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Huis van God,
huis voor de buurt
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Pelgrimshuis Antonius

Op 28 oktober gedenken wij de 
overledenen van afgelopen jaar.

pagina 2

Allerzielen

Meer over ons Pelgrimshuis 
Antonius.

Antonius onderweg

www.avpnijmegen.nl

Kerkelijk Oud en Nieuw
jij bent me niet ontvallen

ik draag jou in mij rond

zolang ik leef

heb jij in mijn binnenste een 

mond

onvervreemdbaar

over grenzen

stem van jou

jij bent me niet ontvallen

ik draag jou altijd in mij rond

Oeke Kruythof

Lees verder op pagina 2

De periode november-december, als 
de herfst nadrukkelijk zijn intrede 
heeft gedaan en de winter zich aan-
kondigt, is een periode van bezin-
ning, ieder jaar opnieuw. Bezinning 
vergt terugkijken en vooruitkijken. 
Afstervingsprocessen in de natuur 
doen ons de tijdelijkheid van het 
leven beseffen. Het is niet verwon-
derlijk dat de kerk in deze periode 
de onderwerpen dood – en leven 
na de dood – aan de orde stelt. Op 
donderdag 1 november 2018 her-
denkt de Katholieke Kerk alle heili-
gen (Allerheiligen). Op 2 november 
worden jaarlijks alle overleden 
gelovigen herdacht (Allerzielen). In 
de Antonius van Padua hebben we 
dat dit jaar op 28 oktober gedaan.

Traditiegetrouw komen met Aller-
heiligen de zaligsprekingen uit de 
Bergrede (Matteüs 5:1-12a) aan 
bod, een van mijn favoriete Bijbel-
teksten. De zaligsprekingen zijn po-
etisch van vorm, maar activistisch 
van inhoud. In kernachtige, afge-
meten zinnen bevelen ze zichzelf 
aan. Ze kunnen beschouwd worden 
als het antwoord van Jezus op de 
vraag “Wie leidt een geïnspireerd 
leven dat de dood aankan?” en 
“Wie verdient het om opgenomen 
te worden in het Rijk van God?”. 
Aan het begin van de Bergrede zegt 
Jezus negen keer “zalig” en daar 

moet eigenlijk het woordje ‘zijn’ 
achter staan. Zalig zijn de armen 
van geest, zalig zijn degenen die 
treuren. Het gaat om het zijn. Dit 
doet me denken aan een bekend 
gedicht van Ed Hoornik.

Op school stonden ze op het 
bord geschreven,

Het werkwoord hebben en het 
werkwoord zijn.

Hiermee was tijd was eeuwig-
heid gegeven,

De ene werkelijkheid, de ander 
schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is 
niet leven.

Is van de wereld en haar go-
den zijn.

Zijn is, boven die dingen uitge-
heven

Vervuld worden van goddelijke 
pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is 
twee borsten.
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Is naar de aarde hongeren en 
dorsten.

Is enkel zinnen, enkel botte 
plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is 
wijken

Is kind worden en naar de ster-
ren kijken

En daarheen langzaam worden 
opgelicht.

Ik denk dat dit gedicht de essentie 
van de zaligsprekingen goed weer-
geeft. In de zaligsprekingen worden 
mensen bemoedigd die het verschil 
tussen hebben en zijn beseffen. Ik 
kan me overigens voorstellen dat u 
zich, net zoals ik, wat ongemakke-
lijk voelt bij een ideaalbeeld. Toch 
wil ik me niet door dit ideaalbeeld 
laten ontmoedigen. Waar het om 
gaat is of we op de goede weg zijn. 
Ik denk dat Jezus met de zalig-
sprekingen ons bemoedigt die weg 
voor ogen te houden. Ook al lijkt 
het doel schier onbereikbaar, het 
met vallen en opstaan in praktijk 
brengen van de zaligsprekingen is 
een belangrijke voorwaarde voor 
een geïnspireerd leven. Het gaat 
daarbij niet om wetten, regels en 
gebruiken van welke kerk dan ook, 
dat is bijzaak. We zijn als mensen 
op de goede weg volgens Jezus, 
als we egoïsme en individualisme 
beteugelen en we ons respectvol en 
dienend gedragen, met een warm 
hart voor de ander en de schepping. 
Een dienstbare levenshouding ten 
opzichte van medemensen

en de schepping geeft zin en vreug-
de aan het eigen leven en brengt 
ons dichter bij elkaar en dus dich-
ter bij God. Dat is mogelijk zonder 
jezelf tekort te doen – denk aan 
Jezus woorden ‘bemin je naasten 
gelijk jezelf’ – en de leefregel van 
Franciscus van Assisi ‘Wees ieders 
dienaar maar niemands slaaf’. Dat 
houdt ook in geen slaaf te zijn van 
je aardse behoeften.

Traditiegetrouw wordt het kerkelijk 
jaar afgesloten met het feest van 
Christus Koning en vangt het nieu-
we kerkelijk jaar aan met de Ad-
vent. Welbeschouwd vieren we ie-
der kerkelijk jaar weer opnieuw alle 
gebeurtenissen vanaf het begin van 
Jezus’ leven tot zijn hemelvaart, de 

geboorte van de jonge kerk en als 
afsluiting dus de eerbetuiging van 
Christus Koning. Christus Koning is 
een van de vele verschillende titels 
van Jezus. De term Christus Koning 
verwijst naar een van de drie Mes-
siaanse functies van Jezus: Koning, 
Priester en Profeet.

Bij het begin van het nieuwe liturgi-
sche jaar, tijdens de Advent, bezin-
nen we ons volgens de christelijke 
traditie op de komst van Christus. 
Hierbij gaat het om vragen als “Wie 
is Jezus voor ons?” en “Welke be-
tekenis heeft Jezus in ons leven?”. 
Is Hij de leermeester en profeet die 
ons inspiratie geeft en handreikin-
gen voor een geïnspireerd leven 
(zoals de zaligsprekingen uit de 
Bergrede)? Is Hij voor ons de mens 
die zo onzelfzuchtig en goed geleefd 
heeft dat God in Hem weerspiegeld 
werd?

God is – zo mogen wij Jezus’ bood-
schap verstaan – een voortdurende 
bron van liefde die niemand uit-
sluit. Als dat zo is, laten we in de 
komende Advent dan op zoek gaan 
en luisteren naar de stem van God 
in ons. Dan kan de Advent ook een 
tijd van vreugde en hoop worden. 
Deze elementen: bezinning, maar 
ook vreugde en hoop, zijn terug te 
vinden in de adventskrans, die in de 
kerk zal worden opgehangen. Het 
paarse lint is een teken van bezin-
ning en inkeer, de groene takken 
in de krans zijn een symbool voor 
eeuwig leven. In een tijd waarin 
het steeds vroeger donker wordt 

verspreiden de kaarsen hun war-
me licht. Zij doen ons denken aan 
Christus, het Licht dat in de wereld 
zal komen.
Zoals gezegd, de eerste zondag 
van de Advent is ook het begin van 
een nieuw liturgisch jaar (C). Tot 
november 2019 zal de evangelist 
Lukas een belangrijke gids zijn 
op onze geloofstocht. Lukas is bij 
uitstek de pleitbezorger voor ver-
betering van de maatschappelijke 
positie van minderbedeelden en 
doet hiervoor een uitdrukkelijk 
beroep op de verantwoordelijkheid 
van welgestelden. In dit opzicht niet 
verwonderlijk dat in het evangelie 
van Lukas de verhalen te vinden 
zijn over de Barmhartige Samari-
taan, de Verloren Zoon, de arme 
Lazarus en de rijke vrek. Van de 
vier evangelisten wijst Lukas het 
meest op de stuwende kracht van 
de Geest die inspirerend werkzaam 
is binnen de geloofsgemeenschap. 
Lukas is ook de evangelist, die 
schrijft over de engel Gabriel die 
aan Maria Jezus’ geboorte komt 
aankondigen. Zonder Lukas ook 
geen kerstkribbe. Het is Lukas die 
ons vertelt over de volkstelling en 
dat Maria vlak voor Jezus’ geboorte 
op reis moest; dat er geen plaats 
was in de herberg, en dat Jezus in 
een kribbe werd geboren. Zo bezien 
voeden de geschriften van Lukas bij 
uitstek het adventsverlangen van 
verwachtingsvol uitzien naar God en 
een betere wereld. Ik wens u een 
goed liturgisch Oud en Nieuw toe.

Theo Brock

Allerzielen - Wij hebben afscheid genomen van:
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of taal. In de club van Jezus mocht 
niemand gebrek lijden, toch?! Daar 
stond ie vierkant achter en voor, en 
er wordt alsmaar over hem verteld 
dat hoe gedreven, en wat voor een 
inspirerend en aanstekelijk mens hij 
was. Vandaar natuurlijk dat hij ook 
meteen gekozen wordt als de nog 
jonge gemeenschap vrijwilligers 
zoekt om te helpen Jezus opdracht 
waar te maken. Even terzijde: mooi 
dat verteld wordt, dat de apostelen 
àlle leerlingen samen roepen, hun 
het voorstel doen om het kader van 
de groep te verbreden, en alle leer-
lingen dan zelf samen laten zoeken 
naar vrijwilligers die vervolgens ook 
worden aangesteld! Misschien dat 
de kerk vandaag de dag zich daar-
door ook zou kunnen laten inspi-
reren. Jammer wel weer dat in het 
verhaal niet uitdrukkelijk gezegd 
wordt dat er ook vrouwen uitgeko-
zen worden. Maar dit terzijde. 
Logisch dat Stefanus in eigen kring 
op handen wordt gedragen. Maar 
zoals het zo vaak gaat: niet door 
iedereen… net als nu: als iemand 
zich uitslooft, dan voelen anderen 
zich aangesproken op hun eigen 
gedrag: ja maar, wij leven toch keu-
rig volgens de Wet, en nou worden 
we door zo iemand als Stefanus 
wel mooi te kijk gezet! En als ze 
hem dan, op valse gronden, voor 
de Hoge Raad slepen, wil hij best 
even uitleggen, dat het toch duide-
lijk is, dat de hele geschiedenis van 
Jahwe en zijn volk tot voltooiing is 
gekomen in Jezus van Nazareth. 
U kunt zijn hele betoog nalezen in 
het zevende hoofdstuk van de Han-
delingen van de Apostelen. Dat is 
de moeite meer dan waard. En zijn 
gloedvolle speech loopt dan – niet 
zo erg verstandig, maar ja in het 
vuur van zijn betoog  – uit op de 
open zenuw: hé jullie zeggen, dat 

je gehoorzaam bent aan de Wet, 
maar je doet verder niks, sterker: 
vanuit je ivoren toren verwerp je 
iedereen, zelfs de Messias, die 
je daarop aanspreekt! Je heb er 
dus niets van begrepen! En ja dan 
hebben zijn aanklagers de macht 
om hem te grijpen en ter dood te 
brengen. 
Hoe kunnen wij ons laten inspireren 
door de patroonheilige van onze 
stad en onze parochie? Een bron 
van inspiratie is ie! Hoe kunnen 
wij, als grote en kleine bezielde 
en enthousiaste Stefaantjes met 
vrucht tamboereren op de goede 
boodschap van Jezus. Met alle spi-
rituele en diaconale rijkdom die we 
in elk van onze locaties in de loop 
der tijd hebben opgebouwd, uitno-
digend en verrijkend voor elkaar, 
maar ook onszelf zichtbaar makend 
als doeners vol hoop en geloof in 
onze stad. We gaan de komende 
tijd daarom intern met elkaar in 
gesprek over wat we al doen, waar 
we trots op zijn, maar ook waar we 
elkaar kunnen verrijken en kunnen 
aanvullen, om een enthousiaste 
gemeenschap van Jezus te zijn en 
te kunnen blijven. Ik ben realist 
genoeg om te beseffen, dat ook een 
stad als Nijmegen geseculariseerd 
is, dat er vele mensen zijn die het 
christelijk geloof en de boodschap 
van Jezus achterhaald vinden. En 
dat er daarom maar kerken dicht 
moeten, waarna ook de heilige rest 
wel vanzelf zal uitsterven. Maar dat 
is het tegenovergestelde van ver-
trouwen op de Geest van Stefanus. 
We moeten elkaar juist bemoedigen 
om als locaties zelfbewust te zijn 
van wat we zelf kunnen, zowel naar 
elkaar als in dienstbaarheid naar 
buiten. Hoe we dat doen, daarin 
kunnen groeien met en aan elkaar, 
daar gaan we het met vertrouwen, 
enthousiasme en met twee benen 
op de grond over hebben, de ko-
mende tijd. En Nijmegen mag het 
merken: we willen er zijn, bijdragen 
aan een samenleving van hoop. 
Voor de stad, voor onszelf, onze 
gemeenschappen. Ook al worden 
we over de hele linie wat ouder, kan 
niet alles meer zoals we misschien 
zouden willen. Maar laten we kijken 
naar wat we wel kunnen, en daar 
als hoopvolle navolgers van Jezus 
doen wat we kunnen. We moeten 
vooral geloven in de kracht van het 
leven, van de Geest. Niet in afbraak 
en dood! Bezig blijven! Al motte 
we krupe.

Hans van Zonneveld

Ik zou u best op de man af willen 
vragen: die Stefanus, wat vind 
je nou van die man? De kans is 
groot, dat u zou zeggen: eigenlijk 
nog nooit zo over nagedacht! Heel 
eerlijk, ik ben me eigenlijk ook pas 
sinds kort echt in het verhaal van 
Stefanus gaan verdiepen. Dan ont-
dek je dat het een Griekssprekende 
jood was, en iemand die gegrepen 
was door de boodschap van Jezus 
van Nazareth. Hij trok daaruit 
meteen alle denkbare praktische 
consequenties: Als je mij wil vol-
gen, doe dan als ik heb gedaan, 
en doe dat vanuit onbaatzuchtige 
liefde, hou van elkaar, van jezelf 
en van alle mensen om je heen! 
Want dat doet mijn Vader ook! Uit 
de evangeliewoorden van daarnet 
begrijpt u, dat Jezus die opdracht 
tot zijn laatste snik heeft gezegd en 
uitgedragen. Stefanus is een man 
van woorden en dus ook van daden. 
Geloven is geen zaak van theorie, 
maar wordt pas iets waard in de 
werkelijkheid van alle dag, en van 
elke tijd!  Hij lijkt als 2 druppels 
water op Jezus, en net als Jezus 
heeft hij daarvoor met zijn leven 
moeten betalen. Hij was de eerste 
aangestelde diaken, Diaconie wil 
zeggen: met woord en daad dienst-
baar zijn aan het enthousiasmeren 
van je eigen gelovige gemeenschap 
én natuurlijk van de wereld om je 
heen; naar binnen en naar buiten 
het woord laten gebeuren, helpen 
om het werkelijkheid te laten wor-
den voor zoveel mogelijk mensen. 
In het verhaal wordt meerdere 
malen gezegd, dat Stefanus een 
man was die heel energiek was, 
enthousiast, vol van de Geest. Hij 
zorgde voor het dagelijkse wel en 
wel van de gemeenschap, en hij 
organiseerde een voedselbank nu 
zonder te discrimineren op afkomst 

Overweging op de Stefanusparochiezondag
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Aan het begin van dit jaar was het 
Pelgrimshuis Antonius nog een 
droom van enkele parochianen. Aan 
het eind van dit jaar gekomen is het 
pelgrimshuis als een schilderij dat 
steeds meer gaat leven. Laag na 
laag worden de contouren duidelij-
ker. De kleuren worden steeds meer 
op de juiste toon gebracht.
In de zomer hebben we in Antoni-
us Onderweg uitgebreid aandacht 
besteed aan het pelgrimshuis. Het 
huis is bedoeld voor wandelende 
pelgrims en vooral voor mensen die 
even afstand willen nemen van hun 
dagelijks leven, tot bezinning willen 
komen en voor mensen die zichzelf 
geestelijk willen verrijken. 

We bieden onderdak en persoon-
lijke begeleiding en in en rond het 
pelgrimshuis gaan we activiteiten 
organiseren.
In dit artikel wil ik graag meer kleur 

geven aan die activiteiten. Op de 
zolder gaan we een meditatieruimte 
inrichten, die bedoeld is voor ver-
schillende vormen van meditatie, 
maar ook voor bijvoorbeeld yoga. 
Een geschoolde yogadocente is 
graag bereid haar medewerking te 
geven. Meer dan de in het westen 
gebruikelijke vormen van yoga gaat 
het bij haar om een geestelijke fo-
cus die goed past bij het karakter 
van het pelgrimshuis. (Voor spe-
cialisten: geen hatha-yoga, maar 
raya-yoga.) Jeanine van Weert 
is bereid om klankmeditaies te 
geven. Rustgevende klanken van 
klankschalen zorgen voor een diepe 

ontspanning. Er ontstaat ruimte 
voor inzichten, zonder dat de mind 
ertussen komt. En we hopen ook 
andere activiteiten te kunnen aan-
bieden, zoals mindfulness, maar 
alleen als we daarvoor vrijwilligers 
kunnen vinden.
Andere bezinnende of meditatieve 
activiteiten zijn wandelen, schilde-
ren en tuinieren. Vanzelfsprekend 
willen we in een pelgrimshuis, 
bovendien gelegen in wandelstad 
Nijmegen, graag verschillende 
wandelactiviteiten aanbieden. Denk 
bijvoorbeeld aan de Walk of wis-
dom, maar ook aan verschillende 
pelgrimsroutes en aan de Francis-
cuswandelingen waarmee we vorig 
jaar zijn gestart. Ook gaan we 
wandelcoaching organiseren.

Schilderen en tuinieren willen we 
aanbieden op een wijze die past bij 
het pelgrimshuis. Met een accent op 

bezinning en ontmoeting, want dat 
zijn wel de begrippen die als rode 
draad bij al onze activiteiten pas-
sen. Wandelen en tuinieren sluiten 
goed aan bij de Franciscaanse geest 
die we in het huis willen brengen.

Voor veel van deze activiteiten heb-
ben we al goede begeleiders weten 
te vinden. Maar als u iemand bent of 
kent die ook dergelijke activiteiten 
kan organiseren, dan houden wij 
ons aanbevolen!

Deze activiteiten worden één of 
meerdere keren per week georga-
niseerd voor gasten en meestal ook 

voor parochianen en buurtgenoten. 
Daarnaast organiseren we heel re-
gelmatig themaweken (het kan ook 
een midweek of weekend zijn). Je 
kunt straks bijvoorbeeld deelnemen 
aan een wandelweek, schilderweek 
of yogaweek. Het leuke van de the-
maweken is dat je dan veel meer 
als groep van gelijkgestemden kunt 
optrekken en ook je kamer met 
anderen kunt delen, waardoor het 
verblijf goedkoper wordt.

De diaconieweken, die we ook als 
themaweek gaan aanbieden, pas-
sen echt bij onze Antoniusgemeen-
schap! Deze weken zijn bedoeld 
voor geïnspireerde, idealistische 
jongeren, die graag hun bijdrage 
willen leveren aan een betere we-
reld. In het tekstkader kun je er 
meer over lezen.

Ten slotte gaan we activiteiten 
organiseren die meer gericht zijn 
op het met elkaar in gesprek gaan. 
Denk aan onderwerpen zoals disci-
pelschap (met name bedoeld voor 
jongeren; wat betekent het voor 
jou om de weg van Christus te vol-
gen?), zielzorg voor organisaties 
(met name voor managers van 
organisaties; in plaats van proces-
management, prestatiecriteria etc. 
zoeken we het dichter bij onszelf) 
en christelijk ondernemerschap. 
Het zijn onderwerpen die we vooral 
in de vorm van een meerdaagse 
verdieping gaan aanbieden, maar 
'losse' bijeenkomsten zijn ook mo-
gelijk.

Naast deze nieuwe activiteiten 
willen we onze gasten laten deel-
nemen aan activiteiten die op dit 
moment al door onze gemeenschap 
en bijvoorbeeld door de Effatage-
meenschap worden georganiseerd. 
De Boskapel en St. Jozefkerk lig-
gen ook dichtbij en kunnen goede 
partners zijn. Maar ook zoeken we 
de samenwerking met zzp-ers in 
de buurt en met niet-kerkelijke 
organisaties, zoals Cordium en de 
Thiemeloods. We willen graag een 
plaats voor bezinning zijn, maar 
wel met de voordelen van de stad!

Zie voor meer informatie 
www.pelgrimshuis-antonius.nl

Lees ook op de volgende pagina:
Werkplaats Pro Mundi Vita

Pelgrimshuis Antonius
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In het pelgrimshuis organiseren 
we diaconieweken voor jongeren. 
Dergelijke 'doing good'-weken zijn 
populair bij jongeren: je kunt er 
iets praktisch doen met je idealisme 
en zo de wereld een klein beetje 
mooier maken, je ontmoet nieuwe 
jongeren die hetzelfde in het leven 
staan en het is tevens een goedko-
pe vakantie, omdat je vanzelfspre-
kend je kamer deelt met anderen.

Wij willen de gelegenheid bieden 
aan jongeren om iets goed te doen. 
Gezamenlijk werken ze tijdens een 
themaweek aan hetzelfde project, 
dat daardoor een mooie impuls 
krijgt. Omdat dergelijke thema-
weken vaker plaatsvinden, hebben 
we meerdere projecten onder onze 
hoede.

Het zijn niet onze projecten, maar 
bestaande projecten, kleinschalig 
en langjarig, waarmee we een 
persoonlijke band hebben. We 
adopteren die projecten en geven 
er een impuls aan. Op de website en 
ook via andere kanalen houden we 
geïnteresseerden op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen en van de 
positieve effecten waaraan onze ac-
tiviteiten bijdragen. Die activiteiten, 
de impuls die we geven, kan hem 
zitten in fondsenwerving, inzame-
lingsactie, een communicatiecam-
pagne of een concrete inhoudelijke 
bijdrage aan het project.

Projecten waaraan we werken bren-
gen we onder in de virtuele werk-
plaats 'Pro Mundi Vita', die onder 
meer op onze website een podium 
krijgt. De naam 'Pro Mundi Vita' 
kennen veel ouderen in Nijmegen 
nog wel van spirituele en esoteri-
sche bijeenkomsten uit de jaren 
'80, maar feitelijk grijpen we terug 
op een sociaal-katholiek initiatief uit 
1960 van de Franciscaan Montanus 
Versteeg. Doel van zijn initiatief 
was om hulp aan de derde wereld 
beter te laten aansluiten aan de 
behoeften en daarmee te professi-
onaliseren. Wij staan hetzelfde doel 
voor, maar dan door de persoonlijke 
band met onze projecten en door 
regelmatig te rapporteren over de 
effecten.

Wil je alvast een project aandragen 
om in de etalage van werkplaats 
Pro Mundi Vita te zetten? Laat het 
weten!
contact@pelgrimshuis-antonius.nl

Op vrijdag 5 oktober jl. vond in de 
Boskapel een symposium plaats 
over Nijmeegse sociaal-spirituele 
initiatieven (een dag later kwa-
men de landelijke initiatieven aan 
bod). Tijdens het symposium heeft 
Ekkehard Muth, pastor van het 
Augustijns Centrum in de Boskapel 
het initiatief gepresenteerd om een 
stadsklooster op te richten. Stads-
klooster Mariken is een virtueel 
klooster, dat een podium wil bieden 
voor sociaal-spirituele initiatieven 
en daarnaast platform voor deze 
initiatieven wil zijn en misschien 
ook wel een paraplu. Vervolgens 
kwamen circa 12 initiatieven zelf 
aan het woord. Rob van Woerkom 
gaf een presentatie over het pel-
grimshuis.

Bij elkaar was het een interessante 
middag met veel goede ontmoe-
tingen. Burgemeester Bruls hield 
het openingswoord en zoals we 
van hem gewend zijn had hij een 
fantastisch, goed inhoudelijk door-
dacht verhaal. Het maatschappelijk 
middenveld is zo hard nodig om 
voor de politiek als richtingwijzer 
te dienen. Een politiek waarin ver-
schraling steeds meer dominant is 
geworden. Waarin de vraag of het 
huishoudboekje klopt de meest 
prangende is en waarin je als po-
liticus geen standpunt mag inne-
men, omdat het niet objectief zou 
zijn. In die context is er behoefte 
aan maatschappelijke organisaties 
waarin hogere waarden leidend 
zijn, waarin perspectieven worden 
geboden, waaraan de politiek rug-
gesteun kan ontlenen.

Het idee een stadsklooster op te 
richten als podium en platform 
kreeg tijdens die middag zelf ei-
genlijk al gestalte. Er waren een 
aantal interessante initiatieven bij, 

zoals ‘Pleisterplaats voor de ziel’. 
En ook verschillende initiatieven die 
zich richten op jongeren. Met ver-
schillende initiatieven en bezoekers 
hebben we contacten gelegd en 
gaan we verder in overleg.

Anderen vonden ons initiatief van 
het pelgrimshuis interessant. Rob 
hield weer een fantastische pre-
sentatie, waarin hij de mensen als 
pelgrim meenam in de verwonde-
ring. En het was aanleiding om nu 
eens echt contacten te leggen met 
enkele organisaties die nog in het 
vat zaten, zoals de St. Jacobskapel. 
Mooi was ook dat de bisschoppelijke 
opbouwwerker voor diaconie aan-
wezig was. Hij hoorde ook graag 
over ons initiatief en over onze bre-
dere rol op het gebied van diaconie 
en we gaan hem er binnenkort meer 
over vertellen. Het is een man naar 
ons hart.

Hans Hamers, als pastoraal werker 
in de Effataparochie actief, viel 
op tijdens de forumdiscussie die 
daarna plaatsvond. Meer of minder 
bewust zijn wij als organisaties toch 
steeds bezig om het hoofd boven 
water te houden door nieuwe men-
sen aan te trekken etc. Zijn betoog 
kwam erop neer dat we moeten 
ophouden met deze economische 
mechanismen van vraag en aanbod. 
Het is voldoende wanneer we ons-
zelf zijn. Zoals een bloem zichzelf is. 
Dan mogen we erop vertrouwen dat 
het met ons wel goed komt. Tijdens 
het symposium waren er verschil-
lende mooie bloemen aanwezig. Bij 
elkaar vormen ze een mooi boeket 
en dat bijeenbrengen is nu juist 
de functie van een stadsklooster. 
Hopelijk bloeit er met het stads-
klooster iets moois op.

Corné van Iersel

Stadsklooster Mariken

Zondag 11 november neemt ds.  
Peter van der Vange afscheid als 
dominee van de Maranathakerk.
Wij kennen hem uit de tijd dat zijn 
gemeente bij ons in het Parochie-
huis kerkte. Een paar keer per jaar  
kerkten wij samen in een oecume-
nische dienst en uit die tijd stamt 
ook de gezamenlijke rommelmarkt. 
Ieder jaar zijn we nog heel blij dat 
gemeenteleden uit de Maranatha-

Afscheid ds. Peter van der Vange
kerk meehelpen met onze jaarlijkse  
rommelmarkt!
En ook heeft hebben zijn gemeente 
en onze parochie elkaar gevonden 
in de gezamenlijke diaconiegroep, 
die nog steeds heel erg actief is in 
Nijmegen. De afscheidsdienst is in 
de Maranathakerk in de Steenboks-
traat en begint om 10.00. Wij wen-
sen Peter van der Vange alle goeds.

Pro Mundi Vita



p
ag

in
a 

6

Sinds de Roze Woensdag van de 
Vierdaagse, 18 juli 2018, zet de 
Antonius van Paduakerk aan de 
Groesbeekseweg de deuren wijd 
open. Een enthousiaste groep vrij-
willigsters is bereid gevonden de 
eerste en derde woensdag in de 

maand mensen te verwelkomen 
om een geheel vrijblijvend kijkje 
te komen nemen in ons prachtige 
huis van God en huis van de buurt.
We begonnen met het opzetten van 

een mooie cd zodat de akoestiek 
goed tot zijn recht kon komen… he-
lemaal niet nodig! Want op woens-
dagmiddag wordt volop op het orgel 
gespeeld, ofwel om zelf te oefenen 
of om les te krijgen van Jetty Podt, 
de organiste van de Stevenskerk, 

en tegen dit geluid van 
het Verschueren-orgel kan 
geen cd op.
Dankzij de prachtige zo-
mer, tot deze week voort-
durend, kwamen de glas- 
in loodramen heel mooi uit 
en straalden de engelenra-
men, de annunciatie met 
dat prachtige kobaltblauw 
van Maria’s jurk, je tege-
moet. We gaven de gasten 
de uitleg mee, die ooit voor 
monumentendag gemaakt 
is door Jan Bulte en boden 
hen een kopje koffie of 
thee aan.
Liep het storm? Nou nee, 
soms kwamen er alleen 
parochianen langs, ook 

gezellig trouwens. Maar zij die van 
de gelegenheid gebruik maakten 
waren mensen die er als kind kwa-
men, mensen die Nijmegen hadden 
verlaten en weer pas terug waren, 

mensen die eindelijk eens konden 
zien wat zich achter de gevel be-
vond, mensen die al heel lang niet 
meer in een kerk waren geweest en 
toch geroerd een kaarsje opstaken. 
Zo waren er fietsers uit Friesland die 
een fietsroute volgden. Ook was er 
een dame die er in 1947 voor het 
laatst was en wel voor haar Eerste 
Heilige Communie; René Chappin 
maakte bij ons de Eerste Heilige 
Mis van zijn broer Marcel mee en 
begroef zijn ouders in resp.1976 
en 1977. Er was ook iemand die blij 
was om te horen dat Kees Megens 
en Jeanine van Weert nog steeds 
meedraaiden in de gemeenschap 
en deed hen de groetjes… bij deze!
Vanaf 1 november tot 1 april hou-
den we er mee op; het wordt te 
koud en verwarmen is financieel 
en milieutechnisch niet verstandig.

Was het de moeite waard? Ja ze-
ker, al was het voor die ene mens 
die geroerd raakte. Gaan we er 
volgend jaar vanaf 1 april mee 
door? Natuurlijk! Eerste en derde 
woensdag van de maand van 14.00 
tot 17.00uur.

Ingrid, Monique, Anneke,
 Beppie, Jeanne 

Nostalgie

Al vanaf zijn verschijnen in de men-
senwereld is het leven van Jezus be-
dreigd door duistere krachten: een 
jaloerse koning maakt Hem, amper 
geboren, meteen al tot vluchteling. 
Maar hoe sterk ook de bedreiging en 
de aanvallen op zijn boodschap, zijn 
licht is sterker, werpt zichzelf voor-
uit en ‘overmeestert’ de duistere en 
vernielende krachten.

Advent is geloven dat het licht de duisternis zal grijpen
Zonder geloof in zulke verlossende 
krachten en in het leven dat God ga-
randeert, zou het leven voor velen 
hopeloos zijn, zinloos en te zwaar. 
Elk jaar opnieuw vieren wij de Ad-
vent (komst) en voegen wij iedere 
zondag een adventskaarsje toe aan 
de stellige hoop dat het innerlijk 
licht van God ons zal verlichten. Al 
is het nog zo donker. Onze rituelen 

zetten ons ertoe aan om een kerst-
feest mogelijk te maken dat warmte 
geeft, en licht. We maken ruimte in 
onze drukte en tussen onze zorgen 
opdat we de komst van Gods licht 
niet over het hoofd zien. Dan kan 
het een spektakel zijn, licht, of 
zacht, bijna onopgemerkt. Maar 
sterk als de gids in een onherberg-
zaam landschap.         Ben Frie SJ
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Ik ben ouder geworden. Ik hoor het 
aan het geknak van mijn knieën 
wanneer ik ga kijken hoe mijn kind 
in haar bedje erbij ligt. Ze slaapt 
wel erg lang, ademt ze nog? Die 
geluiden aan mijn lijf! Alleen als ik 
bij haar ga kijken en juist wanneer 
ik ongehoord weg wil sluipen. Ze 
ademt nog; ze slaapt. In dat kamer-
tje hoor ik de ouderdom in mijn lijf. 
Maar ik hoor het ook in mijn hoofd! 
Een verleden dat door me heen 
ruist. Ik ben oud. Ik ben plots een 
generatie ouder geworden. 
In dat kamertje slaapt een kleine 
onbekende. Zonder verleden, zon-
der verhaal dat ze zelf vertelt, is zij 
dus nog zonder identiteit. Een klei-
ne onbekende, wie zij is gaat over 
de toekomst. Mijn toekomst was 
voor mij natuurlijk altijd onbekend. 
Iedere dag een stap naar voren ik-
weet-niet-waar-naartoe, maar nu 
is een stukje van mijn toekomst 
echter los van mij gaan leven. Mooi 
aan dit stukje-los-van-mij is, dat 
zij toekomst voor mij is zonder dat 
zij in haar hoofd mijn verleden met 
zich mee sjouwt. 
Ooit las ik een citaat dat beweer-
de, dat de gelukkigste mensen de 
mensen zijn met een slecht geheu-
gen. Die zijn het verleden kwijt en 
hebben alle ruimte voor nu, en wat 
komen gaat. De rest van ons pro-
beert het maar met wat meditatie. 
Natuurlijk leren kinderen sneller, 
kinderen zitten nog niet vol. Niet 
vol met alles wat oud is.
Terwijl mijn knieën maar blijven 
zeggen dat ik de veertig nabij ben 
en dat mijn hoofd zo bezig is met 
mijn verleden door te nemen, spie-
gelt mijn toekomst-los-van-mij mij 
een heerlijke openheid, onbevan-
genheid voor. Hier bij stilstaan is 
mijn meditatie. Aan die ouderdoms-
geluidjes is vrees ik niets te doen, 
en aan dat vol zitten? Ach, niet te 
oud om me deze nieuwe meditatie 
eigen te maken!

Column

door
Joka Feenstra

Weer stil worden

Sterren stralen
Dit jaar is er weer een kerstex-
positie met stalletjes en nu extra 
aandacht voor de STER.
Achter in de kerk zal er ook een 
kerstfair zijn, met allemaal kerstar-
tikelen die veelal door vrijwilligers 
gemaakt zijn.
Op vrijdag 14 december om 16.00 
uur gaan de kerkdeuren open en 
op zondag 16 december wordt de 
expo afgesloten met het kerstkoor 
dat de traditionele carols zal zingen, 
afgewisseld met samenzang.
Openingstijden: 
14 dec. 16.00 - 20.30 uur, 
15 dec. 11.00 - 17.00 uur, 
16 dec. 11.00 - ongeveer 17.00 
uur. Na de carols kunnen we samen 
glühwein drinken.       Addy Groos

KERST-INN
Al meer dan 25 jaar worden in onze 
kerk kerstpakketten gemaakt voor 
mensen die wel iets extra’s kun-
nen gebruiken. Nog nooit waren er 
zoveel kerstpakketten nodig als dit 
jaar: bijna 800! We hebben veel 
extra kerken èn scholen benaderd 
en vele doen mee! Maar dan nog 
kunnen we alleen maar hopen, dat 
het gaat lukken zo veel pakketten 
te verzamelen. Misschien kent u 
iemand in uw eigen kring die ook 
een kerstpakket wil maken?
In de kerk staan vanaf 25 november 
de dozen en de flyers weer klaar 
voor de pakketten voor de Voedsel-
bank. Ook het bekende waslijntje 
hangt er weer met kaartjes om een 
pakket te maken voor een alleen-
staande of een gezin. Ook bij deze 
kaartjes krijgt u dit jaar een doos. 
Deze zijn verschillend van maat, 
afhankelijk van het aantal mensen 
voor wie het bedoeld is. Er zal ie-
mand van de werkgroep diaconie bij 
staan om aan te geven wat u mee 
kunt nemen.
Op 2, 9, en 16 december kunt u de 
dozen weer in de kerk inleveren. In 
de daarop volgende week zullen op 
verschillende plaatsen in Nijmegen 
en Overbetuwe mensen weer blij 
gemaakt worden met dit kerstge-
schenk. Hopelijk doet u allemaal 
mee!     Oecumenische Werkgroep 

Diaconie

Véél  Kerstpakketten

Al een paar jaar kiezen wij als 
diaconaal doel het Frans van der 
Lugt Center in Beiroet. Misschien 
denkt u: nou alweer datzelfde doel? 
Ja…....alweer datzelfde doel.
De oorlog in Syrië is nog steeds niet 
voorbij. Vluchtelingen kunnen nog 
lang niet allemaal terug naar hun 
huis of naar de plek waar hun huis 
ooit stond. Velen zitten nog steeds 
vast in vluchtelingenkampen in Li-
banon. Voor veel kinderen zijn deze 
kampen hun thuis; zij kennen geen 
ander leven.
School is voor hen heel belangrijk. 
Zij krijgen in ieder geval onderwijs. 
Maar zeker zo belangrijk is dat 
zij daar terecht kunnen met hun 
problemen, met hun angsten. Het 
Frans van der Lugt Center is zo’n 
school waar kinderen samen, mos-
lims en christenen, leren en spelen. 
Er is oog voor hun kwetsbaarheid 
en ze mogen bouwen aan hun toe-
komst. Een mooi en heel belangrijk 
initiatief om te ondersteunen.

Geef in de Adventtijd om deze 
school open te houden! Geef uw gift 
in de blauwe bus achter in de kerk!

Adventsactie

Erwtensoep koken
Op zondag 18 november wordt 
de Zevenheuvelenloop weer ge-
houden. Ook dit jaar verkopen we 
weer zelfgemaakte erwtensoep. 
Dat kan niet zonder uw hulp. Wilt 
u ons daarbij helpen als koker en/
of verkoper van de soep of  bij 
voorbereidende werkzaamheden 
op zaterdag of zondag? Vanaf 14 
oktober t/m 4 november ligt achter 
in de kerk een intekenlijst waarop 
u uw medewerking kenbaar kunt 
maken. Het is ook mogelijk u aan 
te melden via: parochieblad@avp-
nijmegen.nl. De belangstelling voor 
de soep is groot zodat we veel hulp 
kunnen gebruiken. De Stichting 
‘Straatmensen voor Straatmensen’ 
is elk jaar erg blij met onze inzet. 
Van het geld kunnen zij thuis- en 
daklozen de nodige keren een 
warme maaltijd aanbieden. De 
gemaakte onkosten voor de soep 
kunt u, indien gewenst, in rekening 
brengen. Helpt u mee?
Oecumenische werkgroep diaconie
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-Zo 4 nov, 10.00u
Voorganger: Cecile Kuijpers en Dick 
Akerboom m.m.v. de cantor
-Zo 11 nov, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg 
m.m.v. het Paduakoor
-Zo 18 Nov, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v. 
de cantor
-Zo 25 nov, 10.00u
Voorganger: Ed Metz m.m.v. het 
Gregoriaans Koor
-Zo 2 dec, 10.00u
Voorganger: Marieke van de Ven 
en Albert Meijer m.m.v. de cantor
-Zo 9 dec, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg 
m.m.v. het Paduakoor
-Zo 16 dec, 10.00u
Voorganger: Theo Brock m.m.v. 
de cantor

Kroniek

Carols bij kaarslichtVoedselbank zoekt:
De Voedselbank Nijmegen is per 
direct op zoek naar een deel-
tijd telefonist(e). Kijk voor info 
op www.voedselbanknijmegen.nl 
Klik op het kopje Vrijwilligers en 
daarna op Werken als vrijwilliger.  
Of bel 06 27 143 400 (Martha van 
de Pol). Wie helpt ons uit de brand?

Concerten

8 november Hildegard. Opera 
van nu, Gregoriaans van toen.
Rond een oorspronkelijke uitvoe-
ring van Hildegards De Orde der 
Deugden schreef componist Steven 
Kamperman een opera van nu. De 
daarin terugkerende melodieën van 
Hildegard klinken soms herkenbaar, 
maar weten vooral te verrassen 
vanuit een nieuw perspectief. Van 
barok tot hedendaags en zelfs een 
vleugje flamenco: Kamperman 
smeedt het geheel tot een veel-
kleurige klankwereld. Met o.a. trio 
HOT, waarin onze organist Berry 
van Berkum orgel speelt. 
Aanvang 20.15 uur.

Mnemosyne 

Op zondag 16 december bent u om 
16.00 uur van harte welkom bij Ca-
rols bij kaarslicht. Je kunt luisteren 
naar verschillende carolls, maar ook 
meezingen met bekende Neder-
landstalige kerstliederen. Na afloop 
is er gelegenheid om gzellig samen 
een glaasje glühwein te drinken.
Toegang gratis. 

Na een kort ziekbed is Helma Gom-
mans op zaterdag 13 oktober in het 
Hospice Bethlehem overleden. Wij 
kenden haar al lang. Ze was een 
vertrouwd gezicht als ze met haar 
moeder naar de speciale vieringen 
kwam. Haar moeder waar ze meer 
dan 40 jaar zo trouw voor gezorgd 
heeft tot zij vorig jaar overleed. 
Daarna is Helma verhuisd naar het 
OBG waar ze een mooi appartement 
betrok. Daar gaf ze haar leven nieu-
we impulsen. Ze volgde verschil-
lende cursussen maar ging ook zo 
haar eigen weg zoals ze dat altijd al 
gedaan had. Ze was erg creatief. Op 
de rouwkaart stond een heel mooi 
wandkleed dat zij zelf gemaakt had.
We schrokken van het bericht dat 
zij in het hospice lag en daarna ging 
het snel. Ze gaf aan dat ze niet bang 
was voor de dood. Ze voelde dat 
haar moeder een plek voor haar 
aan het klaar maken was en dat 
gaf haar rust en het vertrouwen 
dat het goed zou gaan. Ze is heel 
rustig ingeslapen. Helma is 70 jaar 
geworden. We zullen haar missen.

Op zondag 11 november geeft ka-
merkoor Mnemosyne onder leiding 
van Wolgang Lange,  een bijzonder  
concert: Seele, vergiss dich nicht. 
Herdenking van WO I. O.a met 
werken van Sweelinck, Cornelius, 
Howells en Poulenc. 
Voorafgaand aan het concert is er 
een inleiding door Dr. Leo van Ber-
gen over WO I.
Inloop voor de inleiding 14.45 uur. 
Concert begint om 15.30 uur.

Geloven in deze tijd
27 november is de derde en laatste 
bijeenkomst in de reeks Geloven 
in deze tijd. Na een inleiding met 
film of tekst maken we ruimte 
voor bezinning en uitwisseling: 
een werkplaats waar gesproken, 
geluisterd en ervaren wordt. Van 
19.30 - 21.00 in het Parochiehuis. 
Van harte welkom, ook als je nog 
niet eerder geweest bent.

Film in de huiskamer
Wo 7 november kijken we bij Ma-
rieke Leferink naar de film: Van 
aangezicht tot aangezicht van Berg-
mann. Aanvang 19.30, inloop vanaf 
19.15. Zin om mee te kijken? Mail 
naar secretariaat@avpnijmegen.nl


