samenwerkingsverbanden zijn vluchtiger worden en poppen op of verdwijnen zoals facebookpagina’s dat doen.
Antonius daarentegen is, ondanks zijn vele talenten,
niet een eigen club begonnen, maar heeft zich opengesteld voor de idealen van de Franciscaner orde. Met
zijn inzet is hij een ideale volgeling geworden, die zijn
eigen dingen op de achtergrond kan stellen. Dat zou
ik ook wensen voor onze samenleving, dat we minder
nieuwe clubs oprichten, maar ons verdiepen in het bestaande en bijdragen aan de bloei daarvan. Met die gedachte hoop ik dat we nog vele jaren als Antonius van
Paduagemeenschap deel zullen zijn van bloeiende en
zich vernieuwende katholieke kerk.
Corné van Iersel

AvP 100 AvP 100 AvP 100 AvP 100 AvP 100 AvP 100 AvP 100 AvP 100
Samen eten
in de feestweek
Festiviteiten bij 100 jaar Antonius van Paduakerk
Do 15 juni 19.30u Presentatie parabelboek door Rob van
Woerkom i. s. m boekhandel Augustinus, in het Parochiehuis.
FEESTWEEK
Zo 18 juni 10.00u Feestelijke Eucharistieviering met
presentatie project Kleur je Leven. Na afloop Receptie,
Presentatie fotoboek van de kerk in Parochiehuis;
om 20.00u Concert Maqam in de kerk.

Vr 23 juni 20.00u Benefietconcert Kamerkoor Mnemosyne* In kerk.
Za 24 juni 20.00u Feestavond met musical: ‘Het cafeetje
aan de hemelpoort’ voor en door parochianen, in het
Parochiehuis.
Zo 25 juni 10.00 u Slot Eeuwfeest met Eucharistieviering
met Mgr. De Korte. Na afloop lunch voor parochianen en
feestelijke overhandiging donatie aan de Kleurfabriek.
* = collecte voor de kleurfabriek
Parochiehuis: Van Slichtenhorststraat 81 Nijmegen
Kerk: Groesbeekseweg 96 Nijmegen
Meer informatie: www.avpnijmegen.nl

LET OP: ZON of REGEN ?!
Bij regen wijken we uit naar het
Parochiehuis. Helaas kunnen we
dan slechts de eerste 100 aanmeldingen ontvangen (zij krijgen een
groene kaart). Bij regen berichten
wij u 3 dagen van te voren.

Feestavond + musical
Op zaterdag 24 juni is er een bruisende feestavond voor parochianen. We beginnen geheel volgens
traditie met een musical en daarna
is er feest, waarbij ook gedanst kan
worden. Ook voor deze feestavond
moet u zich opgeven zodat we weten op hoeveel mensen we mogen
rekenen. Vol = vol! U kunt zich
opgeven via mail: secretariaat@
avpnijmegen.nl, of telefonisch:
3222388. Ook ligt er een lijst achter
in de kerk. Tot dan!

De feestcommissie is al maanden bezig met de voorbereidingen van alle festiviteiten. Zij bestaat uit (v.l.n.r.)
Tineke Meijs, Josette Lenders, Jan Bulte en Jeanine van Weert en wordt bijgestaan door Beppie Peters (PR) en
Clara ter Berg (catering) en in de feestweek zelf door vele helpende handen van de parochianen.
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Di 20 juni 18.00u Eten met de buurt i.s.m. Wij’deWereld. Buurtgenoten zijn van harte welkom om samen te
eten in
het Parochiehuis.

Op dinsdag 20 juni, de dag dat de
AvP-kerk precies 100 jaar bestaat,
nodigen wij u van harte uit voor
een feestelijke maaltijd (18:00 20:00 uur.) Wij’deWereld / Buurt
aan tafel organiseert deze maaltijd
en er wordt gekookt door vluchtelingen. We gokken op mooi weer,
maar bij regen wijken we uit naar
het Parochiehuis - Van Slichtenhorststraat 81. U moet zich wel
aanmelden voor de maaltijd:
W: www.wij-dewereld.nl
T: 06 46 59 35 26

Opnieuw gelezen; hedendaagse schrijvers over parabels
Nadenkend over manieren om het honderd-jarig bestaan van die parochie te vieren, ontstond de gedachte
om iets te laten zien van de manier waarop mensen
zich niet alleen in deze eeuw, maar al bijna twintig
eeuwen lang laten aanspreken, inspireren en steunen
door deze verhalen.
Twee jaar geleden bij de nadering van ons eeuwfeest
wilden wij behalve feestvieren, toch ook de diepte ingaan. We wilden iets nieuws organiseren. We noemden
het met een groot woord ‘stadsconcilie’. Vanuit religie
gesprek aan gaan met de stad. Niet direct om te laten
zien wie wij zijn, maar vooreerst om te luisteren.
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* Durven aanhoren waarom mensen zo vaak wrevelig
worden als de Kerk spreekt;
* Waar gaat het fout? Waar missen we de boot?;
* Waar komen we niet authentiek over?;
* Waarom heeft de Kerk haar morele autoriteit in onze
seculiere samenleving verloren?
Het zou dan plaatsvinden op een dag in mei-juni 2017.
Geen dag van lezingen over de hoofden van aanwezigen heen, maar vooral gesprekken met elkaar in de
kerk en in de wandelgangen etc. Niet zozeer vanuit het
(eigen) gelijk, maar met name praten vanuit de eigen
ervaring. We kwamen met een aantal mensen bij elkaar waaronder Noortje van de Berg, Liesbeth Jansen
en Paul van Tongeren. En zagen al spoedig in: Mooi
idee, maar wel te hoog gegrepen. Dit zou niet lukken.
Wat wel?
Een tijdje later woon ik de Kees Fens lezing van Sible
de Blaauw bij en ben ik aanwezig bij Sara’s Passion,
een voorstelling uitgebracht door Silbersee waarbij ook
Ger Groot optreedt. En door wat voor inval ook, ineens
weet ik het: Het zou moeten gaan over parabels. Parabels gelezen vanuit onderop.
We horen ze in de kerk; velen hebben die parabels
ook vroeger in de kerk meerdere malen gehoord. Wat
doen wij er mee? Welke rol spelen ze in ons dagelijks
bestaan? Zijn ze voor de meeste mensen uit de tijd,
een gepasseerd station? Hebben we nu betere verhalen? Of kunnen we die verhalen toch alsnog herkenbaar plaatsen in hedendaagse situaties. In politieke en
maatschappelijke keuzes, in persoonlijke keuzes. En
belangrijk, krijgen we daardoor een nieuw perspectief
waardoor we misschien minder angstig, met minder
beklemming onze waarden durven te verdedigen, onze
normen durven vast te houden.

Ik dacht aan een klein boekwerkje (30 pagina’s, meer
in de stijl van een gedrukte lezing.) Drie parabels die
mensen uitdagen over hun positie na te denken ten
aanzien van bijvoorbeeld vluchtelingen, rendementsdenken, toekomstvisie, “follow the money”.
Ik benader weer Paul van Tongeren. “Het zou mooi zijn
als we vanuit verschillende hoeken die parabels bekijken. Misschien zou jij daar iets over kunnen/willen
schrijven? En we vragen er nog 1,2… mensen bij. Hoe
moeten we het aanpakken? Kunnen we Ger Groot hierbij betrekken. Hoe kijkt hij naar die parabels? Jij kent
Ger, zou hij dat willen? Aan wie kunnen we nog meer
denken? Wil je meehelpen? Hoe lang moet zo’n artikel
zijn? Hoe geven we het boek uit”. Paul antwoord: “Prima idee, waarvoor ik graag probeer tijd te maken - zij
het in de hoop dat het niet onmiddellijk klaar moet
zijn.” We gaan aan de slag. Binnen korte tijd doen er al
8 auteurs mee. We maken een lijst van alle bekende en
minder bekende parabels. Een beetje arbitraire keuze,
maar we kunnen daarmee aan de slag. “Waarom niet
dertig - veertig auteurs vragen, oppert Paul, voor elke
parabel een auteur!! Het project wordt groter en groter. We hebben de vraag aan de auteurs bewust heel
open gehouden: laat zien dat die verhalen ook nu en
in de toekomst nog steeds zeggingskracht hebben en
kunnen houden. Het ging ons om de kracht van de
parabels te laten zien. We vroegen dus niet aan de
auteurs een diep theologische kennis of zich te verdiepen in de oorspronkelijke context. De enige voorwaarde voor deelname was dat men bereid was zich te
laten aanspreken door minstens een van deze teksten.
Ook hebben we niet gestuurd of aanwijzingen gegeven
hoe ze de teksten zouden moeten interpreteren . Ook
interpretaties die minder vleiend waren accepteerden
wij.
Vervolgens hebben we alle auteurs die instemden met
ons mee te doen een lijst van parabels toegestuurd
die hun zou kunnen helpen hun keuze te bepalen. De
lijst met reeds gekozen parabels hebben we steeds
rondgestuurd zodra een nieuwe auteur ons meedeelde
mee te willen doen. Dit om zoveel mogelijk doublures
te voorkomen. Uiteindelijk hebben 27 auteurs hieraan
meegedaan. Vier auteurs vanuit deze locatie. Ik denk
dat we trots mogen zijn op het eindresultaat. Het boek
wordt gepresenteerd op 15 juni om 19.30 uur in het
parochiehuis. Misschien bent u dan ook trots op het
eindresultaat.
Rob van Woerkom

Column
door
Joka Feenstra

Wijngaardeniers *
Een vijgenboom midden in een
wijngaard**, zo vertelde Hij. Het
is als, en Hij vertelde over een
boom die de grond uitputte. Die
boom daar, niet op zijn plek. Het
is als iemand die een vijgenboom
in zijn wijngaard plantte, maar
wie doet dat nou?

Het is hier, en ook daar waar wij
naartoe gaan. Ieder van ons individueel, en wij als gemeenschap.
De toekomst, en hier. En het is
als, een wijngaard waarin een vijgenboom de grond uitput zonder
zelf vruchten voort te brengen.
Het Hemelrijk is dus niet zonder
mensen die niet op hun plek zijn.
En niet zonder het bestaan van
mensen die onrechtvaardig zijn,
zichzelf voeden zonder te geven
of te delen. Kunnen wij dit Rijk
aan?
Wij als Antonius van Paduagemeenschap, met ons eeuwenfeest vlak om de hoek, weten
ook niet waar wij heengaan.
Maar in dat Rijk weten we wel
hoe we ons dienen te gedragen.
Daarover vertelde Hij. Het is als
een wijngaardenier die durft zo’n
boom te waarderen en te voeden.
Het is als een wijngaardenier
die volop durft te geloven, die
nog niet klaar is met geven en
delen. Het is als een ijverige en
geduldige wijngaardenier die het
plezier van het dienen niet beu is
en zijn heer zegt: kom, we geven
het nog honderd jaar!
* N.a.v. een bezinning in het
Padua-Catechesehuis over de
parabel van de onvruchtbare vijgenboom
** Lucas 13: 6-9
*** Johannes 14:4

Eind mei start weer de jaarlijkse
inzameling van levensmiddelen
voor klanten van de Voedselbank
Nijmegen. Wekelijks worden zo’n
560 kratten gevuld voor mensen in
Nijmegen, Lent en Oosterhout. En
wat zal het fijn zijn als de kratten
binnenkort extra goed gevuld zijn
met basisproducten! Maar om iedere klant bijv. een pak rijst te geven,
moeten we wel proberen om samen
met heel veel kerken 560 pakken
rijst te doneren. En eigenlijk geldt
dit ook voor vlees en vis in pot of

blik, voor broodbeleg, voor groenten……….. Zullen we samen proberen heel ver te komen? En ook als
het niet lukt die 560 stuks te halen,
zijn de klanten van de Voedselbank
heel blij met alles wat u wilt geven!
In de kerk krijgt u een foldertje.
Daarop staan basislevensmiddelen
die heel welkom zijn. U kunt de levensmiddelen inleveren in uw kerk
op 3/4, 10/11 en 17/18 juni.
Alvast heel hartelijk dank!
Oecumenische Werkgroep Diaconie AvP
kerk en Maranathakerk.

Padua komt naar Nijmegen.. Gli Italiani a Nimega
De pelgrimsgangers onder ons kunnen het zich natuurlijk moeiteloos
herinneren: ons bezoek aan de
parochie van Fiesso d’ Artico, een
stadje nabij Padua. De prachtige
viering samen met de parochianen
van de Chiessa della Santissima
Trinita waarbij onze koren gezongen hebben en natuurlijk de
warme feestelijke ontvangst in het
parochiehuis waarbij we samen
gegeten, gelachen en gezongen
hebben. Overweldigend was het
en er zijn die avond ook warme
banden aangeknoopt. Na contact
van Rob van Woerkom (die alles zo
geweldig geregeld had dankzij zijn
bijna vloeiend italiaans) hebben
7 parochianen besloten om ons
100-jarig feest te komen bezoeken.
Wat geweldig! Onderdak werd snel
gevonden en er is ook een programma in elkaar gezet. Ze komen aan
op Schiphol op vrijdag 23 juni. In
Nijmegen worden ze van het station
gehaald en wordt er met een groep
italianen en antonianen gegeten bij
Frans Blom. ‘s Avonds wonen ze dan

het jubileumconcert van Mnemosyne bij in onze kerk. Op zaterdag
begint de dag met een stadswandeling die eindigt bij de Commanderie
waarna er gepicknickt zal worden
aan de Waal. ‘s Middags is er even
vrij, ook wel nodig. Na het eten
bij Rob en Josette is er de musical
in het parochiehuis. Speciaal voor
deze gasten zal Hans Wijnen een
italiaans lied ten gehore brengen,
is dat niet fantastisch? Daarna zullen er nog vele toasts uitgebracht
worden op de gezellige avond die
we samen zullen doorbrengen. Op
zondag moeten onze gasten helaas
weer vroeg terug naar Schiphol. De
trein vertrekt om 11.00u. Hopenlijk
is er van tevoren nog tijd om de
bisschop te ontmoeten.
Het is heel bijzonder dat dit zo gaat.
Wie weet komt er wel een parochieband uit dit contact voort. En
mocht U mee willen optrekken met
de groep, b.v. bij de stadswandeling, welkom! Even aanmelden bij
Rob van Woerkom.
Clara ter Berg

Rommelmarkt
Schrijf het vast in uw agenda: op 2 september houden we weer onze jaarlijkste rommelmarkt. In het volgende blad leest u hier meer over, maar
noteer alvast de datum en de datum van de inzameling:
Zaterdag 26 augustus van 10-16u en woensdag 30 augustus van 16-19 uur.
Wilt u meehelpen? Dat kan! stuur een mail naar: secretariaat@avpnijmegen.
nl of neem telefonisch contact op: 3222388.
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Hij vertelde het ons, Hij die van
ons weg gaat, en wij weten niet
waarnaartoe. Weten jullie niet
waar ik heenga? beklaagt Hij ons.
Hoe lang al ben je bij Mij? Ken je
mij dan nog niet? Wie Mij kent,
kent de Vader. Je weet waar Ik
heenga en ook de weg daarnaartoe is je bekend***. Maar weten
wij het dan? Het Rijk dat midden
onder ons is en ook is daar waar
Hij voor ons een plek bereidt?

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

Kroniek
Op 1 mei is Rita Gommans - van
Kempen overleden. Ze woonde
al vele decennia met haar dochter Helma in de van Spaenstraat.
Voor velen in onze parochie ook
een goede bekende omdat kerk
en school gedeeld werden. Zij is
96 jaar geworden en na een mooi
afscheid in onze kerk op Jonkerbos gecremeerd. Moge zij rusten
in vrede.

Bereikbaarheid

Agenda

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

--Zo 4 juni, 10.00u
Hoogfeest van Pinksteren
Voorganger: Albert Meijer m.m.v.
het Gregoriaans Koor
-Zo 11 juni, 10.00u
Eerste Communie
Voorganger: Jan Zuiker m.m.v.
deel Paduakoor
-Zo 18 juni, 10.00u
Viering eeuwfeest
Voorgangers: Jan Zuiker en Kees
Megens m.m.v. het Paduakoor en
Gregoriaans koor
-Zo 25 juni, 10.00u
Slotviering feestweek
Voorgangers: Mgr. Gerard de Korte, Cyrus van Vught, Kees Megens
m.m.v. het Paduakoor en Gregoriaans koor
-Zo 2 juli, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v.
de cantor
-Zo 9 juli, 10.00u
Voorganger: Theo Brock m.m.v.
het Paduakoor
-Zo 16 juli, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
-Zo 23 juli, 10.00u
Voorganger: pater Eduardo Metz
m.m.v. de cantor
-Zo 30 juli, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker 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

Eerste Communie
Op zondag 11 juni a.s. vindt de
Eerste Communie plaats van Johan Kessener en Jacob Kederlarian. Beiden zijn geen onbekenden
in de Antonius van Paduakerk. Johan komt er al jaren, samen met
zijn moeder, vader en twee oudere
broers. En Jacob komt sinds enkele maanden regelmatig in onze
kerk en is zelfs al acoliet.
De voorbereidingen voor de Eerste Communie zijn in volle gang.
We werken daarvoor samen met
de Effatagemeenschap en hebben
een mooi, gevarieerd en inhoudelijk programma samengesteld met
verhalen vertellen, zingen, bidden
en tekenen, een ontdekkingstocht
door de kerk en een dagje naar
Oriëntalis. We hopen dat het op 11
juni a.s. een feestelijke dag wordt.
Daarvoor zijn alle parochianen van

Inloopavond:
Donderdagen 8 juni en 6 juli vanaf 20.00u in de pastorie.

harte uitgenodigd.

Alles schoon voor het feest: helpt u ook mee?
In april hebben we al wat grotere
klussen aangepakt tijdens de klussendag. Nu vragen wij opnieuw
hulp, maar dan voor een laatste
grote schoonmaakbeurt van kerk,
kerkplein en parochiehuis. We willen immers onze gasten in een extra
schone kerk ontvangen!
Op zaterdag 10 juni van 10-13 u
steken we de handen uit de mouwen en ook nu geldt: voor ieder is er een passende klus!
Voor koffie / thee en een broodje wordt gezorgd. Opgeven via de
lijst achter in de kerk, per mail:
secretariaat@avpnijmegen.nl
of T: 3222388
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