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Huis van God, huis van de buurt

Antonius en de digitale wereld

pagina 2

De Antonius van Paduagemeenschap staat als kerk midden in de
samenleving. We treffen elkaar
regelmatig in de zondagsviering,
bij het Paduahuis of bij bijzondere
activiteiten, zoals begin september
bij de jaarlijkse grote rommelmarkt.
Aan die rommelmarkt nemen ook
vrijwilligers deel, die op een andere
manier verbonden zijn met onze
gemeenschap. Mensen van stichting
Gast, van de Maranathakerk en
betrokken buurtbewoners.
Buurtbewoners komen ook regelmatig bij ons eten, bij Buurt aan
Tafel. Onze regelmatige gasten
voelen zich op een bepaalde manier
verbonden met onze gemeenschap.
Dat geldt eveneens voor mensen
die vrijwilliger willen worden bij het
pelgrimshuis. En daarnaast natuurlijk voor iedereen die een steentje
bijdraagt aan onze diaconale activiteiten. Onze gemeenschap is dus
groter dan de mensen op zondagochtend in de kerk zitten.
Maar er is meer! Want tegenwoordig vormen we ook een digitale
gemeenschap op het internet. De
facebookpagina Antonius van Paduaparochie is een levendige pagina
met veel foto’s, filmpjes en met
veel reacties op de berichten. Leuk
dat er niet alleen kerkgangers aan
meedoen, maar ook anderen. Het
is een kleine pagina, maar wat verwacht je anders van een kerkpagina
in deze tijd? Fijn dat hij er is en dat
mensen er graag aan deelnemen!
Daarmee zijn deze mensen ook
echt deel van onze gemeenschap:
ze worden gemist wanneer ze niet
meer zouden meedoen.
Vanuit onze andere initiatieven
hebben zich ook veel mensen bij
ons aangesloten. Bij elkaar zijn er
bijna 700 mensen betrokken bij
onze facebookpagina’s. Daaruit
blijkt maar weer dat we midden

in de samenleving staan. Omdat
veel kerkgangers niet op facebook
zitten, is het leuk om hier eens een
keer aandacht aan te besteden in
Antonius Onderweg.
Bij onze facebookpagina Wij’deWereld zijn vooral buurt- of stadsgenoten die regelmatig bij ons eten
aangesloten, maar daarnaast ook
mensen die zich verbonden voelen met vluchtelingen. Zowel onze
koks als een deel van onze gasten
zijn namelijk vluchteling. Op deze
facebookpagina plaatsen we vooral
berichten over onze maaltijden en
tussendoor ook wel over andere
activiteiten van de kerk, zoals concerten of bijeenkomsten van het
Paduahuis.
Onze facebookpagina Pelgrimshuis
Antonius wordt steeds vaker ‘leuk
gevonden’ (zoals het in facebooktaal heet). Deelnemers zijn mensen
uit Nijmegen die geïnteresseerd
zijn in dit nieuwe initiatief en verder mensen uit het hele land en
Vlaanderen. Bijvoorbeeld mensen
die zijn geïnteresseerd in wandelen
of in pelgrimage en mensen met
een brede belangstelling voor de
katholieke kerk (en die bijvoorbeeld
ook kloosterpagina’s ‘leuk’ hebben
gevonden). Zeker nu de activiteiten
van het pelgrimshuis zijn gestart,
groeit het aantal deelnemers aan
onze pelgrimshuis-pagina gestaag.
Daaruit mogen we de hoop koesteren dat ons initiatief voorziet in een
behoefte.
Ons pelgrimshuis Antonius hebben
we opgezet als diaconaal project,
vanuit de gedachte dat mensen tegenwoordig veel meer dan vroeger
hun eigen, individuele weg gaan –
ook in geloofszaken –, zoals ook een
pelgrim zijn eigen weg zoekt. In het
pelgrimshuis willen we onze gasten
hierin nabij zijn en ondersteunen.

We willen een gesprekspartner voor
hen zijn en bieden activiteiten aan
die passen bij een weg van persoonlijke groei.
Hoe wordt de individuele weg die
mensen gaan beter tot uitdrukking
gebracht dan in sommige religieuze
kunst? Als laatste prijs ik daarom
graag onze facebookpagina Museum van de Heilige Geest bij u aan.
Op deze pagina wordt zonder verder
commentaar mooie en aansprekende religieuze kunst getoond.
De naam van de facebookpagina is
gekozen met een knipoog en roept
misschien oubollige associaties bij
u op. Aan de andere kant: de kunst
die erop getoond wordt, is vaak zo
ontroerend dat de makers wellicht
hun inspiratie bij de Heilige Geest
hebben gehaald. Betrokkenen bij
deze pagina komen uit het hele
land en zijn ongetwijfeld liefhebbers
van schoonheid. We hopen dat het
ook u aanspreekt. Om de jongere
generatie te bereiken, zijn we dit
virtueel museum onlangs ook op
Instagram begonnen.
Als u op facebook actief bent,
bezoek dan eens onze pagina’s.
Misschien vindt u ze de moeite
waard. Onze geloofsgemeenschap
is niet groot, maar we willen wel
uitreiken en u graag ontvangen als
digitale gast of in levende lijve bij
onze maaltijden, zondagsvieringen
of op één van onze andere bijeenkomsten.
Corné van Iersel
https://facebook.com/avpnijmegen
https://facebook.com/wijdewereldnijmegen
https://facebook.com/pelgrimshuis
https://facebook.com/mvdhgeest

Parochieblad vaker
ontvangen?
Deze kerstuitgave van het parochieblad wordt huis aan huis verspreid.
Ontvangt u het blad normaal gesproken niet, maar wilt u het wel
vaker ontvangen? Stuur dan een
mail naar: parochieblad@avpnijmegen.nl en wij zorgen ervoor dat
u het blad ontvangt.

Kerstmis: een visioen van hoop en vertrouwen
in jaren van duisternis. Een visioen
houd je gaande, je weet er komt
een einde aan uitzichtloosheid, het
kan en mag niet zo zijn dat geweld
het laatste woord heeft. Vier weken
voorafgaand aan Kerst lezen wij in
de liturgie een visioen van Jesaja.
Telkens in een ander beeld horen
wat niet kan, en toch geloven en
verlangen dat het mogelijk is, dat
het geen onzin is, dat het wel kan.
Visioenen liegen niet, al zijn ze
nog geen werkelijkheid. Het blijven
onhaalbare woorden als je luistert
met de oren en kijkt met de ogen
van de wereld en van deze orde
waarin we leven. Het zal ooit zover komen, troost Jesaja ons. Het
is al aan het gebeuren. Er zijn al
mensen in wie God tot leven komt.
Wees dus waakzaam en wakker
om dat te zien. De profeet zegt ons
daarmee dat we nu al kunnen leven
van dat vooruitzicht, je leeft in de
duisternis, maar je voegt je niet
naar de duisternis, je gaat soms
door een dal van verdriet, maar je
zorgt ervoor dat het verdriet geen verblijfplaats
voor je wordt ; je leeft
in een wereld van geld
is macht, en consumeren is geluk, maar je
zorgt ervoor dat je niet
van deze wereld wordt.
‘Maak recht de steppe. Elk dal zal moeten
worden verhoogd, elke
berg zal moeten worden
verlaagd’ zegt Jesaja.
Kunnen wij tekenen van
hoop herkennen in onze
tijd? Zijn we in staat
om te zien wat er al wel
aan licht is te midden
van het vele duister? Het kerstkind
vraagt ons: Wat wil je zien, waar
laat je je door leiden? Is het door
woorden en daden van angst of
door woorden en daden van hoop
en bemoediging? Enkele dagen
geleden nog stonden er in de Gelderlander 5 kindertekeningen uit
ontwikkelingslanden en oorlogsgebieden en daarbij hun dromen
van een beter leven. Ik werd er
door geraakt en heb het krantenknipsel bewaard. Ja, kinderen zijn
vaak beter in staat om positief te
blijven dan wij volwassenen. Niets
is zo krachtig als een kind. Al is de
misère nog zo groot, morgen zal
het beter zijn. Jean (12) zag in een
angstige nacht hoe het huis van zijn
buren in brand werd gestoken. Het

was doodeng en de gealarmeerde
brandweer kwam niet opdagen. Hij
dacht; “Ze komen niet naar een
afgelegen dorp. Volgende keer ook
niet. Daarom wil ik zelf later brandweer man worden”. Leone Sony
(12) is enorm dankbaar dat hij op
Haïti in 2010 de aardbeving overleefde, die 250 000 landgenoten de
dood injoeg. Tussen de apocalyptische puinhopen bloeide zijn droom
op om architect te worden. “om
een aardbevingsbestendig huis te
ontwerpen. Een nieuwe kathedraal
voor de hoofdstad Port-au- Prince”.
De dromen van deze kinderen- hun
eigen verlangen waaraan ze zich
vasthouden- laten zien wat er in
het leven echt toe doet. Ze brengen
ons terug bij de mogelijkheden die
we zelf in ons dragen, vermogens
die we in het leven hebben meegekregen: hoop, geloof en liefde.
Het zijn juist die vermogens die
ons helpen mens te zijn. Het kind
Jezus, geboren als een Redder, niet

omdat hij dat met zijn geboorte al
was, maar omdat mensen het in zijn
levenswandelherkend hebben. Hij
was een mens van Godswege, een
Vredevorst. Hij is het die ons met
Kerstmis blijft herinneren aan een
belofte die ons wacht, wanneer wij
mensen verantwoordelijkheid willen
dragen voor elkaar, elkaar willen
horen, willen zien, elkaar proberen
te begrijpen en te verstaan. De
Belofte van toekomst is een belofte
van verantwoordelijkheid die in ons
geboren wil worden en ons verbindt
aan elkaar en aan de toekomst van
onze aarde. Zijn we klaar om hier
‘ja’ tegen te zeggen? Met alle consequenties die daarbij horen. Dan
wens ik u een Zalig kerstfeest.
Kees Megens
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Met kerst moet alles kunnen, en de
kersttrends lijken steeds buitensporiger te worden. De winkels in
onze stad puilen uit met rijk gevulde en versierde etalages alsof het
allemaal niet opkan. Overal weer
kerstmarkten, oliebollen, glühwein,
allemaal om de gezelligheid, de
kerstsfeer die we in deze donkere
dagen kennelijk nodig hebben,
dichterbij te brengen. Is dat niet
een beetje gek, aangezien kerst van
oorsprong juist totaal niet draait om
uiterlijk vertoon. We vieren met dit
feest, dat het kind Jezus juist in een
kale stal geboren is. Wat een tegenstelling? Gelovig of niet, wij vinden
het oude kerstverhaal nog altijd een
prachtig verhaal. Maar hoe kunnen
we doordrongen blijven van de ware
betekenis van dat oude verhaal
voor onze tijd? Een ding is zeker,
wij zullen denk ik, niet spontaan
gaan juichen zoals de oude profeet
Jesaja zegt, in de eerste lezing van
de kerstnacht voorafgaande aan
het kerstevangelie:“Wij die ronddwalen, zien een schitterend licht,
want een kind is ons geboren. Deze
namen zal hij dragen Wonderbare
Raadsman, Vredesvorst”. Wat valt
er tegenwoordig nog te lachen en te
juichen in de wereld. Onze wereld is
niet vrolijk en zeker niet met licht
overladen. We kunnen ons soms
zo ontmoedigd voelen door al het
slechte nieuws en kijken eerder wat
somber naar de tijd waarin we leven. ‘Wanneer is de nacht ten einde,
en begint de dag? Tot je in het gezicht van de mens die je tegenkomt
je broer of zus ziet’. (Chassidische
vertelling). Voorlopig is de nacht
dus ons thuis, ons verblijf. En dat
roept de vraag op of het nog ooit
zal gebeuren wat Jesaja ons schildert, dat zwaarden tot ploegijzers
worden omgesmeed en speren tot
sikkels? De vraag of het nog ooit
zover zal komen dat niemand nog
zal leven ten koste van de ander,
maar dat wij allen zullen wandelen
in het licht van ‘Ik zal er zijn voor
jou’. Of is zo langzaam al onze hoop
daarop aan het wegsijpelen? Vooraf
aan Kerstmis is het adventstijd,
vanouds de tijd van de profeten.
Profeten zorgen er niet voor dat
de nacht verdwijnt. Ballingschap,
oorlog en geweld zijn een feit, ook
nu voor veel mensen. Wat profeten
wel doen is mensen een vergezicht
aanreiken, een vergezicht aan de
nacht voorbij. Daardoor kun je het
als mensen uithouden in momenten
van verdriet, in dagen van angst,

SKJ – kinderkamp met een sociaal hart
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Wie wel eens door de Van Slichtenhorststraat loopt, kan aan ons
parochiehuis een veelkleurig bord
zien hangen met de letters SKJ. En
wie er woont, ziet in het voorjaar
en de zomer een grote bedrijvigheid met karretjes, tentstokken en
toneelattributen. Wat is dat toch,
dat SKJ?
SKJ – Sociaal Kultureel Jeugdwerk
– is een gemoedelijke, toegankelijke en creatieve vereniging, die
haar basis heeft in de kelder van
ons parochiehuis. Daar worden
regelmatig klup-activiteiten, zoals
spelletjesmiddagen, georganiseerd.
De ingang is aan de achterkant
verstopt, dus als het bordje er niet
zou hangen, zou je er geen weet
van hebben. Het is ook een heel
sociale organisatie, want ze organiseren voor weinig geld kampen
en bivakken voor kinderen van de
basisschoolleeftijd. En dat zijn elk
jaar weer fantastische kampweken.
Niet ver uit de buurt, in de bossen
van Heijen bij Gennep. Elk jaar is er
een thema, zoals Gedonder in de Piratenbaai, Rumoer in het Romeinse
Rijk, het Mysterie van Wapatianuka
of de geheimzinnige Black Box van
afgelopen zomer. Om dat thema
heen wordt een verhaal bedacht
dat zich in de loop van de kampweek uitrolt. Het is een prachtige
belevenis voor de kinderen. Niet
alleen dat verhaal natuurlijk, maar
ook het kamperen, de spellen in het
bos, het samen eten en het zonder
ouders op vakantie zijn.

De activiteiten lijken wel wat op
scouting, maar bij een scoutingvereniging zijn de kinderen lid; dit
is echter een vereniging waar de
begeleiders lid van zijn. Je merkt
dat zij er echt plezier in hebben met
elkaar iets moois te organiseren
voor kinderen. Ze leven zich uit in

creativiteit om er voor de kinderen
een prachtige kampweek van te
maken. Zo’n vereniging is uniek in
Nederland.
SKJ kent een lange historie. De
vereniging is in de jaren ‘50 opgericht door de toenmalige pastoor
van de Antonius van Paduakerk en
vroeger stond de “K” voor katholiek. Maar Vereniging SKJ begint te
tellen vanaf 1983, toen ze los van
de kerk kwam en de “K” kultureel
werd. Misschien nog wel belangrijker was dat het vanaf toen allemaal
democratisch georganiseerd werd.
Met veel commissies voor de verschillende activiteiten, waardoor
jonge mensen alle kansen krijgen
zich te ontplooien. Onze parochie

heeft haar “K” wel behouden, maar
kan in democratisch opzicht nog wel
wat van SKJ leren!
Gelukkig zijn de kerk en SKJ nog
steeds op elkaar betrokken en dat
niet alleen omdat we in hetzelfde
pand gehuisvest zijn. In de afgelopen jaren hebben we als kerk
enkele asielzoekers en statushouders aangedragen en financieel
ondersteund om mee te gaan op
kamp. Voor hen is dat – net als
voor andere kinderen – zo’n goede
ervaring om eens in een hele andere omgeving te zijn. Bovendien
met alleen Nederlands sprekende
kinderen om hen heen. Wat een bijzondere indruk het op hen maakt,
merk je wanneer je de kinderen
wegbrengt en vooral wanneer je
hen op vrijdag weer ophaalt! Het is
een ervaring die ze nooit van hun
leven zullen vergeten.
Corné van Iersel
Kijk voor meer informatie over de
SKJ op: www.skj.nl.

Financiële steun gevraagd voor familie Piv
Sinds kort bivakkeert in het hart
van onze Stefanusparochie een
uit Armenië gevluchte familie. Ze
zwerven al 9 jaar door ons land.
De familie, vader, moeder en drie
dochters is in Nederland als vluchteling. Tot voor kort verbleef de
familie in AZC Nijmegen. Sinds een
paar weken zijn ze niet meer in COA
opvang, omdat ze daar niet meer
mogen verblijven. Ze hebben echter
lang voordien op goede gronden
een beroep gedaan op de kinderpardonregeling, deze procedures
lopen nog steeds en zij gaan ons
land dus niet verlaten. De kinderen
gaan naar school en volgen oplei-

dingen. Met steun van mensen in de
kerk en daarbuiten is een tijdelijke
verblijfplaats gevonden.
Nu het COA hen geen leefgeld meer
verschaft, verkeren ze in financieel
behoeftige omstandigheden. Ze
lijken zo ook een beetje op de familie uit het kerstverhaal. We doen
een beroep op allen die deze tekst
lezen om bij te dragen in hun leefen verblijfskosten, voorlopig voor
een jaar. Het kan een eenmalige of
maandelijkse bijdrage zijn; gelieve
dit te vermelden bij de betaling.

en pastor Paul Reehuis van de Titus
Brandsma Gedachteniskerk.

Wij vragen u dit namens de steungroep STAP van medekerkgangers

Marij de Rooij, AvP
René Klaassen, Effata

Het IBANnummer dat voor de familie ter beschikking staat is:
Rek. nr. NL59 RABO 0302 027 602
t.n.v. Vincentius Vereniging Nijmegen.
Vermeld a.u.b.: hulp fam Piv. via
PM Reehuis en geef aan of uw steun
maandelijks of eenmalig is.
Het kerstverhaal heeft heel veel
verschillende vormen

Diaconie: ook veel hulp aan vluchtelingen
Wist u trouwens (vraag ik in het
bijzondere aan niet-kerkelijke
buurtgenoten) dat de Antonius van
Paduakerk veel diaconale activiteiten onderneemt, waaronder een
aantal activiteiten ten behoeve van
vluchtelingen? Een kort overzicht
van onze activiteiten voor vluchtelingen:
Rommelmarkt
Elk jaar organiseren we samen met
de Maranathakerk een grote rommelmarkt met goed gesorteerde
spullen, die meer dan € 10.000,=
opbrengt. De helft daarvan is
bedoeld voor stichting Gast ten
behoeve van de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde
vluchtelingen.

met huisvesting, bijstand en een
goed advies.
En natuurlijk.... onze samenwerking
met SKJ Nijmegen, maar daar weet
u nu alles van (zie pag. 4).

Kleurfabriek
In de afgelopen jaren hebben we
de Kleurfabriek financieel ondersteund. De Kleurfabriek organiseert activiteiten voor kinderen
van het asielzoekerscentrum op
het Limosterrein. Twee jaar geleden hebben we in combinatie met
Buurt aan Tafel een fantastische
Sinterklaasavond gehouden voor
deze kinderen.

Naast onze activiteiten voor vluchtelingen organiseren we overigens
nog veel meer diaconale acties,
waaronder de verkoop voor de
Wereldwinkel, een rugzakjesactie
voor schoolkinderen in met name
Oost-Europa, verkoop van erwtensoep tijdens de Zevenheuvelenloop
en ook het breien van dassen voor
daklozen in Nijmegen, een kerstpakkettenactie, vastenmaaltijd en
inzameling van voedsel voor de
Voedselbank voor mensen die op
of onder het minimum leven. De
kerstpakkettenactie en de
voedselinzameling coördineren wij
samen met de Maranathakerk voor
de hele gemeente Nijmegen en
Overbetuwe.

Vasten- en adventsacties
Twee keer per jaar is er een bijzondere collecte tijdens de vasten- en
adventstijd. In de afgelopen jaren
was de opbrengst bedoeld voor het
Frans van der Lugt vluchtelingencentrum in Beiroet.

Heumensoord
Het is alweer wat langer geleden,
maar vanuit onze kerk hebben we
ook verschillende acties op touw
gezet om vluchtelingen in Heumensoord te helpen. Vanzelfsprekend
waren ze welkom in de kerk en bij
Buurt aan Tafel, maar daarnaast
hebben we ook fietsen, kleding en
koffers voor hen verzameld.

Buurt aan Tafel
Twee keer per maand organiseren
we een buurtmaaltijd, waarvoor we
(naast betalende bezoekers) ook
vluchtelingen van harte welkom heten aan tafel. Er wordt ook gekookt
door vluchtelingen, die hiermee
inkomsten verwerven.

Hulp aan individuele vluchtelingen
Er kloppen regelmatig vluchtelingen
bij ons aan de deur die geen kant
op kunnen. Wanneer duidelijk is dat
dit het gevolg is van moeizame procedures of wanneer je hen vanuit
menselijk oogpunt niet kunt laten
vallen, proberen we hen te helpen

Bent u niet kerkelijk betrokken,
maar wilt u wel als vrijwilliger
deelnemen aan onze diaconale activiteiten, neemt u dan contact met
ons op! Natuurlijk is uw financiële
steun voor dit soort activiteiten ook
van harte welkom.
Corné van Iersel
c.van.iersel@outlook.com

INSTEKEN, OMSLAAN, DOORHALEN, AF LATEN GAAN
Er worden heel veel dassen gebreid in Nijmegen en omgeving! Al
deze dassen komen in de kerk op
de tafel van de diaconie terecht.
En in november geven we ze aan
Straatmensen.
Bij Straatmensen wordt ieder jaar
het Sinterklaasfeest gevierd. Alle
dak- en thuislozen krijgen op die
avond, naast de gebruikelijke warme maaltijd, een aantal cadeautjes
van Sinterklaas. En daar is altijd
een mooie warme das bij!
Dus namens alle daklozen die komen eten bij Straatmensen: Heel
hartelijk dank voor de mooie dassen! Ze zijn niet alleen lekker warm,
maar ze laten ook een warm gevoel
achter: we vergeten je niet!
Oec. Werkgroep Diaconie.
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Eritrese kerk
We bieden een plek aan de Eritrese
kerk, die elke zondag in ons parochiehuis met 40 tot 80 mensen hun
vieringen houdt.

Van Advent
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Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft

Van de bekende adventssymbolen, is de kaars het meest
veelzeggende symbool. Juist in
deze periode van korte dagen
en donkere nachten. Door alle
eeuwen heen hebben mensen
het licht en donker ervaren als
ultieme tegenstelling. Licht en
donker, dag en nacht staan voor
leven en dood, het goede en het
kwade. Zonder duisternis is er
geen licht.....

Juist in deze maand vol feestelijkheden en samenzijn, zijn
momenten van rust en naar
binnen keren extra waardevol.
Advent kan je het ritueel bieden om tijd te maken voor bezinning en rust, en dankbaar
terug te kijken op het afgelopen jaar. “Met een ritueel kom
je binnen in iets groots, iets
wat ver voor jou is ingesteld”,

tot Kerst en Driekoningen ...

“Het licht geeft warmte en hoop in donkere dagen. Er
is een kind geboren, op de vlucht. Het ligt in een voederbak, en uitgerekend dit weerloze vluchtelingkind zal
volgens de Bijbelse verhalen het licht in deze wereld
brengen. Een nieuw begin. Vrede op aarde. Het geboren worden, als de mogelijkheid van een nieuw begin.
En dat dit kind niet weerbaar is en aangewezen is op
onze solidariteit. Het appelleert aan ons vermogen om
voor elkaar te zorgen. Het wijst ons erop dat we op elkaar aangewezen zijn in het leven, we zijn relationele
wezens. Kerst is een kans om stil te staan bij de waarden, die we hoog willen houden in onze samenleving,
en die niet de sterksten onder ons moeten beschermen
maar juist de meest kwetsbaren onder ons.
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“Geef ons het vermogen onszelf te aanvaarden zoals wij zijn,
Uw schepping. Laat de
viering van kerstmis
ons nieuwe energie
geven om uit te groeien
tot volle menselijkheid,
naar de maat van Jezus
Christus.”

De wijzen ondernamen een verre
reis om hun geschenken voor geluk
en genezing te geven. Wat hebben
wij onszelf en de wereld te geven?
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Kerstpakketten
Op het moment dat ik dit schrijf,
zijn we ongeveer halverwege de
kerstpakkettenactie. En we hebben
goede hoop dat we de benodigde
aantallen halen. Dat betekent dat in
de week voor Kerstmis alle klanten
van de Voedselbank een kerstpakket krijgen. Daarnaast worden
er ook pakketten gemaakt voor
cliënten van St. Gast, Vluchtelingenwerk, Bed, bad, brood en HomeStart. Dit gaat lukken dankzij de
Parochianen en Gemeenteleden
van heel veel kerken in Nijmegen
en Overbetuwe, plus leerlingen van
een aantal scholen en mensen die
via andere kanalen van de actie
hebben gehoord. Al deze mensen
wil ik graag heel hartelijk dank voor
het geld, de energie en de warme
aandacht die u met zo’n pakket hebt
willen geven!
Oec. Werkgroep Diaconie

Concerten
Zondag 26 januari concert Maqam:
Jesu, meine Freude. Avondconcert,
aanvangsttijd nog onbekend.
Zondag 16 februari 15.15u:
Concert Nederlands Studenten
Kamerkoor. Zingt o.a. werken van
Debussy, Ravel en Duruflé.

Kerstverhaal
Onder de vele kerstsprookjes die er
zijn geschreven, is De bijzondere
Kerst van papa Panov, van Tolstoi,
een verhaal dat eruit springt. Een
oude schoenmaker verneemt dat hij
Jezus zal ontmoeten op kerstdag.
De hele dag zit hij op de uitkijk en
ondertussen helpt en bemoedigt
hij arme mensen die langskomen.
Pas als de dag voorbij is dringt tot
hem door dat hij in hen God heeft
ontmoet. Het is een variatie op een
bekend thema, maar heel stemmig
verteld, zoals alleen Russen dat
kunnen.’
U kunt dit verhaal downloaden via
onze website. Op de homepage
staat de link naar dit verhaal.
Jeanine van Weert

Ons is gegeven
Er is ons veel gegeven.
Vrede is ons gegeven,
vrede om te maken en vol te houden.
Leven is ons gegeven om tot bloei te komen en
elkaar te inspireren.
Ons is Liefde gegeven, om te delen
en aan elkaar door te geven.
Het Woord is ons gegeven,
het inzicht in wat het leven waardevol maakt,
begrip om de juiste dingen te kunnen doen.
En een Kind is ons gegeven,
een kind, weerloos
stralend vol van mogelijkheden.
Advent: tijd van verwachting…
verwachting van alles wat ons is gegeven.

Actie kerkbalans 2020: Geef voor je kerk, kerk zijn we samen
uw bijdrage ons wilt steunen. Op die
manier is de Padua kerk niet alleen
een huis van God maar meer dan
ooit een huis van de buurt.

Ook onze kerkgemeenschap wordt
ontegenzeggelijk langzaam kleiner,
maar dat betekent zeker niet een
afnemende vitaliteit: vele vrijwilligers, jong en oud, in onze gemeenschap zetten zich nog steeds heel
actief in!

Wij ondervinden al
jaren de steun van
velen en dat
waarderen wij enorm!

Die vitaliteit uit zich ook in de initiatieven om enerzijds meer samen te
doen met andere geloofsgemeenschappen, zoals het stadsklooster,
en anderzijds door meer naar
buiten te treden in een nieuw te
vormen diaconaal centrum

Wilt u dit jaar overwegen om het diaconaal centrum/ het pelgrimshuis
met een extra gift te steunen? Voor
de inrichting zoeken wij donateurs.
De actie kerkbalans is voor onze
kerk een van de belangrijkste inkomstenbronnen.

Beide initiatieven zijn de speerpunten voor het jaar 2020

Nieuwe deelnemers verwelkomen
wij graag en U kunt daarbij eventueel aantekenen dat uw steun speciaal bedoeld is voor het diaconaal
centrum-pelgrimshuis.

Het vieren met het stadsklooster
hebben we in de gemeenschap al
een aantal keren besproken en
zullen dat in 2020 ook blijven doen.
Voor het nieuw op te richten diaconaal centrum is de Pastorie
van onze kerk een zeer geschikt
gebouw.
We hebben in 2019 een deel van de
inkomsten van de Pastorie moeten
missen door voorgenomen verbouwingsplannen en vroegtijdige
ontruiming.
Maar als het diaconaal centrum
de kans krijgt, komt daar in 2020
duidelijk verandering in!
Het zijn initiatieven die veel van
onze gemeenschap vragen en daarbij is uw steun, in welke vorm dan
ook, heel erg welkom.
Elke initiatief brengt kosten met
zich mee en wij hopen dat U met

Aan trouwe donateurs vragen we
om te denken aan een afronding
naar boven. Het is belangrijk dat we
ook het komend jaar in financieel
opzicht een vitale gemeenschap
zijn.
Uw gift en de belastingdienst
Omdat onze kerk(parochie) een
ANBI-instelling is, is het mogelijk
(een deel van) uw giften van uw
inkomstenbelasting af te trekken.
Denk er eens aan uw gift -groot of
klein- om te zetten in een periodieke gift.
Dit is fiscaal gunstig omdat u die gift
volledig van uw belastbaar inkomen
kan aftrekken.
Wij kunnen u helpen om de benodigde formulieren in te vullen. Actie
kerkbalans 2020: Geef voor je kerk,
kerk zijn we samen.
Martien Peters
penningmeester
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Op 8 november kopte het dagblad
Trouw: ‘Minder mensen doen meer,
kerken krimpen, maar kerkgangers
helpen meer mensen in nood’

Open dansochtend in kerstsfeer
komsten.
Op vrijdagochtend 20 december
staat Sacred Dance in het het teken van Advent en Kerstmis. Deze
speciale bijeenkomst is gratis toegankelijk (vrijwillige bijdrage). Als
je mee wilt doen ben je welkom, het
is wel fijn als je je even aanmeldt,
zodat we weten hoe groot de groep
zal zijn.
Aanmelden/informatie: Marij de
Rooij T: 06 21 52 64 93
E: marij_de_rooij@hotmail.com
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Al enkele jaren biedt de Antonius
van Paduagemeenschap (AvP) twee
keer per jaar een cursus Sacred
Dance aan. Deze meditatieve dans
grijpt terug op oude vormen en
biedt ontspanning. Op een rustige
en eenvoudige manier, op moderne, klassieke of religieuze muziek
kom je al dansend in een diepere
beleving.
Bij deze dansvorm kan iedereen
meedoen: wel en niet ervaren,
man en vrouw, jong en oud. Terese
Hellevoort begeleidt de dansbijeen-

1500 maaltijden voor dak- en thuislozen
Zondag 17 november vond de 36e
editie van de Nijmeegse Zevenheuvelenloop plaats. En al jaren is de
‘Erwtensoep-actie’ op het kerkplein
van de Parochie Antonius van Padua
aan de Groesbeekseweg een groot
succes. Ook deze zondagochtend
komen parochianen en anderen die
deze actie een warm hart toedragen
in de vroege ochtend - een paar uur
voordat het officiële startschot voor
de lopers klinkt - samen 100 liter
(!) zelfgemaakte soep brengen. Ook
zijn er verschillende vrijwilligers
op de been in de keuken en om
de kraam in orde te maken, waar
vanaf een uurtje of 11.00 lopers en
toeschouwers behalve soep ook een

bakkie troost kunnen scoren. Bijna
190 koppen koffie en thee worden
geschonken en uiteindelijk worden
er ook nog een paar extra blikken
erwtensoep verwarmd en verkocht.
En dat allemaal voor onze Stichting
Straatmensen. Ontroerd en blij zijn
wij dat zoveel vrijwilligers de kou
trotseren en aan het einde van de
dag blijkt de opbrengst ruim 1500
euro te zijn. Hiervoor kunnen wij
zo’n 1500 maaltijden uitdelen aan
Nijmeegse dak- en thuislozen.
Dus alle kokers, kopers (en lopers...) en andere helpers: hartelijk
dank!
Namens Stichting Straatmensen,
Margriet Derksen en Nanette Haze

Boekentip
Missievaders, Mar Oomen
een familiegeschiedenis van katholieke wereldverbeteraars
Mar Oomen vertelt op respectvolle
wijze de geschiedenis van haar
grootouders en ouders en van
het missionaire idealisme dat hen
bezielde. Zij verhult ook niet de
spanningen en teleurstellingen die
ermee gepaard gingen. De drang
om in de hele wereld katholieke
zielen te winnen maakte geleidelijk
aan plaats voor de inzet voor verbetering van de gezondheidszorg in de
niet-westerse wereld. Aan de hand
van twee generaties familiegeschiedenis wordt een overtuigend tijdsbeeld geschetst van veranderingen
in (vooral katholiek) Nederland in
de twintigste eeuw. Als beschrijving van een hoofdstuk katholieke
missiegeschiedenis en ontwikkelingshulp uniek in zijn soort, vooral
door de persoonlijke insteek.
Een weg van dagen
Huub Oosterhuis

Het dagboek ‘Een weg van dagen’,
samengesteld door Elte Rauch, bevat inspirerende teksten van Huub
Oosterhuis. Als geen ander heeft
Huub Oosterhuis de veranderingen
binnen het geloof in de afgelopen
vijftig jaar aan den lijve ervaren,
maar ook verwoord en daardoor
mede bepaald. Zijn werk is in theologisch en liturgisch opzicht vernieuwend, omvat diverse genres,
zowel binnen- als buitenkerkelijk,
en is altijd doordrenkt van een groot
mededogen voor de ander en van
een intens maatschappelijk engagement. Uit een hoeveelheid teksten
die meer dan een halve eeuw omspannen, van gedichten en psalmen
tot preken en verhalen, maakte de
jonge filosofe en schrijfster Elte
Rauch een verrassende selectie.

Kerst-Inn: kom de kerstsfeer proeven!
Traditiegetrouw is er ook dit jaar
een kerstfair. U kunt leuke kerstartikelen kopen die door vrijwilligers gemaakt en verzameld zijn:
kerststukjes, tweedehands kerstversieringen, kaarsen, kerstkaarten, kerstboeken en kerstmuziek,
fairtrade producten, kerststerren,
kerstsieraden, te veel om op te
noemen. Ook is er weer een gezellig
kerstcafé!
Een goede gelegenheid om de
laatste kerstinkopen te doen en uw
familie en vrienden te verrassen
met een leuke kerstattentie.
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Daarnaast is er ook onze, inmiddels
jaarlijkse, expositie van bijzondere
kerststallen waarvan het pronkstuk
is opgebouwd in een kerstlandschap
met rijdende trein.
Geopend zaterdag 21 December
van 11.00 uur - 17.00 uur en
zondag 22 december van 12.00
uur - 18.00 uur
Zondagmiddag 22 December 2019
wordt de expo om 16.00 uur afgesloten met samenzang van de
traditionele Christmas Carolls,
een bijzonder kerstverhaal en instrumentele kerstmuziek. En we
zouden de AvP niet zijn als we de
Kerst-Inn niet gezellig af zouden
sluiten met Glühwein en kerststol
in ons kerstcafé.
Achter in de kerk liggen flyers over
de Kerst-Inn om uit te delen aan
vrienden en bekenden
Graag tot ziens bij de Kerst-Inn AvP.
Van harte welkom!
Beppie Peters

Adventskalenders
Tot en met 12 januari 2020 kunt
u in Museum Swaensteyn naar de
tentoonstelling: Advent: aftellen
naar Kerst. U krijgt antwoord op
vragen als: waar komt die traditie
vandaan? Waar staat de Adventsperiode voor? U kunt antieke en
moderne adventskalenders met
verschillende onderwerpen bekijken. Van religieuze uitbeeldingen
tot sprookjes en adventskalenders
gevuld met chocolaatjes en cadeautjes. De Adventskalenders, kerststallen en andere objecten komen
grotendeels uit privécollecties én
het Stadsklooster in Den Haag.

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

Bereikbaarheid

Kleuterviering
Dinsdag 24 december om 15.30 is
er weer een kerstverhaal / kerstspel
speciaal voor kleuters van 3-6 jaar.
Met na afloop een heerlijk bekertje
chocomel. Van harte welkom!

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

Kerstspel voor kleuters
van 3 – 6 jaar
Dinsdag 24 december I 15.30 -16.00 u
Antonius van Paduakerk
Groesbeekseweg 96
www.avpnijmegen.nl

Fijne Kerstdagen
en een
gelukkig 2020!

Agenda
-Zo 22 dec, 10.00u
Vierde zondag advent
Voorganger : Ed Metz mmv Larissa
- Di 24 dec, 22.00u
Nachtmis
Voorganger : Tjeu van Knippenberg
mmv het Paduakoor
- Wo 25 dec, 10.00u
Hoogfeest van Kerstmis
Voorganger : Jan Zuiker mmv het
Gregoriaans Koor
- Zo 29 dec, 10.00u
Voorganger : Dick Akerboom mmv
het Gregoriaans Koor
- Zo 5 jan, 10.00u
Nieuwjaarsviering en aansluitend receptie
Voorganger : Kees Megens en Rob
van Woerkom mmv het Paduakoor
- Zo 12 jan, 10.00u
Voorganger : Kees Megens mmv
de cantor
- Zo 19 jan, 10.00u
Voorganger : Theo Brock mmv de
cantor
- Zo 26 jan, 10.00u
Voorganger : Ed Metz mmv het
Gregoriaans Koor
- Zo 2 feb, 10.00u
Voorganger : Kees Megens mmv
de cantor
- Zo 9 feb, 10.00u
Voorganger : Tjeu van Knippenberg
mmv het Paduakoor
- Zo 16 feb, 10.00u
Voorganger : Dick Akerboom mmv
de cantor

Uit het locatieteam
De tijden zijn verwarrend en onzeker. Dat was al zo in de tijd van de
geboorte van Jezus en dat is nu,
anno 2019 niet anders. We gaan
voort, hopend en werkend om het
goede te doen. Om het woord van
Jezus gestalte te geven in zorg
voor onze naaste. Het afgelopen
jaar heeft onze gemeenschap weer
veel laten zien op dat gebied. Er is
door velen hard gewerkt om die
zorg op vele manieren te geven.
In de bedankjes die gekomen zijn
van b.v. stichting Gast en stichting
Straatmensen voor straatmensen
zien we het resultaat. Er is veel
goed gedaan. En terwijl u dit leest
worden er ruim 700 voedselpakketten uitgedeeld aan clienten van de
voedselbank.
Als locatieteam zijn we ongelofelijk
trots op al die harde werkers die
onvermoeibaar bezig zijn. En dat

is nog niet alles want er wordt veel
meer gedaan. Exposities, concerten
en dan is er uiteraard nog het “gewone” werk.
De onzekerheid van nu zit voor ons
in de bestemming van de pastorie.
Wij willen deze graag een diaconale
bestemming geven met het Pelgrimshuis, Stadsklooster en trekker
van de diaconie. We hebben daartoe
een plan geschreven en ingediend
bij het bestuur. We wachten af en
hopen op een kans om ons goede
werk verder uit te breiden.
Voor nu wensen wij ieder van u een
zalig Kerstmis met veel warmte om
u heen. En uiteraard veel warmte
om te geven. En we zien u graag
op 5 januari tijdens onze nieuwjaarsreceptie!
Namens het locatieteam,
Clara ter Berg
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