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Oprichting Diaconaal Centrum  

Stichting ‘De Waalbrug’ (www.stichtingdewaalbrug.nl) 

 

 

Deze notitie beschrijft het plan voor de oprichting van een diaconaal centrum in de 
voormalige pastorie van de Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 te Nijmegen. Door 
het bestuur van de H. Stefanus parochie is om een financieel onderbouwd plan voor de 
herbestemming van dit gebouw gevraagd, o.a. naar aanleiding van het initiatief van de 
Antonius van Padua locatie om hierin een pelgrimshuis te vestigen, en de weerstand binnen 
de geloofsgemeenschap om dit gebouw geheel of gedeeltelijk aan kerkelijke activiteiten te 
onttrekken.  Met deze notitie wordt aan het verzoek van het bestuur invulling gegeven. 
Grondslag van het plan is om de gehele voormalige pastorie een pastorale en diaconale 
bestemming te geven die ook in financieel opzicht gezond en duurzaam is, en waarvan de 
verantwoordelijkheid ondergebracht wordt in een stichting. We hopen van harte dat het 
bestuur, en alle locaties van de H. Stefanus parochie, dit initiatief zullen ondersteunen. 
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Inleiding  

Diaconie in Nijmegen en daarbuiten 

Kerken zijn er niet voor zichzelf. Ze zijn geroepen om in de samenleving gemeenschapszin, 
gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Voor christelijke kerken ligt hiervoor de 
inspiratiebron bij de wijze waarop Jezus zijn leven gestalte heeft gegeven: ‘Ik ben in jullie 
midden de dienaar’ (Lucas 22,27) en ‘de mensenzoon is niet gekomen om bediend te 
worden maar om te dienen’ (Marcus 10,45; Matteüs 20,28). Hierdoor geïnspireerd werd 
reeds in de vroegchristelijke kerk gestalte gegeven aan de christelijke waarden 
verbondenheid, naastenliefde, gerechtigheid en barmhartigheid.  

Ook nu, anno 2019, willen we als geloofsgemeenschap onze verantwoordelijkheid nemen 
door dienstbaar te zijn aan medemensen, vooral voor hen in nood, en door zorg te dragen 
voor de heelheid van de schepping. In kerkelijk verband worden activiteiten die hieraan 
bijdragen, aangeduid als diaconie en in verband gebracht met de ‘zeven werken van 
barmhartigheid’, waaraan onze paus Franciscus een achtste heeft toegevoegd nl, de zorg 
voor onze leefomgeving.  In de RK-kerk is de diaconie steeds meer een taak van leken 
geworden, zo ook binnen de H. Stefanus parochie in Nijmegen. In de H. Stefanus parochie 
heeft iedere lokale kerk haar eigen diaconale werkgroep. In een aantal gevallen trekken de 
diaconale werkgroepen met elkaar op. Echter, de H. Stefanus parochie heeft naar buiten nog 
geen duidelijk herkenbaar, onderscheidend diaconaal gezicht. 

Diaconale activiteiten zijn er in soorten en maten en bijna altijd in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties. Binnen de Nijmeegse parochie H. Stefanus, en tussen 
geloofsgemeenschappen van deze parochie en protestantse kerken in Nijmegen, wordt in 
diverse diaconale projecten samengewerkt (zie Bijlage 1: Notitie Oecumenische 
werkgroep diaconie). Een nieuw initiatief van onze parochie is het Pelgrimshuis Antonius 
met beoogde standplaats de voormalige pastorie op de Groesbeekseweg te Nijmegen (zie 
Bijlage 2: Notitie Pelgrimshuis Antonius). Het pelgrimshuis is een vorm van diaconie welke 
wil bijdragen aan een mooiere wereld met meer compassie, rechtvaardigheid, ecologisch 
bewustzijn, rust en geluk. De leidraad is de Franciscaanse spiritualiteit, waarin vrede, 
eenvoud en liefde voor de natuur een belangrijke plaats hebben.  

Een ander nieuw initiatief binnen Nijmegen is de oprichting van het Stadsklooster Mariken 
als opvolger van de Stichting Augustijns Centrum de Boskapel (zie Bijlage 3: Stadsklooster 
Mariken). Het Stadsklooster is een zelfstandige oecumenische kerkgemeenschap in de 
katholieke traditie. Het stadsklooster Mariken is op zoek naar een nieuwe locatie. Omdat bij 
de programmering van activiteiten reeds volop wordt samengewerkt tussen het pelgrimshuis 
Antonius en het stadsklooster Mariken, is huisvesting aan de Groesbeekseweg 96 een 
interessante optie. Niet alleen in diaconaal maar ook in spiritueel opzicht kunnen de 
geloofsgemeenschappen van Stadsklooster Mariken en die van de H. Stefanus parochie in 
bondgenootschap elkaar versterken, zonder aan eigenheid in te boeten. Bondgenoot zijn 
impliceert een wederkerige relatie waarbij mensen elkaar willen ontmoeten en met elkaar 



 4 

willen delen, zowel elkaars talenten en middelen, als elkaars noden en kwetsbaarheden. De 
Antonius van Padua gemeenschap staat hiervoor open, en is bereid om ook op spiritueel 
vlak de banden met zowel het Stadsklooster Mariken als de andere locaties van de H. 
Stefanus parochie aan te halen.  

 

 

Diaconaal centrum stichting DeWaalbrug (www.stichtingdewaalbrug.nl) 

 

Het voorstel is om het diaconaal centrum stichting DeWaalbrug onder te brengen in de 
voormalige pastorie van de Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg te Nijmegen. 

De stichting beoogt de samenwerking op het 
gebied van diaconale activiteiten tussen 
Pelgrimshuis, Stadklooster en de H. Stefanus 
parochie te optimaliseren en financieel te 
ondersteunen door het verwerven van fondsen. 
Tevens beoogt de stichting de huisvesting van 
het Pelgrimshuis Antonius en het Stadsklooster 
Mariken te verwezenlijken. ‘DeWaalbrug’ staat 
symbool voor het tot stand brengen van 
ontmoetingen tussen mensen binnen en buiten 
onze geloofsgemeenschap, en de wens om als 
diaconaal centrum een ontmoetingsplaats te 
willen zijn. Tevens past deze naam uitstekend bij 
de stad Nijmegen, waarin de waalbruggen 

gezichtsbepalend zijn. Binnen de stichting wordt zelfstandigheid van de initiatiefgroepen 
gerespecteerd. Samenwerking met andere diaconale centra en maatschappelijke 
organisaties in Nijmegen, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, wordt actief gezocht.  

Het initiatief voor het oprichten van het Diaconaal Centrum ‘stichting De Waalbrug’ kan een 
invulling zijn om de interparochiële diaconie binnen Nijmegen te versterken, zoals 
geadviseerd in de notitie ‘Diaconale verkenningen Nijmegen’. Deze verkenning adviseert om 
voor de stad Nijmegen een boven-parochieel pastoraal werker(ster) aan te stellen om de 
inter-parochiële diaconie te coördineren. Deze pastoraal werker(ster) zou, naast het 
pelgrimshuis en Stadsklooster prima kantoor kunnen houden in de voormalige pastorie aan 
de Groesbeekseweg. De locatie van dit gebouw vlak bij het centrum van Nijmegen is 
optimaal om vanuit het samenwerkingsverband, en op de stad gerichte, diaconale activiteiten 
verder uit te bouwen. 
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Missie van de Diaconaal Centrum ‘stichting DeWaalbrug’  

Dienstbaar onderweg door diaconale samenwerking 

 

Doelstellingen van de Diaconaal Centrum ‘stichting DeWaalbrug’ 

De stichting heeft de volgende doelstellingen: 

1. De slagkracht van diaconale activiteiten van de parochie H. Stefanus, het 
Stadsklooster en het Pelgrimshuis vergroten door het faciliteren van samenwerking 
en het verwerven van fondsen. 

2. Het beter zichtbaar maken van de maatschappelijke betrokkenheid van de H. 
Stefanus Parochie bij de stad Nijmegen door het gecoördineerd uitdragen van al haar 
diaconale activiteiten 

3. Versterken van diaconale samenwerking met andere diaconale centra en 
maatschappelijke organisaties in Nijmegen. 

4. De voormalige pastorie van de Antonius van Padua kerk een financieel gezonde 
bestemming geven door huisvesting van het Pelgrimshuis Antonius, het 
Stadsklooster Mariken en zo mogelijk ook de pastoraal werker(ster) die de diaconale 
activiteiten van de H. Stefanus parochie gaat coördineren. 

5. Het bieden van fysieke ruimte voor de diaconale activiteiten van het Pelgrimshuis 
Antonius en het Stadsklooster Mariken  

6. De stichting streeft er nadrukkelijk naar om in haar bestuur de parochie H. Stefanus, 
het Stadsklooster en het pelgrimshuis optimaal vertegenwoordigd te laten zijn. 

7. Vanuit een open houding ruimte en onderdak geven aan ieder, en vrijwilligers in het 
bijzonder, die tochtgenoot willen zijn van de diaconale missie van de stichting 
Diaconaal Centrum DeWaalbrug (www.stichtingdewaalbrug.nl) 
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Organisatorische en financiële uitgangspunten 

Diaconaal centrum Stichting ‘DeWaalbrug’  

1. Uitgangspunten. 

1. Stichting ‘DeWaalbrug” is een overkoepelende faciliterende stichting voor de 
diaconie van de H. Stefanus parochie, stichting het pelgrimshuis Antonius en stichting 
het Stadsklooster Mariken. 
2. De stichting wordt gehuisvest in de voormalige pastorie van de Antonius van 
Padua kerk, Groesbeekseweg 96 te Nijmegen 
3. De pastorie zal bij de noodzakelijke verbouwing zoveel mogelijk in zijn 
oorspronkelijke staat gehouden worden, zodat eventuele terugbouw van de aan te 
brengen voorzieningen mogelijk blijft. 
4. De pastorie wordt zo sober mogelijk verbouwd, waarbij de meeste 
aanpassingen ten behoeve van het pelgrimshuis worden aangebracht. 
5. De diaconie van de parochie H. Stefanus en het Stadsklooster zullen kantoor 
(kunnen) houden in de pastorie 
6. Er wordt uitgegaan van een huurafdracht van 50.000 €/jaar 

 

2. Onzekerheden. 

1. De stichting ‘DeWaalbrug’ en haar onafhankelijke afdelingen is een nieuw op 
te richten diaconale stichting, waarvan het bestaansrecht niet op voorhand voor 
100% gegarandeerd kan worden.  Er is afgesproken om de ontwikkeling nauwgezet 
te monitoren door na 1 jaar een milestone bespreking te organiseren, waar de 
stichting programmatisch en financieel wordt geëvalueerd. De stichting wordt zo 
nodig bijgestuurd. Eveneens wordt na twee jaar een zogenaamde ‘go-no go’ 
beslissing genomen. 
2. Voor het onderbrengen van pelgrims zal bij de Gemeente een logies- 
vergunningaanvraag ingediend moeten worden. Deze vergunning zal door het 
bestuur Stefanus ondersteund moeten worden. Het is nog niet duidelijk wat de 
doorlooptijd van een dergelijke vergunning gaat worden. 

 

3 Te nemen maatregelen. 

De Stichting ‘DeWaalbrug’ waaronder in belangrijke mate het pelgrimshuis Antonius(= 
stichting San Damiano)   heeft de volgende behoeften geformuleerd 

-  alle te verhuren ruimten worden ‘brandveilige’ compartimenten (NEN2555) 

 -brandvertragende zelfsluitende deuren door beplating, valdorpel en draaiknopsloten 

 -het aanbrengen van brandmelders in de verkeersruimten 

 -nood- en vluchtwegsignalering 

 -het aanbrengen van vluchtwegplattegronden 

 -kleine blusmiddelen/verdieping 

-opstellen van een legionella beheersplan t.b.v. waterkwaliteit. 
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-alle te verhuren kamers t.b.v. het pelgrimshuis Antonius worden voorzien van 
wasgelegenheid 

- een functionerende te delen douche op de eerste verdieping 

- 3 kamers met een eenvoudige eigen douchevoorziening op de eerste verdieping 

- sobere inrichting meditatieruimte door gedeeltelijke isolatie en tussenplafond op de 2e 
verdieping 

- pantryvoorziening in doorloop meditatieruimte en noodtrap op de 2e verdieping 

- 4 kamers met een eenvoudige eigen douchevoorziening op de 2e verdieping. 

 

4.  uitwerking verbouwingsplan. 

4.  uitwerking verbouwingsplan. 

Het uitwerken van de aanpassingen van de voormalige pastorie van de Antonius van Padua 
kerk is uitbesteed aan adviesbureau VierBee te Randwijk op basis van no cure no pay.  

VierBee heeft ruime ervaring (15 jr.) met bouwprojectbegeleiding en kerkelijk vastgoed en  
werkt samen met een aantal bedrijven op het gebied van aanneming, installatietechniek en 
elektrotechniek.  

De beschikbare ruimten zijn opnieuw ingemeten en de noodzakelijke aanpassingen 
vastgelegd in een tekeningenpakket. (Zie bijlage 1 tekeningen pastorie Groesbeekseweg) 

Op grond van het wensenpakket, zoals aangegeven onder punt 3 is een lijst van 
werkzaamheden opgesteld. (Zie bijlage 2 organisatorische en financiële uitgangspunten) 

Niet alle noodzakelijke maatregelen konden worden opgetekend i.v.m. het niet toegankelijk 
zijn van een aantal ruimten (zie hiervoor de voetnoot bij bijlage 2) 

5. kostenraming 

Op grond van beschikbare gegeven worden de verbouwingkosten geraamd op 200.000 €. 
Afgezet tegen een huuropbrengst van 50.000 € is de payout time van de investering 4 jaar. 

6. notabene 

Achtergesteld onderhoud. 

Om de energiekosten beter te beheersen is de verduurzaming van de pastorie op een aantal 
punten gewenst. 

-diverse raampartijen zijn nog enkel beglaasd en sluiten onvoldoende 

-de stalen raampartijen van de serre begane grond zijn in slechte staat. 

Deze kosten kunnen in de voorzieningen voor groot onderhoud worden opgenomen. 
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Bijlage 1 Verbouwingsplan: tekeningen (pagina’s 9, 10 en 11) 
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Bijlage 2 Verbouwingsplan recapitulatie kosten (zie pagina 13)  
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 Bijlage 1 Diaconie in de H. Stefanus parochie 

Diaconale activiteiten binnen de parochie 

Uit een inventarisatie van diaconale activiteiten van de verschillende locaties binnen onze 
parochie (zie addendum ‘Inventarisatie diaconale acties H. Stefanus nov 2014’ hieronder) 
komt het beeld naar voren dat er diverse diaconale activiteiten ontplooid worden, maar dat 
slechts een paar activiteiten gekenmerkt worden door een gecoördineerde samenwerking. 
Als succesvolle samenwerkingsprojecten kunnen de kerstpakkettenactie en de inzamelingen 
voor de voedselbank genoemd worden.  
 
Een ander belangrijk kenmerk van diverse diaconale activiteiten die vanuit onze parochie 
ondersteund worden, betreft samenwerking met andere kerkgenootschappen en niet-
kerkelijke organisaties in Nijmegen. Een goed voorbeeld hiervan betreft de activiteiten van 
de Oecumenische Werkgroep Diaconie, waarbinnen de locatie Antonius van Padua van 
onze parochie en de protestantse Maranatha kerk een sturende rol spelen. Afgelopen jaren 
is er in dit kader ook projectmatige samengewerkt met de Effata-gemeenschap. De 
Oecumenische Werkgroep Diaconie heeft momenteel 9 leden en vergadert en werkt o.a. in 
de voormalige pastorie en het kerkgebouw van de AvP. De werkgroep voert jaarlijks actie 
o.a. ten behoeve van Stichting Gast, Stichting Straatmensen, de Voedselbank, het Frans van 
der Lugtcentrum in Beiroet en incidentele doelen. Om deze activiteiten te kunnen behouden 
en uit te bouwen, zullen er in de toekomst meer vrijwilligers nodig zijn.  Het is wenselijk dat 
de werkgroep versterkt wordt met nieuwe leden, bijvoorbeeld vanuit de locaties van de H. 
Stefanus (en H. Drie-eenheid). Zij zullen nieuw elan meebrengen. 

Het helpen van de naaste medemensen is een christelijk uitgangspunt maar gelukkig 
omarmen ook vele niet-christenen dit uitgangspunt. Hoe dan ook is het voor gestroomlijnde 
diaconie in Nijmegen belangrijk de bestaande contacten te versterken en daar waar mogelijk 
uit te breiden. Momenteel onderhoudt de Oecumenische Werkgroep Diaconie contacten met 
26 andere kerken en scholen, Stedelijke Diaconie, Huis van Compassie, het Vincent de Paul 
Center Nederland, gemeentelijke instanties, de Vincentius vereniging. Bij het uitbreiden van 
contacten valt te denken aan het Leger des Heils en al die andere groepen die we jaarlijks 
tegenkomen op de Dag tegen de Armoede. Eén ding is zeker: armoede en eenzaamheid in 
onze stad en daarbuiten blijven vragen om onze gecoördineerde aandacht, ook in de 
toekomst. 

Bundeling van krachten in diaconaal centrum 

Om de diaconie vanuit onze parochie te versterken en ondersteunen is het belangrijk 
hiervoor een geografische plek te hebben waarin vergaderd en gewerkt kan worden. 
Hiervoor is de voormalige pastorie aan de Groesbeekseweg een ideale plaats, temeer daar 
het plan van de ‘Stichting De Waalbrug’ is om op deze plaats eveneens het diaconale 
pelgrimshuis en het augustijns geïnspireerde stadsklooster te vestigen. Dit maakt het 
mogelijk om vergader- en werkruimte op een kosteneffectieve manier te exploiteren. Het 
gebouw aan de Groesbeekseweg is een ideale plaats van waaruit het diaconaal centrum kan 
werken; het is centraal gelegen, zal bruisen van allerlei activiteiten en een positieve 
ambiance blijken. 

 
Addendum bij Bijlage 1: Inventarisatie diaconale acties H. Stefanus nov 2014 
 
Agneskerk-Lindenholt 

1e zondag van de maand loempiaverkoop ten bate van oorlogsslachtoffers Vietnam  

Sieradenverkoop voor onderwijs en ziekenverzekering op Bali  



 17 

Voedselbank (houdbare artikelen meenemen)  

Vastenactie: Weduwen Ayawasi collecte na de viering,  

Ondersteuning via NGO OSA Internationaal Nederland 

Ontmoeten: Buurttafel, Diner en bezoekgroep (in samenwerking met de gemeente) 

 

Antonius Abt kerk  

Adventsactie afhankelijk van een gegeven project. 

Vastenactie: meestal een project dichtbij. 

Voedselbank zeker 2 keer per jaar. 

Ziekenbezoek groep. 

 

Antonius van Padua 

Deelname vergadering van de stedelijke diaconie 

Vastenmaaltijd in het parochiehuis, opbrengst voor het wereldvrouwenhuis Mariam 

Inzameling van etenswaren voor de Voedselbank 

Deelname Afrika dag bij diaconaal centrum De Haard 

Jaarlijkse rommelmarkt t.b.v. goede doelen 

Rugzakactie van Dorcas 

Erwtensoepverkoop Zevenheuvelenloop, opbrengst Straatmensen voor straatmensen 

Kerstpakkettenactie Voedselbank 

Breien voor daklozen (Sinterklaas) 

 

Betlehemkerk 

De Goede Herderkerk 

Kerstpakkettenactie 

Rouwbegeleiding 

Bezoek Zieken en Ouderen 

Kerkcafé (1x per maand) 

Charitas 

 

Effata Dominicuskerk  
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Aandacht voor de vaste bisdom collectes 

Ondersteuning jaarlijks gekozen parochieproject 

Tijdens Advent: verkoop fair trade producten (Solidaridad) 

Oproep tot het maken van Kerstpakketten (i.s.m. Antonius van Padua) 

Vastenmaaltijd i.s.m. oudkatholieken en DoRe (voorafgaand door lezing).  

Hoe een groene parochie worden? (Milieubewust inkopen doen, koffie etc.).  

Ondersteuning (financieel en pastoraal) van armen in onze parochie. 

 

Maria Geboortekerk 

Ontmoetingscafé 55+  

Bezoekgroep 

Solidariteitsprojecten ondersteuning 6 projecten per jaar  

 

Petrus Canisiuskerk 

Adventsactie Stichting Kinderdorpen Chili. 

Vastenactie. 

Actie Voedselbank in samenwerking met H. Antonius van Paduaparochie, 1 x per jaar. 

 

 

  



 19 

Bijlage 2 Notitie pelgrimshuis Antonius 

Het pelgrimshuis in een notendop 
Met het pelgrimshuis bieden we onderdak aan mensen die dat nodig hebben of die zich tot 
ons aangetrokken voelen. Wij verwelkomen echte pelgrims of wandelaars, die eenvoud en 
rust zoeken, als gasten. Maar we bieden ook onderdak en steun aan mensen die in een 
moeilijke situatie zitten, die aan het pelgrimeren zijn op hun levensweg, die keuzes moeten 
maken en graag een tijdje in een andere omgeving tot bezinning willen komen.  
Wij bieden onze gasten een eenvoudige kamer met ontbijt, waarbij zij begeleid zullen worden 
door verschillende mensen van onze gemeenschap. Die begeleiding bestaat uit persoonlijke 
gesprekken, gezamenlijke deelname aan activiteiten die door het pelgrimshuis of elders in 
Nijmegen worden georganiseerd. Gasten worden uitgenodigd deel uit te maken van onze 
gemeenschap in die zin dat ze nadrukkelijk welkom zijn bij onze zondagsvieringen, Buurt 
aan Tafel en bij andere activiteiten van de Antonius van Padua-gemeenschap. 

Pelgrims 
Christenen worden ook wel mensen van de weg genoemd, viatores. Viatores sumus, non 
habemus hic manenten civitatem: Het zijn reizigers zonder een vast verblijf op aarde. 
Pelgrimage is al sinds de vroegste eeuwen een vorm van religieuze betrachting. Denk aan 
de kluizenaars die de woestijn introkken en aan bekende pelgrimsoorden, zoals Santiago de 
Compostella en, dichter bij huis, Kevelaer. Dat geldt niet alleen voor christenen. Wij zijn 
allemaal pelgrims in het leven, christenen en niet-christenen, allemaal zoeken we onze eigen 
weg van de wieg tot het graf.  
Met deze gedachte willen wij een pelgrimshuis beginnen. Een huis voor mensen die op 
pelgrimstocht zijn, al dan niet vanuit een expliciet religieuze motivatie. Nijmegen is natuurlijk 
dé wandelstad van Nederland. Met de Vierdaagse, maar ook als tussenstop van het 
Pieterpad, en sinds enkele jaren ook als plek van de Walk of Wisdom. Tevens is het 
startplaats voor christelijke pelgrimsroutes naar Kevelaer, naar Handel en zelfs naar 
Santiago de Compostella. 

Onze pelgrims zijn niet alleen wandelaars. We richten ons in het bijzonder op 'pelgrims in het 
leven', zoals hiervoor beschreven. Wij bieden onze gasten graag ondersteuning bij hun tocht. 
Een gesprek, een arm om de schouder, deelname aan activiteiten en deel zijn van onze 
gemeenschap.  

Doelgroepen 
We richten ons met het pelgrimshuis op een aantal specifieke doelgroepen:  

• Mensen die geestelijke rust nodig hebben (o.a. bij burn-out en lichte vormen 
van depressie) 
• Mensen die in moeilijke omstandigheden zitten (o.a. bij verwerken van rouw), 
die voor een periode afstand willen nemen van hun relatie of van hun normale leven 
(maar dan wel op zoek zijn naar zielzorg, niet louter naar onderdak) 
• Mensen die op retraite zijn, op bedevaart of met meerdaagse wandeltocht op 
zoek zijn naar bezinning 
• Mensen die zich aantrokken voelen door de activiteiten die we organiseren 
(zie hierna) en die zich daarmee geestelijk willen verrijken. 

Het pelgrimshuis is niet bedoeld voor psychiatrische patiënten en ook niet voor 
drugsverslaafden. We hebben niet de deskundigheid in huis om hen te begeleiden. 

We bieden voorts geen therapieën aan, maar we begeleiden mensen als medemens en 
proberen daar waar nodig geestelijke zorg te organiseren. 
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Vooraf zullen we met een iemand die onze gast wil zijn een intake hebben om samen te 
bepalen wat iemand bij ons zoekt. In die intake zullen we ook bepalen of wij de geschikte 
plek zijn die iemand zoekt. Voor pelgrims en wandelaars is deze intake overigens minimaal. 

Activiteiten vanuit het pelgrimshuis 

We bieden onze gasten onderdak en persoonlijke begeleiding. We willen daarbij gebruik 
maken van de locatie die het pelgrimshuis biedt: midden in de stad. Dat biedt mogelijkheden 
om onze gasten mee te nemen naar activiteiten van anderen. Met hen willen we een netwerk 
vormen (zie hierna). 

Daarnaast organiseren we zelf activiteiten voor onze logerende gasten en voor een bredere 
groep van mensen die daarin geïnteresseerd is. Onze activiteiten kun je clusteren rondom de 
volgende kernwoorden: 

Meditatie 

In het pelgrimshuis is het altijd mogelijk om op eigen gelegenheid te mediteren, bijvoorbeeld 
in de meditatieruimte die we daarvoor inrichten of in de ernaast gelegen kerk. Daarnaast 
bieden we meermaals per week begeleide meditaties in verschillende vormen aan.  

Vorming 

In het kader van vormende activiteiten organiseren we lezingen, groepsgesprekken, 
trainingen etc. Deze zijn gericht op geloofsvorming of op persoonlijke vorming. Op dit 
moment werken we samen met de Boskapel (Stadsklooster Mariken) om ons 
vormingsprogramma een impuls te geven, maar we staan open voor samenwerking met 
anderen en zijn ook zelf trainings- en vormingsactiviteiten aan het ontwikkelen.   

Natuur 

In het pelgrimshuis zijn we gericht op de 'pelgrims op hun levensweg', maar willen we zeker 
de wandelende pelgrims niet tekortdoen. De geest die zij in ons huis brengen, vinden we 
waardevol. Een geest van eenvoudig leven, dichtbij de natuur en ook van duurzaamheid. 

We organiseren dan ook wandelingen en pelgrimages in verschillende vormen (van een 
bezinnende Franciscuswandeling op zondagmiddag tot een bedevaart naar Kevelaer en 
deelname aan de Walk of wisdom). Ook zijn enkele wandelcoaches aan het pelgrimshuis 
verbonden voor persoonlijke begeleiding. 

Naast wandelactiviteiten zullen we fietstochten aanbieden, gaan we met onze gasten 
tuinieren en zullen we aandacht besteden aan duurzaamheid door middel van workshops en 
bijeenkomsten en in onze bedrijfsvoering. 

Diaconie 

Het pelgrimshuis is op zichzelf een diaconaal project waar het gaat om de ondersteuning van 
mensen op hun levensweg, maar we gaan ook specifieke diaconale activiteiten organiseren. 
Met name richten we ons op jongeren die iets goeds voor de wereld willen doen. Bij ons zijn 
ze welkom: we creëren een werkplaats van diaconale projecten (kleinschalige projecten die 
we van anderen adopteren en waarmee we een relatie opbouwen) en vragen onze gasten 
om daar als jongerengroep gezamenlijk op hun eigen creatieve wijze een impuls aan te 
geven.   

Themaweken 

Dit laatste onderwerp is een brug naar de themaweken die we gaan organiseren (dat kunnen 
ook 3-, 4- of 5-daagse perioden zijn). Normaliter bieden wij gedurende de week verschillende 
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activiteiten aan en kun je als gast bijvoorbeeld deelnemen aan een lezing, een wandeling, 
een meditatie en kun je gaan tuinieren.  

Tijdens de themaweken focussen wij meer op één activiteit. Er zijn dan bijvoorbeeld 
wandelweken of meerdaagse trainingen of een diaconale jongerenweek. Het voordeel van 
themaweken is dat de gasten dan eenzelfde interesse hebben en (nog) meer als groep met 
elkaar zullen optrekken, waarmee we de verdieping kunnen zoeken. Voor ons bieden de 
themaweken de kans op een andere manier naar buiten te treden: mensen die niet zo snel 
een pelgrimshuis zullen bezoeken, worden misschien wel aangetrokken wanneer we een 
wandelweek of yogaweek organiseren. Voor de gasten is er ook een praktisch voordeel: 
omdat ze meer als groep optrekken, zullen ze ook eerder een kamer delen. De 
overnachtingskosten worden op deze manier gedrukt.  
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Bijlage 3 Stadsklooster Mariken 

 

Stichting Stadsklooster Mariken i.o. 
Graafseweg 276 
6532 ZV Nijmegen 
 
 
 
Vanaf 16 november 2019 verandert de Stichting Augustijns Centrum de Boskapel officieel in 
Stichting Stadsklooster Mariken. Hiermee zet de Boskapel gemeenschap de deuren open 
om op een nieuwe manier kerk te zijn. Heel in het kort gaat het daarbij om drie punten: 
1 Kruisbestuiving: In het Stadsklooster werken kerkelijke en niet-kerkelijke initiatieven op het 
gebied van spiritualiteit en zingeving samen. Zij leren van elkaar, versterken elkaar, 
gebruiken elkaars expertise. 
2 Kerkvernieuwing: In het contact met niet-kerkelijke initiatieven moeten we enerzijds de 
eigen christelijke traditie opnieuw vertalen, en anderzijds zullen wij door andere 
(buitenkerkelijke) bronnen geïnspireerd worden. Zo wordt het Stadsklooster Mariken een 
laboratorium voor kerkvernieuwing. 
3 Cohesie en Leefbaarheid: Kerken, ook het Stadsklooster, zijn er niet voor zichzelf. Ze zijn 
geroepen om hun rijke schat aan geloof en traditie ten dienste te stellen aan spiritualiteit en 
zingeving in onze stad. Met de bezinning op een overstijgend perspectief en met het zoeken 
naar gedeelde waarden dragen we samen bij aan meer cohesie en leefbaarheid. 
 
Al sinds geruime tijd zijn Stadsklooster en Pelgrimshuis Antonius met elkaar in gesprek. 
Samen met de adviseur van de bisschop Embregt Wever hebben we de mogelijkheden 
verkend dat het Stadsklooster in de pastorie haar intrek zou kunnen nemen en in de 
Antonius van Padua-kerk zou kunnen vieren. 
We hebben ook vastgesteld dat de activiteiten, maar ook de intenties van het Stadsklooster 
Mariken naadloos aansluiten bij de plannen van het Pelgrimshuis Antonius en de sterke 
diaconale tak van de AvP-gemeenschap. Pastorie - AvP-kerk - parochiehuis zijn een sterk en 
waardevol geheel, dicht bij het centrum, goed bereikbaar te voet, met openbaar vervoer en 
met de auto. Pelgrimshuis, diaconaal centrum en Stadsklooster samen zouden hier een 
stevige en vernieuwende presentie kunnen neerzetten met een frisse en uitnodigende 
uitstraling voor kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. 
Ekkehard Muth 
pastor Augustijns Centrum de Boskapel / Stadsklooster Mariken 
 
  
  



 23 

Stadsklooster Mariken in vogelvlucht 
 
Mariken? 
Mariken van Nieumeghen is het symbool van Nijmegen 
Volgens de legende heeft Mariken zich ingelaten met de duivel. De duivel in de gedaante 
van Moenen belooft haar de Zeven vrije kunsten te leren, de zeven vakken die in de antieke 
en in de middeleeuwen het studieprogramma vormden op de universiteiten.  Zij moest 
boetedoen door drie ijzeren ringen om haar hals en polsen te dragen, totdat zij op een dag 
door de engel Gabriël bevrijd en gerehabiliteerd werd. 
Maar wat het oude mirakelspel ziet als ‘omgang met de duivel’, zien historici tegenwoordig 
als durf om buiten de geijkte en daarmee in haar tijd kerkelijke paden te denken en te leven. 
Zo is Mariken een boegbeeld van emancipatie en een boegbeeld van een brede 
maatschappelijke oriëntatie. 
Net als Mariken van Nieumeghen wil het Stadsklooster Mariken buiten de geijkte paden 
treden en kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit met elkaar verbinden. 
Klooster? 
Kloosters zijn hot. De gastenverblijven van de kloosters puilen uit, klooster-glossy’s geven 
een inkijk in de wondere wereld van de clausuur, de boeken van Anselm Grün geven 
menigeen diepte aan het bestaan, managers proberen op kloosterretraites oog te krijgen 
voor de diepere waarden in het leven. En onder het genot van een kloosterbier speurt 
menigeen naar de kloosterling in zichzelf. 
Dit is geen toeval. Hoe vaak waren namelijk kloosters niet de redding van de samenleving, 
als bakens van beschaving, toevlucht voor zieken, bewaarders van kunst en wetenschap, 
plekken van scholing, opleiding en daarmee ook van emancipatie? 
En hoe vaak waren de kloosters niet ook de redding van geloof, of, om het maar niet 
religieus te zeggen, van het besef van een overstijgend perspectief? 
Meer en meer zoeken mensen naar een overstijgend perspectief. Voorbij de materie en ook 
voorbij de eigen individualiteit proeven we een verlangen naar gedeelde waarden en naar 
spiritualiteit. Vroeger waren zingeving en spiritualiteit de terreinen van de kerken, maar 
intussen is er een brede beweging van maatschappelijke spiritualiteit; niet-kerkelijke 
initiatieven waar mensen samen op zoek gaan naar een overstijgend perspectief. 
Tijd om samen met elkaar op te trekken, tijd voor het Stadsklooster Mariken. 
De kloosterlingen 
Het Stadsklooster Mariken is geen klooster waar kloosterlingen in de afgeslotenheid van de 
clausuur wonen. 
De kloosterlingen, dat zijn veelmeer niet-kerkelijke en kerkelijke initiatieven die op het gebied 
van zingeving en spiritualiteit de mensen van dienst willen zijn. En het zijn individuele 
mensen die deelnemen aan activiteiten van (partners van) het Stadsklooster Mariken, en/of 
die zelf zoekende en ziende zijn. 
Een breed landschap van spiritualiteit 
In de oervorm van de kloosters woonden de kloosterlingen apart in cellen die wijdverspreid 
lagen in het landschap. Alleen op gezette tijden kwam men bij elkaar om samen te vieren. 
Tegenwoordig wonen de ‘kloosterlingen’ opnieuw verspreid in het landschap. Op heel 
uiteenlopende plekken delen mensen momenten van spiritualiteit met elkaar; denk daarbij 
aan: musea, concerten, The Passion, Mattheuspassion, festivals, stille tochten, lezingen, 
tentoonstellingen, bijeenkomsten, enz.  
In Nijmegen bestaan talloze initiatieven die, vaak zonder van elkaar te weten, samen dit 
spirituele landschap vormgeven. In het Stadsklooster komen deze initiatieven bij elkaar. 
Spiritualiteit 
In het Stadsklooster werken kerkelijke en maatschappelijke initiatieven samen. Gelovige, niet 
gelovige en andersgelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. De 
spiritualiteit van het Stadsklooster is daardoor een spiritualiteit die juist de verbinding zoekt 
met ándere spiritualiteiten. Een spiritualiteit niet om af te bakenen, maar om grenzen te 
overstijgen. 
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Het initiatief voor het Stadsklooster Mariken is ingegeven door de spiritualiteit van 
Augustinus. Een belangrijk kenmerk van zijn spiritualiteit kan kort samengevat worden in de 
woorden: God licht op in mensen. Bij Augustinus leidt de zoektocht naar God linea recta naar 
de mens, zowel naar binnen bij jezelf, alsook naar buiten, naar de ander. 
Komend vanuit deze spiritualiteit wil het Stadsklooster Mariken de rijke schat van de 
christelijke traditie ten dienste stellen aan spiritualiteit en zingeving in onze stad. En 
omgekeerd hoopt het Stadsklooster Mariken om vanuit andere spiritualiteiten en bronnen 
geïnspireerd te worden. 
Vieren 
De ziel van het Stadsklooster wordt gevormd door de gemeenschap die bij elkaar komt om te 
vieren. Op gezette tijden wordt de verbinding gezocht van het overstijgende (ora) met het 
leven van alledag (labora). 
Het lijkt er nu op dat het Stadsklooster hiermee vasthoudt aan een ouderwets kerkelijke 
activiteit, maar we zien vieren ten diepste als een dienst aan de maatschappij en als een 
specifiek surplus naast alle andere activiteiten. 
Vanuit de augustijnse spiritualiteit die God zoekt in de mensen sluiten de vieringen nauw aan 
bij de basisvragen van het menselijke bestaan. Vieren helpt ons om over alle grenzen van 
denominaties heen elkaar te vinden bij waar het ten diepste om gaat. 
Naast de vieringen op zon- en feestdagen komen er vieringen op het snijvlak van religie en 
cultuur. Daarbij denken we aan vieringen op het snijvlak van concert en viering, of aan 
vieringen op het snijvlak van tentoonstelling en viering. We zullen eveneens in gesprek gaan 
met reeds bestaande initiatieven, zoals de maandelijkse vesperdienst van Capella 
Cumerana of de vespervieringen van het Gregoriaans Instituut Nijmegen. Op termijn kunnen 
dit de getijdenvieringen van het Stadsklooster Mariken worden. 
Het Stadsklooster Mariken is er uiteraard ook bij persoonlijke vieringen rondom 
scharnierpunten in het leven: geboorte, huwelijk, dood en andere ingrijpende en zeker ook 
heugelijke gebeurtenissen, zoals b.v. herstel, nieuw begin, jubilea enz. Het vernieuwende ligt 
daarin dat het Stadsklooster geen kant en klare recepten uit de kast trekt, maar samen met 
de betreffende mensen op zoek gaat naar voor hen relevante vormen. 
Het Stadsklooster Mariken is ook de ruimte voor scharnierpunten in de samenleving. Denk 
aan de bijeenkomst direct na de terreuraanslagen in Parijs; de gezamenlijke 
vredesverklaring van joden, christen, moslims en alle andere levensbeschouwelijke 
organisaties; herdenking van het bombardement enz.  
Kruisbestuiving 
In het Stadsklooster werken kerkelijke en niet-kerkelijke initiatieven op het gebied van 
spiritualiteit en zingeving samen. Zij leren van elkaar, versterken elkaar, gebruiken elkaars 
expertise. Deze kruisbestuiving levert vernieuwende impulsen op voor de betrokkenen, en 
leidt tot een kwaliteitsverbetering van het zingevingsaanbod in Nijmegen en omstreken. 
Daarvoor ontmoeten de initiatieven elkaar in het programmaberaad. Hier geven we elkaar 
feedback en suggesties, vinden we partners voor onze projecten, en stemmen we de 
activiteiten op elkaar af. 
Vernieuwing 
De brede samenwerking met de maatschappelijke, niet-kerkelijke partners zorgt ervoor dat 
kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit elkaar zullen beïnvloeden en inspireren. De 
kerkelijke initiatieven moeten de eigen spiritualiteit steeds weer opnieuw vertalen en 
inbrengen. En omgekeerd zullen ook de maatschappelijke initiatieven hun eigen spirituele 
bronnen inbrengen. Zo is het Stadsklooster voor beide kanten een oefenplaats voor 
vernieuwing. 
Cohesie en leefbaarheid 
In onze neoliberale samenleving, die gekenmerkt wordt door materie, efficiency en 
marktwerking, zorgen we samen in het Stadsklooster Mariken ervoor dat het overstijgend 
perspectief, spiritualiteit en zingeving meer ruimte en aandacht krijgen in het publieke debat. 
Met de bezinning op een overstijgend perspectief en met het zoeken naar gedeelde waarden 
dragen we samen bij aan meer cohesie en leefbaarheid. 
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Voorbeelden van wat we doen 
Voorbeeld 1: 
Het Stadsklooster Mariken organiseert bijvoorbeeld een breed programma rondom Voltooid 
Leven. 

Er komt een symposium voor artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en 
vrijwilligers in de palliatieve zorg. 
In Spiritueel Cafés kunnen mensen met elkaar delen hoe zij aankijken tegen hun 
eigen levenseinde. 
We houden gezinsgesprekken waar grootouders, ouders en (klein)kinderen met 
elkaar praten over hoe zij het leven en de dood zien. 
In een besloten bijeenkomst worden politici uitgenodigd om zonder de druk van 
partijstandpunten te praten over de implicaties rondom het voltooid leven debat. 

Voorbeeld 2: 
Het Stadsklooster Mariken houdt jaarlijks op 2 november een Allerzielenviering op het 
snijvlak van kerk en cultuur. 

In de Allerzielenviering van het Stadsklooster Mariken smelten kerkelijke rituelen en 
niet-kerkelijke vormen van herdenken samen. Concreet werd dit in de afgelopen 
jaren zichtbaar door de verfrissende en onorthodoxe inbreng van de leerlingen van 
4vwo van de NSG. Wij vertalen de kerkelijke traditie zo dat zij ook betekenis kan 
krijgen voor mensen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. 
Tegelijkertijd worden andere vormen van herdenken zodanig geïntegreerd dat zij 
vernieuwde betekenis krijgen. De viering zelf met alle rituelen, muziek en teksten is 
zo opgezet dat zij religieus geduid kán worden, maar dat zij ook van waarde is voor 
wie er geen religieuze duiding aan geeft. 

 
Partner worden en meedoen? 
Het Stadsklooster Mariken is geen instituut maar een gezamenlijke expeditie. Je bent 
welkom om als individu te participeren door bijvoorbeeld activiteiten te bezoeken of eraan 
mee te werken. Als initiatief op het gebied van zingeving en spiritualiteit ben je welkom om 
gebruik te maken van elkaars expertise, van elkaar te leren en elkaar te versterken. In het 
programmaberaad geven we elkaar feedback en suggesties, vind je partners voor jouw 
projecten, en stemmen we de activiteiten op elkaar af. Door deze kruisbestuiving worden we 
er allemaal, en ook onze stad, beter van. 


