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Het is nu eind juni, en na een week van wat minder
weer breekt de zon lekker door. Alles ziet er dan net
even gemakkelijker uit. Het wordt nu echt tijd om te
ontspannen en uit te rusten.
Tegelijkertijd kijken we naar wat komend jaar staat te
gebeuren. Om te beginnen gaan we afscheid nemen
van onze pastoor Cyrus van Vught. Hij vertrekt 1
september. Ik heb met hem afgelopen anderhalf jaar
binnen de parochie mogen samenwerken. Wat heeft hij
voor ons betekend? We zullen allemaal verschillende
dingen horen, en later ook verschillende woorden
spreken over zijn periode als pastoor. Als ik voor
mezelf mag spreken: ik heb iemand ontmoet die in vele
opzichten anders is dan ik ben, ook in spiritueel
opzicht, maar zijn warme medemenselijkheid en ook
kwetsbaarheid hebben me geraakt, speciaal die ene
keer, dat gebed.
Er staan meer zaken op de agenda: een feest rond de
H. Stefanus, naamgever van onze parochie, dat we
eind september groots gaan vieren. Ook gaan we
verder met plannen om de keuken en ruimtes bij de
dagkapel beter geschikt te maken voor activiteiten. We
hebben afgelopen maanden al een en ander gedaan
rond duurzaamheid en de zorg om de schepping. Daar
geven we met andere kerken een vervolg aan met een
symposium op 9 november in onze kerk met als thema
‘duurzaamheid en spiritualiteit’. Kortom, nu even
rusten, straks gonst het weer van de activiteit.
Namens het pastorale team van Effata wens ik u allen
goede zomermaanden.
Hans Hamers

via het mee voorgaan in eucharistievieringen en
gebedsdiensten, en door haar inbreng in de
Liturgiekring. Zij kon daarin van haar geloof getuigen.
Ook heeft zij zich ingezet voor het behoud van de
(inmiddels niet meer gepraktiseerde) gebedsdiensten
op de tweede dag van Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
Belangrijk was ook haar
bestuurlijke inbreng. Rond de
eeuwwisseling vervulde zij de
functie van secretaris van het
parochiebestuur. Dat was in
een woelige periode waarin
veel
belangrijke
aangelegenheden aan de orde
waren. Ans was een kundig
secretaris
die
goede
Ans Wibier
verslagen leverde en het
van Mechelen
archief deugdelijk beheerde.
Daarnaast verzorgde zij het contact met de
werkgroepen. Zij toonde zich zeer betrokken, een
houding die ze combineerde met het kritisch,
openhartig en nogal direct uiten van haar opvattingen.
Onze geloofsgemeenschap past grote dankbaarheid
voor wát zij heeft ingebracht en voorgeleefd – én voor
de bescheiden wijze waarop zij dat deed.
Fons Fiselier

Vrijwilligersdag
Aan alles komt een eind, ook aan het pastoraal
werkjaar 2017 – 2018. Op 24 juni werd dit feestelijk
afgesloten, maar wel met de oproep om in september
2018 weer met goede moed te beginnen. Twee
Effatabeeldjes werden uitgereikt, als symbool van
dank voor alle vrijwilligers. Ineke van Els en

In Memoriam
Ans Wibier-van Mechelen
Met het overlijden van Ans Wibier heeft onze
geloofsgemeenschap afscheid moeten nemen van een
zeer gewaardeerd lid. Als ze maar enigszins kon was
ze aanwezig in de vieringen. Aan de totstandkoming en
uitvoering daarvan heeft zij ook haar bijdrage geleverd

Frits Muller overhandigt het beeldje aan
Ineke van Els en Gabriel Maltha
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Even de pas inhouden en
vooruit kijken

Gabriël Maltha werden tot hun eigen verbazing door
Frits Muller naar voren gehaald om dit eerbetoon in
ontvangst te nemen.
Met een bourgondisch koud buffet, bijpassende
drankjes en lovende dankwoorden werd het werkjaar
afgesloten.
Anton van der Meer

De parochie gaat op stap!
Op donderdag 14 juni stapten zo'n 30 parochianen in
een 8-tal auto's om gezamenlijk naar Uden te
vertrekken. Daar werd een bezoek gebracht aan het
‘Museum voor Religieuze Kunst’ bij de Abdij van de
Birgittinessen. Dit is van origine een Zweedse

Buurtconcert voor Sri
Lanka, 16 september 2018
Dit jaar organiseert de kerngroep diaconie een actie
voor Sri Lanka. We zamelen geld in voor huisvesting,
onderwijs en begeleiding voor kansarme kinderen uit
Bentota en omgeving. Het doel is € 3000,00 bijeen te
brengen voor vervanging van de computers die voor
het onderwijs aan deze kinderen gebruikt worden. We
hebben al op diverse manieren geld ingezameld, en
met dit concert geven we daar vervolg aan. Het is een
concert voor en door de buurtbewoners, en natuurlijk
voor onze parochianen. Het is tevens een mooie
gelegenheid voor een hernieuwde kennismaking.
Het concert vindt plaats op 16 september in onze
Dominicuskerk van 15.30 uur tot 16.45 uur. Het wordt
belangeloos uitgevoerd door diverse buurtbewoners.
De toegang is gratis en de muziek is toegankelijk. Uw
bijdrage voor het goede doel kan na afloop in de
daarvoor bestemde mandjes gedeponeerd worden. Na
het concert is er nog een gezellig samenzijn in de
dagkapel. Te zijner tijd ontvangt u nog een flyer waarin
dit concert wordt aangekondigd. Deze zal ook in de
buurt verspreid worden.

Voor de drempel van de abdij
contemplatieve kloosterorde, die in Nederland een
tweetal kloosters heeft: in Weert en in Uden. In het
klooster (waar we niet in mochten want het zijn
slotzusters) leven momenteel 5 zusters, variërend in
leeftijd van 45 jaar tot ver in de 90. Bij het klooster is
een museum gebouwd, waar veel te zien is dat
betrekking heeft op religieuze kunst.
In het Effatablad van september zal ik hier uitgebreid
op terugkomen. Wat ik alvast kan verklappen is, dat
het een heel gezellige en zinvolle dag is geweest. Die
mening werd door iedereen gedeeld.
Willem Pelser

Bevrijdingsviering op het
kerkplein
Op 5 mei jongstleden vond voor de eerste keer op ons
kerkplein een bevrijdingsviering plaats. De viering was
bedoeld voor buurt en wijk rond de EffataDominicuskerk. Ruim 80 mensen waren aanwezig,
waaronder ook ‘nieuwe gezichten’ uit de wijk. Hans
Hamers vertelde het verhaal van Esther en hoe het
kwaad dankzij haar niet wint. Sanneke Brouwers hield
een mooie overweging over vrijheid. Francoise
Klaassen zorgde voor de muzikale begeleiding.
Mede dankzij de stralende zon werd het een bijzondere
bijeenkomst, die afgesloten werd met koffie en koek
van ‘Aangenaam Aleppo’. Alle waardering voor de vele
vrijwilligers rondom dit gebeuren. Met dit initiatief
heeft onze gemeenschap zich opnieuw in de wijk laten
zien. Volgend jaar weer?
Betty Smits van Sonsbeek
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Namens actiegroep Sri Lanka,
Ger Gerrits

Spirituele film: ‘Intieme
vreemden’
Na de zomervakantie starten we weer met een aantal
filmvertoningen. Dit jaar werken we samen met zowel
de DoRe gemeenschap als de Boskapel. We hebben
een jaarthema gekozen waar alle films op aansluiten:
‘intieme vreemden’. De films laten ieder op hun eigen
wijze zien hoe mensen vlakbij toch veraf kunnen zijn.
De eerste filmmiddag zal
plaatsvinden op zondag 30
september 2018 bij de DoRe
(Prof. Regoutstraat 23). We
kijken dan de film Le gamin au
vélo, over de elfjarige Cyril die
door zijn vader in een internaat is geplaatst. Cyril gaat
op zoek naar zijn vader en zijn – door zijn vader
verkochte – fiets, en hij wordt hierbij op bijzondere
wijze
geholpen
door de
kapster
Samantha.
Voorafgaand aan de film is er een lunch om 12.00 uur.
De film start stipt om 12.30 uur.
De tweede filmavond is woensdag 24 oktober in de
dagkapel van onze Dominicuskerk. We beschikken
sinds enige tijd over een nieuwe beamer, dus de
beeldkwaliteit zal verbeterd zijn. Om 19.30 uur gaan
we de film 45 Years kijken, over
Geoff en Kate die hun 45-jarig
huwelijksfeest
voorbereiden.
Dan komt er een officiële brief
uit het buitenland voor Geoff

over een vroegere vriendin van hem. Het bericht
brengt de echtgenoten danig uit balans.
We hopen u bij een van deze films te zien. De films
worden kort ingeleid en naderhand is er ruimte voor
een gesprek over de indrukken die de film bij ons
achterlaat. De data en locaties van de overige filmvertoningen (zes in totaal) vindt u in de activiteitenbrochure van Effata (eind augustus beschikbaar), en
op de website. Zeker worden ze later nog onder de
aandacht gebracht.
Vera van Jaarsveld, Mike Rijken (DoRe) en
Rob Comans (Boskapel)

Catechese activiteiten
2018-2019
Zoals u de laatste jaren gewend bent, starten we in
september weer met onze catechese-activiteiten.
Poster en brochures liggen eind augustus achter in de
kerk. Momenteel zijn we bezig met de planning en
programmering.
Nieuw is de activiteit ‘Kunst & Religie’. We zijn van plan
Nijmeegse kerken – bij voorkeur locaties in de Heilige
Stefanus Parochie – te bezoeken. Onder deskundige
(bege-)leiding maken we nader kennis met de daar
aanwezige ramen en andere kunst(voorwerpen). We
starten op donderdag 4 oktober (10.30-12.15 uur) met
een bezoek aan de Antonius Abtkerk aan de
Dennenstraat. Aan deze activiteit kunnen, zoals ook
aan
alle
andere
catechese-activiteiten,
alle
parochianen uit onze Stefanus parochie deelnemen.
Afhankelijk van de interesse op 4 oktober organiseert
de werkgroep andere bezoeken en wellicht ook nog een
dagexcursie.
Verdere
informatie
treft
u
in
bovengenoemde brochure.

Namens werkgroep Kunst en Religie,
Ger Gerrits

MIVA, Collecte voor Missie
Verkeersmiddelen Actie
Op zondag 26 augustus wordt in onze kerk
gecollecteerd voor de MIVA. Een van de projecten is in
Zimbabwe. Daar werkt dokter Tawanda op het
platteland, en bezoekt hij zieken met een auto. Maar
er zijn nog twee auto’s nodig. Dan kan ook de
bevolking in de andere twee districten de zorg
ontvangen waar ze recht op heeft. Helpt u ze op weg?
‘Vervoer is echt ons grootste probleem’, vertelt
Tawanda aan MIVA. ‘Luiers, krukken of een rolstoel
krijgen we zonder vervoer niet op de juiste
bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te
verlenen. Met een auto kan ik 6 tot 8 bezoeken per dag
afleggen. Zonder auto slechts 1 of hooguit 2.’
Helpt u mee? Doneer op NL 42 INGB 0000 0029 50
t.n.v MIVA te ’s Hertogenbosch, of draag bij in het
collectemandje.

KRONIEK
Overleden
Cunera Verhoeven van Crimpen
Mevrouw Cunera Verhoeven van Crimpen overleed op
29 april in de leeftijd van 94 jaar. Zij woonde met haar
gezin heel lang in de Javastraat en later op de
Sterreschansweg. Haar echtgenoot overleed geruime
tijd geleden. Mevrouw Verhoeven was een intelligente
en belezen vrouw. Verdriet is aan haar niet
voorbijgegaan. De laatste tijd gaf zij te kennen dat zij
er aan toe was om te overlijden.
In een viering op 4 mei is in onze kerk afscheid van
mevrouw Verhoeven genomen. Aansluitend is zij op
begraafplaats Rustoord begraven bij haar echtgenoot.
Anna (Ans) Wibier-van Mechelen
Op 6 mei overleed in hospice De Lingehof te Bemmel,
na een slopende ziekte, mevrouw Anna (Ans) Wibiervan Mechelen. Zij werd 78 jaar geleden geboren in Oud
Gastel en woonde met haar gezin al heel lang in de Van
Haapsstraat. Zij volgde de MMS en daarna de
kweekschool, die zij afsloot met het behalen van de
hoofdakte en enkele andere aktes. Zij manifesteerde
zich al op jonge leeftijd als een zeer sterke,
eigenzinnige en ondernemende persoonlijkheid. Ook
een motor bij familiaire aangelegenheden.
In haar lange werkzame leven was zij met hart en ziel
verbonden aan het onderwijs. Kort in het
basisonderwijs, maar al snel in het voortgezet
onderwijs. Zij kwam tot haar recht als directeur van de
MAVO en daarna als conrector van het Canisiuscollege.
Het paste ook bij haar deel uit te maken van allerlei
bestuurs- en overlegorganen, in het onderwijs maar
ook daarbuiten. Zo was zij in Nijmegen lid van de
gemeenteraad en voorzitter van de Seniorenraad. Zij
was een sterke vrouw, niet in het minst in haar
gerichtheid op de medemens. In een rouwadvertentie
namens het Canisiuscollege wordt opgemerkt: ‘Op
velen van ons heeft Ans een onverwoestbare indruk
gemaakt.’ Voor haar verdiensten werd zij koninklijk
onderscheiden.
Over haar meer specifieke betekenis voor onze
geloofsgemeenschap zie het aan haar gewijde In
Memoriam.
In een druk bezochte viering werd op 11 mei afscheid
genomen van mevrouw Wibier-van Mechelen. In de
regie van die viering had zij welbewust een zeer groot
aandeel. Zij werd begraven op de begraafplaats Heilig
Landstichting.
Voor informatie over de bereikbaarheid van het
pastoraal team, het secretariaat, en onze
sponsors: zie één van de recente voorgaande
uitgaven van het Effata-blad.
Kopij volgend nummer:
Aanmelden vóór
21 augustus
Inleveren uiterlijk
5 september
Volgende aflevering
15 september

Datum 2018
zondag 8 juli

10.30 uur

THEMA en viering
14e zondag door het jaar
Agapèviering diaconale
zondag.

Voorgangers

Zang

Pastor Hans Hamers

Samenzang

Willem Pelser

Françoise Klaassen

Ezechiël 2, 2-5

Ted Schoof o.p.

Marcus 6, 1-6
zondag 15 juli
10.30 uur

15e zondag door het jaar

Gerard Verwoerd c.m.

Schola

Eucharistieviering

Frits Muller

Françoise Klaassen

Amos 7, 12-15

Thea Stadlander

Marcus 6, 7- 13
zondag 22 juli
10.30 uur

16e zondag door het jaar

Wim Rigters

Samenzang

Agapèviering

Pieter Theo Zuurbier

Frits Muller

Jeremia 23, 1-6

Thea Stadllander

Marcus 6, 30-34
zondag 29 juli
10.30 uur

17e zondag door het jaar

Jan van der Wal

Samenzang

Agapèviering

Betty Smits - van Sonsbeek

Hubertine Rietbergen

Koningen 2. 4, 42-44

Thea Stadlander

Johannes 6, 1-15
zondag 5 augustus
10.30 uur

18e zondag door het jaar

Kees Keijsper o.p.

Samenzang

Eucharistieviering

Josje Kruijsen - Lankhorst

Frits Muller

Exodus16, 2-4. 12-15

TanjaTaale

Johannes 6, 24-35
zondag 12 augustus

10.30 uur

19e zondag door het jaar
Eucharistieviering, diaconale
zondag

Joost Koopmans o.s.a.

Samenzang

Willem Pelser

Frits Muller

Koningen1 19, 4-8

Thea Stadlander

Johannes 6, 41-51
zondag 19 augustus
10.30 uur

20e zondag door het jaar

Ed Metz o.f.m.

Schola

Eucharistieviering

Dineke Wilke

Françoise Klaassen

Spreuken 9, 1-6

Ted Schoof o.p.

Johannes 6, 51-58
zondag 26 augustus
10.30 uur

21e zondag door het jaar

Peter Nissen

Schola

Agapèviering

Willem Pelser

Frits Muller

Jozua 24, 1-2a. 15-17.18b

Thea Stadlander

Johannes 6, 60-69
zondag 2 september
10.30 uur

22e zondag door het jaar

Kees Keijsper o.p.

Schola

Eucharistieviering

René Klaassen

Frits Muller

Deuteronomium 4, 1-2. 6-8

Wim Hendrickx

Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23
zondag 9 september

10.30 uur

23e zondag door het jaar
Agapèviering, diaconale
zondag

Holkje van der Veer o.p.

Samenzang

Frits Muller

Françoise Klaassen

Jesaja 35, 4-7a

Thea Stadlander

Marcus 7, 31-37
zondag 16 september
10.30 uur

24e zondag door het jaar

Gerard Verwoerd c.m.

Schola

Eucharistieviering

René Klaassen

Françoise Klaassen

Jesaja 50, 5-9 a
Marcus 8, 27-35

4

Ted Schoof o.p.

