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Tegengeluid van de ‘Generatie 

Vrede’ 
Van 17 tot en met 25 september is de vredesweek, met als thema ‘Generatie 

Vrede’. Het is nu meer dan ooit, zo lijkt het, nodig dat een brede laag van de 

bevolking, een hele generatie, opstaat en werkt aan vrede. Voortdurend worden 

conflicten, met geweld en zonder geweld, uitgevochten. De last hiervan komt bij 

de armen terecht, de mensen zonder geld en macht. Paus Franciscus heeft dit 

de afgelopen maanden meermaals benadrukt.  

Om tot vrede te komen, zo zegt de paus, is het ook nodig om naar je eigen rol 

te kijken. In het geval van de oorlog in Oekraïne moeten we dus ook kijken hoe 

de westerse wereld afgelopen decennia op het gebied van ‘vrede en veiligheid’ 

heeft gehandeld. De vereniging ‘Kerk en Vrede’ heeft rond Pinksteren een open 

brief geschreven, ondertekend door 29 predikanten en theologen, met de 

stelling dat de weg van steun aan Oekraïne door middel van bewapening steeds 

verder zal leiden van vrede (te lezen op www.kerkenvrede.nl). De open brief 

kreeg bijval maar, vooral ook heel veel kritiek. Kritiek omdat snel werd gedacht 

dat men Poetin steunde, of tenminste niet achter de westerse veroordeling van 

Rusland stond. De boodschap van de brief werd maar moeilijk verstaan. Het 

weerwoord van de ondertekenaars van de brief is te lezen op 

https://debezieling.nl/oekraine-open-briefschrijvers-reageren-op-kritiek/. 

Dat de boodschap moeilijk verstaan wordt, daar zit ‘m nu juist de kneep: het 

vraagt om het verteren van een 

ongemakkelijk tegengeluid. Dat 

is niet eenvoudig. Niet met 

betrekking tot politieke 

internationale kwesties, maar 

ook niet in kringen van gezin, 

werk en kerk. Het vraagt om 

openheid, en persoonlijke bereidheid lang gekoesterde denkbeelden, 

gewoonten, en het gedrag dat daaruit voortkomt, eens kritisch te bezien door 

de ogen van anderen die óók betrokken zijn, bijvoorbeeld de armen en 

rechtelozen, minder bedeelden. Dan kan zich zomaar een ongemakkelijk 

tegengeluid opdringen. Jezus was er een kampioen in om zo’n ongemakkelijk 

tegengeluid te laten horen. Denkt u maar aan het antwoord van Jezus op de 

vraag van de rijke jongeman hoe het koninkrijk der hemelen te bereiken 

(Matteüs 19, Marcus 10). 

Pastor Hans Hamers O.P. 
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Van het pastorale team 

Onze toekomst, missionaire parochie 
Op zondag 10 juli, na de viering, heeft de groep ‘Breda-gangers’ de gemeenschap verteld over haar ervaring 

bij de conferentie ‘Missionaire Parochie’, die in maart werd gehouden. Ab Blom heeft hierover een verslag 

geschreven; zie blz. 5 en 6. We zijn daar naartoe gegaan omdat het om onze toekomst gaat, onze toekomst 

als kerk, dus als gemeenschap van volgers van Jezus, dus ook de toekomst van onze H. Stefanusparochie 

en onze Effata gemeenschap. 

Komende maanden gaat een projectgroep, bestaande uit de conferentiegangers en pastoraal team, 

brainstormen en plannen maken over wat voor onze Effata-gemeenschap de doelen en prioriteiten moeten 

worden. Het gaat erom dat het verhaal verder gaat, dat er mensen blijven die geraakt worden door de 

goede boodschap van Jezus en daarover willen spreken, missionair zijn dus. 

Vrijwilligersdag wordt Effata-dag 
Sinds jaar en dag wordt door het locatieteam ieder jaar een ‘vrijwilligersdag’ georganiseerd, om alle 

parochianen die meewerken aan het gemeenschapsleven te bedanken en in het zonnetje te zetten. Door 

de corona-perikelen van de laatste twee jaar is dat anders gegaan. In die periode kwam de gedachte op: 

‘Hoezo alleen de vrijwilligers? Toch ook die mensen, die zich jarenlang hebben ingezet, maar die het nu 

aan anderen (moeten) overlaten? Toch ook die mensen, die zich bij Effata gewoon thuisvoelen?’ Kortom, 

we maken van de vrijwilligersdag een Effata-dag. 

Hans Hamers O.P. 

 

 

VRIJWILLIGERSDAG 

Zondag 25 september 

 

 

Na de viering van 10.30 uur drinken we samen koffie met iets lekkers. Dan volgt een kort 

intermezzo, en daarna gaan we samen aan tafel om, voor het eerst na coronatijd, weer samen te 

lunchen. U zult zich misschien afvragen ‘behoor ik ook tot de groep genodigden?’. Natuurlijk. 

Iedereen die de Effatagemeenschap een warm hart toedraagt en op zijn of haar manier een 

steentje bijdraagt, ook al is dat alleen door vieringen te bezoeken, is van harte welkom!  
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In memoriam Bert 

Robben O.P. 

Pastor Bert Robben overleed op 17 juli als emeritus 

pastor van de Dominicusparochie te Tiel. Een plaats 

waar hij 35 jaar woonde met een gemeenschap die 

hem zeer dierbaar was en andersom. 

Pastor Robben 

werd in 1930 in 

Schiedam geboren, 

als oudste van 

zeven kinderen. Hij 

voelde zich al op 

jonge leeftijd 

aangetrokken tot 

de belangstelling 

van dominicanen 

voor het preken en 

voor de weten- 

schap. Dat laatste 

uitte zich in zijn 

wetenschappelijke studie (proefschrift) naar het 

belang van de preek in de katholieke 

geloofsbeleving. Die weg was van korte duur want 

al snel werd hij ingezet voor pastoraat in de 

parochie en voor bestuurlijke activiteiten binnen de 

orde. 

Negen jaar was Bert Robben aan de Nijmeegse 

Dominicusparochie verbonden. In 1978 werd hij 

aangesteld als pastor-teamleider. Harrie Salemans 

en Nol Hogema waren de collega dominicanen, die 

deel uitmaakten van het toenmalige 

pastoraatsteam. Je zou ze de Grote Drie kunnen 

noemen of nog beter de drie Roergangers. Onder 

hun pastoraat werden immers de fundamenten en 

bouwstenen gelegd van wat nu het bouwwerk van 

onze Effata geloofsgemeenschap is. Een 

belangrijke periode als je het hebt over eigentijdse 

parochieopbouw. 

Zijn erfenis 
In zijn overweging tijdens de Oudjaarsviering van 

1986 gebruikte Bert Robben de prachtige lezing uit 

Prediker 3 ‘Alles heeft zijn tijd...’ om zijn vertrek uit 

onze parochie aan te kondigen. Hij liet een grote 

erfenis na. Sinds zijn komst in 1978 en in hoge 

mate door zijn toedoen is onze parochie 

gemeenschap steeds meer op eigen benen gaan 

staan. Je zou bijna denken dat Bert Robben vanaf 

de eerste dag dat hij in de Dominicusparochie 

werkzaam was zijn vertrek al heeft voorbereid door 

parochianen uit te dagen en hen te stimuleren 

gebruik te maken van hun eigen talenten. Van meet 

af aan was hij erop gericht hen te betrekken bij de 

liturgie. Hij hechtte ook waarde aan het bestaan 

van een Parochieraad en stimuleerde allerlei 

werkgroepen, zoals: voor Zieken, Verwelkoming 

nieuwe parochianen, Avondwake, Bloemsiergroep 

en Koffieschenkgroep. Hij schreef daarover ook 

veel artikelen in de toenmalige Parochie Krant. 

Bijzondere aandacht besteedde hij aan de positie 

en inbreng van vrouwen. Hij bood hen nadrukkelijk 

ruimte om mee te denken en mee te doen. Hij 

haalde hen daartoe nogal eens over met een ‘Jij 

kúnt het!’. Kortom, onder Berts pastoraat groeide 

duidelijk het besef en de daadkracht om als lokale 

geloofsgemeenschap zo veel mogelijk een eigen 

weg te gaan.  

Als eindredacteur van het tijdschrift Kerugma – een 

periodiek die voor verkondigers materiaal bood 

voor preken – nam hij ook overwegingen op van 

predikanten uit onze parochie, priester of leek, ook 

vrouwelijke. Hier kon hij zijn passie voor preken 

kwijt. 

Een warm mens 
Bert Robben was een mensen-mens, gemakkelijk 

toegankelijk. Eén van zijn eerste ‘optredens’ in de 

parochie zag er als volgt uit. Hij maakte achter in 

de kerk kennis met twee nieuwe parochianen (Loes 

en Peter Brink), omarmde hen en zei tegen de 

aanwezigen: ‘Hier zijn drie nieuwe parochianen!’ 

Bert was pastor in hart en nieren, hij was graag 

onder mensen en was hen heel nabij, zeker na een 

overlijden of tijdens ziekte. Er was vertrouwen, 

over en weer. Een levenslustige man was hij. Met 

pretoogjes vertelde hij graag over grappige 

voorvalletjes tussen mensen waarvan hij getuige 

was geweest. 

De afscheidsviering voor pastor Robben vond plaats 

in de Dominicuskerk te Tiel, op 22 juli. Op die dag 

wordt de feestdag gevierd van Maria Magdalena, 

patrones van de dominicanen. Stephan Mangnus 

o.p. ging voor in de dienst. Tijdens zijn 

theologieopleiding liep hij stage bij Bert. 

Het lichaam van pastor Bert Robben werd bijgezet 

in het priestergraf op de katholieke begraafplaats 

in Tiel. Ter nagedachtenis aan hem zal een tegel 

worden aangebracht in de vloer van onze kerk. 

Fons Fiselier 

 

PS Ik maakte dankbaar gebruik van eerdere bijdragen van 

Thecla Fiselier en Angélique Wegman over andere 

hoogtepunten uit het pastorale leven van Bert Robben  
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De missionaire 

geloofsgemeenschap 

Zondag 10 juli stond in het teken van de 

missionaire functie van onze gemeenschap. Zowel 

de viering, met als thema ‘Gaat dus in Zijn spoor’, 

als de bijeenkomst daarna in de dagkapel gingen 

over ‘De missionaire parochie’. 

Tijdens de inleiding van de bijeenkomst in de 

dagkapel heb ik verwoord dat wij als christenen de 

opdracht hebben om nieuwe leerlingen te werven.  

De paus roept ons op naar buiten te treden als 

parochies, om missionair te zijn. Ook onze bisschop 

vraagt regelmatig met nadruk aandacht voor dit 

onderwerp. Bijvoorbeeld in het jubileumnummer 

van ons parochieblad van februari jl. Missionair zijn 

betekent nieuwe mensen in aanraking brengen met 

de boodschap van de Bijbel, en zodoende nieuwe 

parochianen vinden. De boodschap van de Bijbel 

geeft mensen nieuw perspectief in hun leven. Dat 

is mijns inziens ook de boodschap van Pasen. 

Tijdens de inleiding werd de vraag opgeroepen: 

‘zijn wij als Effata niet te veel naar binnen gericht?’ 

Ja, we zorgen goed voor onze parochianen, maar 

zijn we bereid meer te doen? Missionair te worden? 

Als we dat niet doen, heeft Effata dan nog een 

toekomst als geloofsgemeenschap?  

Deelnemers aan de tweedaagse conferentie in 

Breda over de missionaire parochie op basis van 

het boek Als God renoveert (ondertitel: De parochie 

van onderhoud naar bloei) van de Canadese 

priester James Mallon, gaven elk een korte 

samenvatting van hun beleving en ervaring tijdens 

de conferentie. 

Ab Blom:  
Het was een fantastische ervaring om met zoveel 

mensen samen te vieren, te zingen en te bidden. 

Samen te zoeken naar nieuwe wegen om parochies 

te laten bloeien. Ik heb geleerd hoe dit projectmatig 

met succes te organiseren. Zijn we bereid anders 

te gaan acteren? Eventueel andere prioriteiten te 

accepteren? Een cultuurverandering te accepteren? 

Meer naar buiten te treden en de Bijbelse 

boodschap uit te dragen? 

Jan van der Wal: 

De conferentie over de missionaire parochie was 

een grootse gebeurtenis, waar we ons in alle 

vrijheid konden bezinnen op de toekomst van de 

parochies. Bijna 1200 parochianen, geestelijken en 

pastores uit Nederland en Vlaanderen bezochten de 

bijeenkomst. Verrassend was, dat vanuit Nijmegen 

er ook een zichtbare opkomst was vanuit andere 

locaties, met name locatie Maria Geboorte en 

parochie De Drie-eenheid. Wat mij vooral opviel 

was, dat heel veel pastorale teams in Breda 

aanwezig waren en een niet-hiërarchische indruk 

maakten. We staan immers, pastores en 

parochianen, gezamenlijk voor eenzelfde grote 

opgave: het delen van de verantwoordelijkheid 

voor onze traditie. En we hebben allemaal deel aan 

het ene hogepriesterschap van Christus zelf. 

Het maakt dat teams zo divers mogelijk moeten 

worden samengesteld, om de verantwoordelijkheid 

en taken te spreiden. De pastor deelt zijn taken met 

andere leden. Vanzelfsprekend moeten ook 

vrouwen betrokken worden bij de nieuwe pastorale 

leiderschapsteams: Ik ben benieuwd of het 

pastorale team in onze parochie – en speciaal de 

locatie Effata  - spoedig in staat zal zijn een 

dergelijk divers samengesteld team op te richten. 

We hebben namelijk weinig tijd te verliezen en 

moeten aan de slag! 

René Klaassen:  
Het was voor mij een onvergetelijke ervaring. Het 

raakte me vanaf het begin. De hal in Breda maakte 

diepe indruk: een podium van 40 meter breed. Met 

een indrukwekkende aankleding en muziek. Wat ik 

ervan meegenomen heb is inspiratie om alles wat 

we al doen te verdiepen en te verbreden. Ik zie 

graag een actieve kerk, een stenen gebouw dat zo 

vaak het kan open is om naar binnen te gaan. Ik 

ga graag die weg op, samen met de parochianen, 

maar ook met buurtbewoners, zinzoekers en 

soortgenoten. Alleen met levende stenen creëren 

we toekomst. 
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Pieter-Theo Zuurbier: 

Toen ik in maart jongstleden aan de conferentie 

deelnam, overheerste nieuwsgierigheid, vanwege 

onze goede voorbereidingen. De sfeer en de 

organisatie waren uitstekend. En de saamhorigheid 

was vredig en vrolijk. Pas na het weekend besefte 

ik dat ik weer op deze aarde stond. Een eyeopener? 

Ja, het besef dat ik tijdens de conferentie mij 

gedragen heb gevoeld.  

De meeste indruk op mij heeft gemaakt: het gebed. 

Niet bidden om nood of uit gewoonte! Nee, bidden 

voor elkaar. Persoonlijk te bidden voor iemand doet 

mij beseffen dat mijn geloofstaal wordt 

aangesproken en ontwikkeld. Dat de noden van de 

ander gehoord worden en begrepen. Als ik er niet 

meteen woorden voor had, dan liet ik mij inspireren 

door wat direct in mij op kwam (H. Geest).  

Het is misschien onwennig voor ons als 

gemeenschap om tegen je naaste te zeggen: Ik zal 

voor je bidden. Wellicht komt er in de toekomst 

binnen onze gemeenschap ruimte voor deze manier 

van bidden. Ook is het idee gezaaid door Cécile en 

mij om een Mariakapel te openen bij één van de 

uitgangen van onze kerk. Een kapel waar mensen 

door de weeks bij Maria rust, stilte en gebed 

kunnen vinden. Zo brengen we ons geloof weer wat 

dichter bij de mensen en in het straatbeeld. 

Nadia Kroon (congregatie 

‘Dominicanessen van de Heilige Familie’): 
De conferentie in Breda was inspirerend, maar 

vooral was het mooi om leden van de 

Dominicuskerk daar te ontmoeten. Het is duidelijk 

dat dit een gemeente is die visie heeft voor de 

toekomst.  

Mallon sluit aan bij de dominicaanse waarden, 

samengevat in vier pijlers: gebed, gemeenschap, 

studie en verkondiging.  

Gebed: Het valt al op hoe persoonlijk jullie de 

voorbede doen voor elkaar. Met dit vertrouwen als 

basis kunnen we gebed verder inzetten om elkaar 

te steunen in geloof en leven. 

Gemeenschap: Als nieuwkomer kom je in een warm 

bad. De ontvangst is erg hartelijk. Nu alleen de kerk 

nog praktischer vindbaar maken. Mallon geeft 

goede adviezen om niet-christenen de kerk te 

helpen vinden en hen vertrouwd te maken met het 

geloof. Soms zijn een open deur, duidelijke 

wegwijzers en informatie op strategische plaatsen 

het halve werk. 

Studie: De grote kracht van deze gemeenschap. 

Laten we die aanwezige kennis inzetten om mensen 

van buiten de kerk aan basisinformatie over het 

christelijk geloof te helpen. Juist vanuit onze open 

en ruimhartige katholieke identiteit. 

Verkondiging: Laten we daarvoor gaan met z'n 

allen. Zowel binnen als buiten de kerk. Zowel bij 

Mallon als bij de dominicaanse familie draait het 

hierom. Met het oog op alles dat heilzaam is voor 

elke ziel die we mogen ontmoeten. 

Tot zover de indrukken van de deelnemers aan de 

conferentie. 

Hierna gingen de aanwezigen in drie groepen 

overleggen over de vraag: is dit missionaire spoor 

iets dat bij Effata past? Staan we ervoor open? In 

het algemeen stonden de aanwezigen er positief 

tegenover. Ook werden enkele praktische 

opmerkingen gemaakt, onder andere over meer 

openstelling van de kerk, meer reclame maken in 

algemene lokale bladen en op sociale media, een 

basiscursus over het geloof, en nieuwe vormen als 

oase van spiritualiteit en kloosters. 

De vraag werd gesteld: hoe nu verder? Het is nu 

aan ons pastoraal team om deze handschoen op te 

pakken, en dit concreet te maken. 

De samenkomst werd afgesloten met gezamenlijk 

gebed. 

Ab Blom  
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Vrijwilligers gezocht .. 

Je leest het deze dagen wel vaker: overal waar veel 

personeelstekort is, of eenvoudig werk niet als 

betaald werk gewaardeerd wordt, worden 

vrijwilligers gezocht. Mensen die wat vrije tijd 

hebben en zich misschien wel een beetje vervelen 

kunnen zich op allerlei plekken aanmelden om 

vrijwilliger te worden voor van alles en nog wat. 

Maar dat aanmelden doe je niet vanzelf. Liever krijg 

je er een persoonlijke uitnodiging voor. Mensen 

worden nu eenmaal graag op hun talenten 

aangesproken, of dat nu wel of niet Bijbels 

gefundeerd is. 

De laatste tijd zijn we dat persoonlijk uitnodigen 

wat nadrukkelijker gaan doen. Zo vonden we een 

nieuwe penningmeester, zo’n ondergewaardeerde 

onbetaalde baan, en zo hebben we drie dames 

gevonden die onze pastorietuin binnen een jaar 

omtoveren in een stukje paradijs. 

Maar zo willen we meer. Diverse groepen willen 

verjongen en vernieuwen. We zoeken meer 

mensen voor meer dingen, en daarbij heb ik uw 

aller hulp nodig. Met name willen we zoeken in de 

groep mensen die ons parochieblad lezen, met ons 

sympathiseren en misschien wel heel graag op een 

andere manier dan elke zondag in de kerk zitten, 

hun steentje aan het grotere geheel willen en 

kunnen bijdragen.  

Zo zou het pastorale team graag mensen zien die 

gastheer of gastvrouw willen zijn op ochtenden 

waarop we dan ons kerkgebouw kunnen 

openstellen. Zoals we dat deden op zondagen in 

coronatijd, zoals we dat deden in de kersttijd, toen 

de stalletjes uitstonden, zoals in de goede week. 

Maar ook zoals we dat in de nabije toekomst willen 

doen op meer dagen: 10 september bij Open 

Monumentendag, Allerheiligen en Allerzielen en 

heel de aankomende Advent, die dit jaar maar liefst 

28 dagen lang is. 

Zo zouden we heel graag zien dat heren ook koffie 

maken en na de vieringen schenken. De dames die 

dit in veel gevallen al jaren doen vinden het ook 

leuk om na vieringen een praatje te maken met de 

andere kerkgangers. We zoeken meer gastheren en 

gastvrouwen, vooral nieuwe mensen, zodat men 

minder vaak aan de beurt is en vaker de kant kan 

kiezen van koffie/thee ontvangen… Dit geldt voor 

zowel de zondagen als de evenementen die we in 

de toekomst willen binnenhalen. Na een concert of 

tijdens een film is het ook goed om koffie/thee of 

een glas van het een of ander te kunnen schenken. 

Zo zou de kerngroep gemeenschapsopbouw het 

leuk vinden wanneer ze wat meer mensen heeft, 

buiten de gewaardeerde groep die al veel doet, om 

bij voorbeeld te gidsen in ons gebouw op dagen als 

open monumenten dag. Zo heeft mijn vrouw 

Françoise nu al, ik schrijf dit op 2 augustus bij 28°, 

voor een foto die in de reclame voor een 

tentoonstelling nodig is, een prachtige ‘Christmas 

Pudding’ gebakken… Ik bedoel maar, hoeveel 

voorbeelden hebt u nodig??? 

Er zouden ook zomaar mensen ‘bloemsierwerk‘als 

hobby kunnen hebben, en die zouden heel goed 

kunnen helpen bij het wekelijks maken van een of 

meer bloemstukken voor de vieringen in het 

weekend en de uitvaarten. Om nog maar niet te 

spreken van de hoogfeesten als Kerst, Pasen en 

Pinksteren. Met meer mensen kun je nu eenmaal 

meer en mooier versieren.  

Misschien nog een paar voorbeelden om uit de 

doeken te doen wat we bedoelen. Wanneer we een 

gemeenschap willen worden, zijn én blijven, met 

toekomstperspectief, moeten we onszelf af en toe 

ook vernieuwen. We kunnen er nu eenmaal niet op 

blijven vertrouwen dat we al het werk dat we nu 

doen met alleen maar dezelfde mensen kunnen 

blijven doen. Er is meer nodig. We gaan mensen 

aanspreken op hun talenten, een mooi bijbels idee 

dachten we zo. En bij voorkeur in de groep mensen 

die al met onze gemeenschap sympathiseren. Al 

sluiten we niemand uit die zich daarbuiten denkt te 

bevinden. Hoeveel mensen zouden er zijn die 

zeggen niet (meer) in God te geloven, maar op 

vakantie toch elke kerk en kathedraal binnenlopen 

en kaarsjes aansteken voor zieken en 

achterblijvers? Hoeveel zouden er zijn die toch 

Kerst vieren??  

Een heel concreet idee op dit gebied tekent zich af 

voor de komende Advent en Kersttijd. Het 

fenomeen Kerst en de daarbij horende Advent en 

de kerstmarkten zijn een steeds populairdere 

kerstbeleving aan het worden. Kijk naar Intratuin, 

die maar liefst 140 extra mensen zoekt om haar 
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kerstshows op te bouwen. De Effata gemeenschap 

doet aan die traditie met haar gemeenschap al een 

paar jaar mee. In 2019 hadden we 400 bezoekers 

in de kersttijd, toen we voor het eerst onze 

verzameling stalletjes hadden uitstaan. Zoiets 

willen we dit jaar weer. In de Adventstijd willen we 

in het Noordertransept van de kerk een 

tentoonstelling uitzetten over de geschiedenis van 

de Adventskalenders: Vol verwachting klopt ons 

hart. Ook gericht op (klein-) kinderen! In de grote 

kerk bouwen we weer de kerstgroepen op.  

Vóór Intratuin alle vrijwilligers heeft ingepikt die 

het leuk vinden om een tentoonstelling op te 

bouwen, doe ik nu alvast een beroep op de 600 

mensen die wél ons parochieblad lezen, onze 

gemeenschap een warm hart toedragen en ons 

gebouw in hun hart gesloten hebben, om te komen 

helpen. Er zijn tafels, er zijn versierspullen, er zijn 

Adventskalenders, er is een grondplan en een plan 

van aanpak. Nu nog de mensen die het leuk vinden 

om het uit te voeren, groenversieringen te maken 

en gastvrouw/gastheer te zijn op de openingstijden 

die we nog moeten vaststellen. 

Aanmelden, met nadruk voor heren, net zo goed 

als dames, kan vanaf nu op alle zondagen. Op alle 

door-de-weekse-dagen ook en het liefst in eigen 

persoon of via de telefoon (René: 06 - 105 108 49) 

of email, en schrikt u vooral niet wanneer u er in 

eigen persoon op wordt aangesproken. Begin 

oktober zal er een soort van info avond komen. In 

november bouwen we al op. De opening zal zijn op 

de eerste zondag van de Advent: zondag 27 

november, aansluitend op de viering. Daarna mag 

er elke dag een luikje meer open. Zo worden we 

een kerk onderweg… naar een mooie toekomst. 

In het volgende parochieblad kom ik hier graag 

uitvoerig op terug… 

René Klaassen

 

Lunches 2022-2023 

In september begint het pastorale nieuwe jaar. Dan 

worden ook de lunches na het koffiedrinken weer 

opgepakt, in de hoop dat we corona buiten de deur 

blijven houden. Voorlopig is er een rooster gemaakt 

met de volgende lunchdata: 

- 25 september: Vrijwilligersdag 

- 6 november 

- 1 januari 2023 

- 5 maart 

- 7 mei 

- 25 juni: Vrijwilligersdag 

U ziet, om de maand wordt u verrast met een lunch 

na het koffiedrinken. Mocht alles goed verlopen, 

dan kan het rooster nog uitgebreid worden. In 

principe wordt de eerste zondag van de maand 

aangehouden. Ik hoop dat we elkaar op 25 

september al gezellig aan tafel kunnen treffen. 

Namens de werkgroep Gemeenschapsopbouw 

Joyce Nissen 
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En dan is er koffie… 

Na afloop van een van de zondagse vieringen in 

onze kerk, loop ik richting de koffie. Achterin, 

links aan een tafel, zit Lily Beijnes met enkele 

parochianen. Ze wenkt me en roept: ’Betty, jou 

moet ik hebben’. Als Lily je roept, dan mag je daar 

niet aan voorbijgaan! ‘Wil je in het parochieblad 

niet eens een keer aandacht schenken aan onze 

koffiegroep?’, is haar vraag. ’Wist je dat er 

mensen zijn die al meer dan 40 jaar koffie 

schenken? Wist je dat die mensen heel goed werk 

doen en soms op momenten dat anderen gezellig 

bij elkaar zijn?’ Lily hoefde me niet te overtuigen. 

De koffiegroep wordt breed gewaardeerd, dat is 

een feit. Hebben we juist in coronatijd de 

koffiemomenten in onze kerk niet enorm gemist? 

Toen ik Lily mijn toezegging voor een artikel had 

gedaan, lag er prompt bij mijn voordeur een lijst 

met namen van alle koffiedames. Lily spreekt 

liever van gastvrouwen. Achter elke naam staat 

precies vermeld wanneer de gastvrouw met het 

koffieschenken is gestart. Lou Tielkes spant de 

kroon. Zij is begonnen in 1975, gevolgd door Lily 

Beijnes en Lydia Honee in 1980. Dan lees ik een 

hele rij van dames die al tussen de 15 en 20 jaar 

dienstdoen. De laatst binnengekomenen zijn ook 

alweer 5 jaar lid van de koffiegroep.  

Het bleef echter niet alleen bij de lijst met namen. 

Enige dagen later kwam Lily mij met groot 

enthousiasme (we wonen in hetzelfde 

appartementencomplex) een compleet archief van 

de koffieschenkgroep overhandigen met de 

woorden: ‘Ik heb iets voor jou’. Dat archief heb ik 

met een glimlach doorgebladerd. Het geeft een 

prachtig tijdsbeeld van het parochiële leven. Op 

de eerste bladzijde tref ik een schrijven aan van 

Fiete Rapp, gedateerd 18 juni 1983. Ze kondigt 

aan dat Lily Beijnes de contactpersoon van de 

koffieschenkgroep zal worden en ze geeft een 

aantal richtlijnen, die ik de lezer niet wil 

onthouden:  

Als ik verder door het archief blader, tref ik allerlei 

handgeschreven briefjes aan: een schrift met 

optel- en aftrekposten in verband met de aankoop 

van koffie, melk en suiker, en aansporingen om 

toch vooral theedoeken van huis mee te brengen 

voor de afwas. Want wat de argeloze kerkganger 

niet ziet is, dat de dames na afloop van het koffie 

schenken, als iedereen huiswaarts gaat, de kopjes 

nog moeten afwassen. Bekers worden met het 

oog op duurzaamheid alleen in de vakanties 

gebruikt. Een kleine afwasmachine is dan ook een 

grote wens van hen. 

Ik lees in het archief ook hoe belangrijk de 

werkgroep liturgie het koffiedrinken vindt. In het 

parochieblad van 1983 schrijft Aegidius Petit, 

namens de werkgroep liturgie, onder de titel ‘Na- 

tafelen’: 

Volgens mijn woordenboek is dat: na de maaltijd 

nog gezellig wat praten. Nu, dat is precies waar ik 

u toe wil uitnodigen, elke zondag na de 

liturgieviering van half twaalf. De koffie, die dan 

geschonken wordt is slechts een onderstreping van 

wat zou kunnen gebeuren: na-tafelen in de ruimste 

zin van het woord. Uiteraard is er voor een aantal 

van ons en voor sommigen misschien niet altijd de 

mogelijkheid dit te doen in verband met 

verplichtingen elders, maar het merendeel zou toch 

gezamenlijk iets kunnen waarmaken van wat het 

betekent medemens, medechristen te zijn. 

Interesse in het wel en wee van elkaar lijkt daarbij 

te horen. Zo niet dan blijft het merendeel van ons 

voor elkaar een kerk-kennis, waar hij zich in de loop 

van de week het hoofd over breekt als hij hem of 

haar elders ontmoet en denkt: ’waar kennen wij 

elkaar van?’ Schraap al uw sociale intelligentie bij 
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elkaar, schroom niet en tafel-na. U komt dan beslist 

niet op de koffie. Dat zult u zien.  

Ook op latere momenten in het bestaan van de 

koffieschenkgroep worden regelmatig oproepen 

gedaan om als vaste kern van parochianen de 

nieuwkomers of alleenstaanden in de 

koffiegesprekken te betrekken. De sociale 

betekenis wordt duidelijk door iedereen 

onderkend.  

Aanvankelijk was het koffiedrinken gratis. Maar 

een levendige correspondentie tussen de 

toenmalige penningmeester Gerard Klein 

Schiphorst en coördinatrice Lily Beijnes laat zien 

dat dit steeds moeilijker werd. Lily vond het 

coördineren en organiseren leuk om te doen, maar 

ze werd geconfronteerd met een minder leuke 

kant, de financiën. Met pijn in haar hart laat ze 

haar koffiedames weten: 

Meneer Klein Schiphorst onze penningmeester van 

de kerk, een zeer rechtvaardige, goede en strenge 

penningmeester, vroeg om te kijken of we als 

koffiegroep ons zelf kunnen bedruipen. De koffie is 

erg duur en de kerkbalans ziet er belabberd uit. Dus 

bezuinigen. Na wat overleg met onder andere de 

parochieraad denken wij dat wij voor 50 cent koffie, 

melk en suiker er zeker uit kunnen halen. We zien 

het wel als een vrijwillige bijdrage.  

Die vrijwillige bijdrage bleek geen enkel probleem 

te zijn. Lily wist er zelfs nog goede doelen aan te 

verbinden, zoals het project van ‘Interplast’ en de 

Frits Oostvogel school in Sri Lanka. Momenteel 

ondersteunt ze projecten voor jonge vrouwen en 

meisjes in respectievelijk Gambia en Oeganda. Elk 

jaar heeft ze aan de penningmeester verslag 

uitgebracht over de financiën, en steevast begint 

ze haar brieven met: ’Zoals beloofd aan u, leg ik 

verantwoording af …’. Af en toe treffen we nog 

een PS in de brieven aan. Wat vindt u van deze: ‘ 

Verder vraag ik u permissie om de gebedsmantels 

naar de stomerij te mogen brengen. Ze zijn aan 

de hals erg vuil.’ 

We mogen blij en dankbaar zijn met zulke 

betrokken mensen in deze werkgroep, en met het 

feit dat Lily de werkgroep al zolang wil 

coördineren. ’Waarom doen jullie dit werk 

eigenlijk?’, vroeg ik onlangs aan een paar dames 

achter de tafel. ‘Omdat het zo gezellig is’, was het 

spontane antwoord. ‘Leuk is het vooral als iemand 

een praatje komt maken. Maar… schrijf jij over 

ons in het parochieblad? Vraag dan meteen of 

mensen bereid zijn om onze groep te versterken. 

We zijn met steeds minder mensen en daardoor 

steeds vaker aan de beurt. En vraag vooral of 

heren zich willen aanmelden. Die staan vaak 

gezellig met elkaar te praten en wij vrouwen 

kunnen het werk doen!’   

Zoals bij elke werkgroep in onze gemeenschap 

(zie ook artikel: ‘Vrijwilligers gevraagd’) is de 

personele bezetting van deze groep een punt van 

zorg. In het archief is dat ook duidelijk zichtbaar. 

De lange lijst met namen is in de loop der tijd 

aardig gekrompen. En als we één activiteit moeten 

koesteren, dan is het wel deze. Want een 

rondgang langs de tafels leverde de volgende 

waarderingen op:  

• ‘Als ik thuiskom, is de zondag tenminste al 

voor de helft voorbij. Ik vind de zondag de 

moeilijkste dag van de week.’  

• ‘Ik loop alleen naar de kerk. Straks loop ik 

weer alleen naar huis. Ik kom dan in een leeg 

huis. In de viering mag je niet praten. Dat 

leerden we vroeger al: in de mis stil zijn. Hier 

kan ik mensen ontmoeten en een praatje 

maken.’ 

• ‘Ik vind het zo mooi dat ook de voorgangers 

vaak naar de koffie komen. Zo kun je nog eens 

napraten over een overweging.’ 
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• ‘Ik kan de koffie niet meer wegdenken. In 

kerken waar dit niet gebeurt, vind ik het een 

kille bedoening.’ 

• ‘Hier gebeurt het pas. Dit is het evangelie in de 

praktijk. Niet voor niets noemde Nol Hogema 

het koffiedrinken het achtste sacrament.’ 

Betty Smits van Sonsbeek  

Thomastournee in de 

Dominicuskerk 

Op dinsdagmiddag 14 juni vond in de 

Dominicuskerk de laatste bijeenkomst plaats van 

de Thomastournee. Dit is een rondgang van 

dominicaan Stefan Mangnus langs verschillende 

dominicaanse locaties, waarbij hij spreekt over het 

resultaat van zijn promotieonderzoek. 

Jarenlang heeft Mangnus onderzoek gedaan naar 

de goddelijkheid van Jezus. Niet dat hij daar dé 

visie op heeft. Zelf geeft hij uitdrukkelijk aan dat 

het maar één visie is. In het katholicisme is op dit 

gebied sprake van een ‘legitiem pluralisme’. De 

goddelijkheid van Jezus is een mysterie dat je niet 

kunt oplossen, maar waarmee je door studie en 

ervaring wel verdiept verder kunt leven. Elke 

beschouwing is echter beperkt door de culturele en 

biografische context en de onuitputtelijkheid die de 

geloofsgeheimen eigen is.  

Mangnus onderzocht vooral de bijbelstudies van 

Thomas van Aquino, specifiek over het 

Johannesevangelie, om tot deze verdieping te 

komen. Johannes spreekt in zijn eerste hoofdstuk 

over Jezus als ‘Woord’ en ‘Licht’. Meer nog dan het 

woord ‘Zoon’, dat vooral een kind-ouderrelatie 

beschrijft, betrekken deze woorden ons als mensen 

bij Jezus en de Drie-eenheid. Een woord wordt 

namelijk niet alleen uitgesproken, maar met een 

woord spreekt je ook aan. Wij worden 

aangesproken door God. Wij kunnen Hem horen, 

begrijpen en hierdoor verrijkt worden. Wij kunnen 

het Woord weer doorgeven. De term heeft dus een 

sterke lading van participatie en transformatie. 

Daarnaast is ‘Licht’ een krachtige metafoor. Aquino 

legt een verband met het Licht dat heil brengt, dat 

zonde en zware lasten verlicht, en tenslotte ook het 

verstand verlicht – met name in de dominicaanse 

spiritualiteit een belangrijk gegeven.  

Door naar Jezus te kijken, zien we hoe God met ons 

wil omgaan. Jezus toont ons hoe God wil dat wij als 

meervoudig ‘verlichte’ mensen leven, die 

participeren in het mysterie dat God is. Niet een 

mysterie dat zo duister is dat we er niet aan moeten 

beginnen het te begrijpen, maar een mysterie dat 

zich steeds verder ontvouwt voor ons verlichte 

verstand. Daartoe neemt God steeds het initiatief. 

Hij komt naar ons toe en geeft ons leven, adem en 

ruimte. Zelfs aan het kruis, in het lijden, geeft Hij 

zijn Geest. Hij komt naar ons toe, zelfs in kwaad en 

dood. En overal waar de mens handelt, met het 

ontvangen Licht en het Woord in hem of haar, daar 

is God aanwezig.  

Dat de bovenstaande lezing heeft plaatsgevonden, 

komt voort uit het ideaal om de dominicaanse 

banden tussen parochie en lekendominican(ess)en, 

zusters en broeders, te blijven voeden. De parochie 

en lekendominicanen waren cruciaal in de 

organisatie van deze lezing, en de zusters 

verzorgden de aansluitende vespers. Alle 

aanwezigen konden tenslotte genieten van een 

maaltijd door de organisatie ‘Zij-aan-zij’, die in 

Nijmegen aan vrouwen uit Syrië en Afrikaanse 

landen de mogelijkheid biedt hun eigen inkomsten 

te verwerven.  

OOK IN DIT ALLES IS GOD AANWEZIG.  

Zr. Nadia Kroon O.P. 

Stefan Mangnus 
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Boekbespreking 

Holkje van der Veer o.p., Drijf-veer, de angst 

voorbij. Heeswijk-Dinther: Berne-Media, 2019,168 

pagina's, ISBN 978 90 8972 340 6   

'Bisschop doe iets. Toon lef. Wees niet bang'. Met 

deze woorden besluit Holkje van der Veer haar 

overhandiging van het rapport 'Zij heeft een 

verhaal' aan monseigneur de Korte. Geboeid kijk ik 

via een live-stream naar enkele leden van het 

‘Netwerk van Katholieke Vrouwen’, die te gast zijn 

bij bisschop de Korte in Den Bosch. Onder 

voorzitterschap van Holkje van der Veer 

presenteert het netwerk de uitslag van een 

enquête, die in het kader van het synodale proces 

onder katholieke vrouwen werd uitgezet. De 

respons was overweldigend. Maar liefst 2200 

vrouwen vulden de enquête in. De resultaten en de 

adviezen zijn verwerkt in een rapport, dat als titel 

meekreeg 'Zij heeft een verhaal'. Holkje 

benadrukte bij de bisschop dat vrouwen inderdaad 

een verhaal hebben. Met klem riep ze hem op naar 

hun verhaal te luisteren en er iets mee te gaan 

doen. 

'Wat een stoere vrouw, die Holkje', denk ik als ik 

haar aan tafel bij de bisschop zie. Zoveel passie, 

zoveel overtuigingskracht, zoveel levenslust. Wie 

had kunnen denken dat deze Holkje tien dagen 

later, op Tweede Pinksterdag in haar slaap zou 

overlijden? 

Wees niet bang, toon lef, wees stoer. Het bleek een 

leitmotiv in het leven van Holkje van der Veer te 

zijn. Dat werd mij duidelijk toen ik haar uitvaart 

bijwoonde in onze Dominicuskerk. Elke spreker 

ging in meer of mindere mate in op deze 

eigenschappen. Herhaaldelijk werd daarbij 

verwezen naar haar boeken: Veer-kracht en Drijf-

veer. Holkjes humor blijkt uit de titels van deze 

boeken. Ze speelde met haar naam. 

Vooral de verwijzing, tijdens het afscheid, naar 

haar boek Drijf-veer, maakte mij nieuwsgierig. Ik 

besloot het te gaan lezen. Drijf-veer heeft als 

ondertitel: ‘De angst voorbij’. Haar levensmotto: 

‘wees niet bang, heb moed, wees stoer’ is haar 

uitgangspunt om met vertrouwen voorbij de angst 

te leven. Daarover gaat dit boek. In haar inleiding 

schrijft ze: 'Dominicaans religieus leven houdt voor 

mij in: dichtbij jezelf blijven, aandacht schenken 

aan vragen die naar je toekomen ... de tijd nemen 

om alles te overdenken ...om vervolgens de 

inzichten die je hebt verworven te verwoorden en 

te delen met anderen’ (pag. 7-8). Vanuit deze 

gedachte heeft zij Drijf-veer geschreven. Ze hoopt 

dat de lezer door haar boek wordt aangemoedigd 

om de angst en bangigheid voorbij te leven. 'Want 

van angst en bangigheid wordt niemand gelukkig'. 

In een zeer persoonlijk verhaal gaat Holkje van der 

Veer op zoek naar antwoord op de vraag: 'Wat 

helpt om meer open en met lef in vrijheid en 

vertrouwen, stoer in het leven te staan?' In haar 

zoektocht komt ze langs verhalen en gedichten, 

zoals verhalen van vroeger uit de Bijbel. Een 

belangrijke inspiratiebron zijn voor haar de Bijbelse 

woorden 'Wees niet bang'. Ze heeft ze niet in de 

bijbel nageteld, maar ze denkt, dat die woorden 

minstens 365 keer voorkomen. Dat vindt ze een 

mooie gedachte. Voor iedere dag één, om elke dag 

vol vertrouwen te leven. 

Op creatieve wijze verkent zij de associaties die de 

woorden 'Wees niet bang' bij haar oproepen: 

schaamte, onzekerheid, angst, onrust. De manier 

waarop zij haar gevoelens beschrijft zullen, denk ik, 

voor iedereen herkenbaar zijn. Maar de oprechtheid 

en openhartigheid waarmee zij dit doet raken mij. 

Inderdaad, zij heeft lef. Ze durft zich kwetsbaar op 

te stellen. 

Holkje put niet alleen uit de Bijbelverhalen, maar 

ook uit eigentijdse verhalen, verhalen van 

ervaringsdeskundigen met wie ze in gesprek gaat. 

Daar is bijvoorbeeld het verhaal van de 

bootvluchteling Hazem, van de lichamelijk zwaar 

gehandicapte leerling Joris, van verpleegkundige 

Henny. In hun verhalen gaat het ook om moed. 

Moed om te vluchten, moed om vol te houden, 

moed om weer opnieuw te beginnen. Dat je altijd 
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weer opnieuw kunt beginnen, stemt Holkje hoopvol 

en dat geeft haar moed. 

Naast de vroegere en de eigentijdse verhalen 

vormen ook gedichten een bron van inspiratie voor 

haar. Het boek is er rijk mee geïllustreerd. Er is één 

gedicht dat haar het meest getroffen heeft. Dat is 

het gedicht van Freek de Jonge: 'Wees niet bang'. 

Holkje zegt hierover: 'Voor mij is dit een 

hedendaagse psalm. Het is een gedicht dat ruimte 

geeft aan mijn gevoelens van bangigheid. Het zijn 

bemoedigende woorden, die tot mij en ook jou 

worden gesproken. Woorden die helpend zijn om 

stoer in het leven te blijven staan. Woorden om in 

beangstigende tijden het hoofd boven water te 

houden. Woorden die helpen om onderscheid te 

maken tussen terechte en misschien ook minder 

terechte angsten'. (Pag. 66-67) 

Betty Smits van Sonsbeek 
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Een ‘nieuwe Dominicus’ onthuld 

In de Antwerpse Pauluskerk, die volhangt met kunst uit voorbije eeuwen, werd zaterdag 7 mei een nieuwe 

Dominicus onthuld, geschilderd door Egbert Modderman. 

De onthulling vond plaats tijdens de door ongeveer honderd mensen bezochte studiedag van Nederlandse 

en Vlaamse lekendominicanen. Het is een cadeau van de leken aan de nieuwe provincie van Belgische en 

Nederlandse dominicanen, die eind mei officieel gevormd gaat worden. Prior van Antwerpen Didier 

Croonenberghs OP onthulde het manshoge doek, samen met lekendominicanen Karin Bornhijm (NL) en 

Tommy Vandendriesche (B).  

Het schilderij, een afbeelding van Dominicus die vlak voor het binnengaan van een stad zijn voeten 

schoonmaakt voor hij zijn schoenen aantrekt, is ontstaan dankzij het project ‘Leven in volheid‘. In dat 

project, vernoemd naar het vertaalde boek met die titel van Timothy Radcliffe OP, ontmoetten kunstenaars 

en predikers elkaar over de christelijke 

verbeelding. De ook internationaal bekende 

jonge Groningse kunstschilder Egbert 

Modderman werd voor dit project uitgenodigd 

door hoogleraar theologie en lekendominicaan 

Stephan van Erp. Hij vroeg de schilder ook om 

een nieuwe Dominicus te schilderen. Met geld 

uit het project, crowdfunding en een forse 

eigen bijdrage werd dit mogelijk.  

Egbert Modderman vertelde bij de presentatie 

aan het einde van de studiedag dat het hem 

was opgevallen met hoeveel liefde 

dominicaanse zusters en broeders spreken 

over hun stichter, die zichzelf nooit op de 

voorgrond stelde en die, zoals dominicaan 

Anton Milh ’s morgens vertelde, vaak streng 

was voor zichzelf maar mild voor anderen. 

Modderman wilde die zachtheid, de 

contemplatie en de aardsheid van de 

bedelbroeder verbeelden. Het verhaal dat 

Dominicus graag barrevoets op reis was maar 

schoenen aantrok als hij een stad in ging trof 

hem. 

Er ging een luid applaus op bij het onthullen 

van het doek. Ook Modderman, die bekend 

werd met zijn verbeelding van Sint Martinus 

voor de Martinikerk in Groningen, gaf aan echt 

tevreden te zijn met het werk. Toeschouwers 

zeiden het werk ontroerend te vinden, 

bedrieglijk eenvoudig, een weg naar binnen 

wijzend.  

Het schilderij is nu in Antwerpen. Mogelijk vindt het een permanente plek in de aanstaande nieuwe 

internationale broedercommuniteit in Leuven. 

Tekst en foto overgenomen van: Dominicanen.nl 

Arjan Broers

  

http://www.leven-in-volheid.nl/
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Paus Adrianus, een 

Nederlandse paus in 

moeilijke tijden 

Het is dit jaar vijf eeuwen geleden dat Adrianus VI, 

de enige Nederlandse paus in de hele 

kerkgeschiedenis, op de zetel van Petrus mocht 

plaatsnemen. Dat gebeurde op 31 augustus 1522. 

Toen vond in de Sint-Pieter in Rome de kroning van 

de nieuwe paus plaats. Twee dagen eerder was 

Adrianus, na een reis van maanden, met een vloot 

van vijftig schepen voor de kust van Rome 

aangekomen. In een klein bootje met zes 

begeleiders kwam hij in Ostia, de haven van Rome, 

aan wal. Niemand had gezorgd voor een koets of 

een paard, mogelijk omdat de curie niet blij was 

met de benoeming van deze Nederlander, die als 

sober en streng bekend stond. Geen probleem: 

Adrianus ging op een ezel op weg naar Rome, zoals 

Jezus op een ezel Jeruzalem was binnengekomen.  

Adrianus had lang geaarzeld of hij de pauskeuze 

wel moest aannemen. Hij was, min of meer tot 

ieders verbazing, op 9 januari 1522 in de elfde 

stemronde als winnaar uit het conclaaf, de 

vergadering van de kiesgerechtigde kardinalen, als 

nieuwe paus tevoorschijn gekomen. Hij was er zelf 

niet bij, ook al was hij al enkele jaren, sinds 1517, 

ook kardinaal. Adrianus verbleef in Spanje, waar hij 

in 1515 voor een diplomatieke missie naartoe was 

gestuurd en uiteindelijk was gebleven, als bisschop 

van Tortosa, als grootinquisiteur en uiteindelijk 

zelfs als regent namens Karel V, die behalve Duits 

keizer ook koning van Spanje en heer van de 

Nederlanden was. Dat hij tot paus was gekozen, 

was het gevolg van de rivaliteit tussen twee 

partijen in de curie: de groep kardinalen die als 

opvolger van paus Leo X weer een kardinaal uit de 

machtige familie De’ Medici wilden kiezen en de 

groep die dat juist niet wilde. Ze kwamen er niet 

uit. Totdat kardinaal Thomas Cajetanus de naam 

noemde van kardinaal Adrianus. Cajetanus was op 

diplomatieke missie naar Duitsland geweest en had 

gezien wat daar speelde rond het optreden van de 

hervormer Maarten Luther. Hij dacht: een paus die 

uit het noorden van Europa komt, kan daar 

misschien adequaat in optreden. En zo kwam 

Adrianus, voor vrijwel iedereen een volstrekt 

onbekende, uit de toverhoed van het conclaaf. 

Adrianus was nooit eerder in Rome geweest. Hij 

was op 2 maart 1459 geboren in Utrecht als zoon 

van een scheepstimmerman, een ondernemer dus, 

Floris Boeyens. Daarom heette hij Adriaan 

Floriszoon Boeyens. Hij kreeg zijn eerste vorming 

aan een Latijnse school (we weten nog steeds niet 

zeker waar) en maakte kennis met de spiritualiteit 

van de Moderne Devotie, een vroomheidsbeweging 

uit de Lage Landen die de navolging van Christus 

centraal stelde. Die spiritualiteit zou voor zijn hele 

leven van belang blijven, ook als hij later paus is. 

In 1476 ging hij studeren in Leuven, toen de enige 

universiteit in de Nederlanden. Daar bleef hij de 

volgende decennia, en het waren de gelukkigste 

van zijn leven. Hij werd er zelf docent, had Erasmus 

onder zijn leerlingen, werd kanunnik en deken van 

de Sint-Pieterkerk (‘pieterman’) en uiteindelijk zelfs 

twee keer rector van de universiteit. Tussen de 

boeken en de studenten voelde hij zich als een vis 

in het water. Het liefste zou hij daar zijn hele leven 

zijn gebleven. 

Maar het liep anders. Adrianus werd betrokken bij 

de opvoeding van de latere koning en keizer Karel 

V, en die stuurde hem in 1515 naar Spanje om zijn 

troonopvolging daar veilig te stellen. Die missie 

slaagde en het vervolg heb ik al genoemd: Adrianus 

bleef in Spanje tot hij tot paus werd gekozen. Die 

benoeming hoorde hij zelf pas twee weken na het 

conclaaf, toen er een koerier vanuit Rome in Spanje 

aankwam. Adrianus twijfelde of hij de benoeming 

moest aannemen, maar deed het uit plichtsbesef 

op 8 maart 1522 toch. Hij nam vervolgens ruim de 

tijd, van maart tot augustus, voor zijn reis naar 

Rome en heeft zelfs even overwogen of hij zich niet 

buiten Rome zou vestigen. Dat had te maken met 

het feit dat hij al het nodige had gehoord over de 

corruptie aan het pauselijk hof en in de stad. 

Nadat paus Adrianus in Rome zijn taak had 

aanvaard, was het tegengaan van die corruptie een 

van zijn doelstellingen. Dat maakte hem weinig 

Paus Adrianus VI 
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geliefd in de curie en de stad: velen waren 

financieel afhankelijk van het corrupte systeem 

rond de paus. En dat zorgde er weer voor dat het 

hervormingsstreven van paus Adrianus weinig 

kansen op succes kreeg. Veel kardinalen en andere 

medewerkers van de curie hadden bovendien 

wegens de pest de stad verlaten. Adrianus stond 

er, op enkele Nederlandse adviseurs na, vrijwel 

alleen voor. De Italianen wantrouwden hem. Hij 

leefde ascetisch. Hij gaf geen grote diners; ‘hij eet 

als een dorpspastoor’ werd van hem gezegd. Hij gaf 

ook nauwelijks kunstopdrachten.  

Tegelijk werd hij in het ruime ene jaar dat hij paus 

was, met grote problemen geconfronteerd. De 

Europese vorsten, vooral de Franse koning Frans I 

en de Duitse keizer Karel V, waren hopeloos 

verdeeld, in het noorden kregen hervormers als 

Luther en Zwingli een groeiende aanhang en in het 

oosten van het Middellandse Zeegebied rukten de 

Ottomanen op, die het eiland Rhodos veroverden. 

Adrianus werd als het ware van alle kanten in het 

nauw gedreven en kreeg in eigen kring weinig 

steun. Hij wist ook van zichzelf dat hij meer een 

geleerde dan een bestuurder was. Hij was een 

bedachtzaam man, die graag de stilte opzocht. Hij 

was niet iemand van doortastende besluiten. 

‘Videbimus’ was zijn gevleugelde uitdrukking: ‘we 

zullen zien.’  

Op 5 augustus 1523, nog geen jaar na zijn 

aankomst in Rome, werd paus Adrianus ziek. Hij 

zou niet meer herstellen. Anderhalve maand later, 

op 14 september 1523, overleed hij, na precies een 

jaar en twee weken paus geweest te zijn. Het was 

niet het kortste pausschap uit de geschiedenis. Dat 

was dat van een latere opvolger, Urbanus VII, die 

in 1590 maar dertien dagen paus was. Hij behoort 

zelf niet tot de top tien van korte pausschappen. Hij 

was wel de laatste niet-Italiaanse paus tot de keuze 

van de Poolse paus Johannes-Paulus II in 1978. En 

wat iedereen zich natuurlijk afvraagt: is paus 

Adrianus VI een natuurlijke dood gestorven? Of is 

hij, zoals zijn voorganger Leo X, vergiftigd? We 

weten het niet en we zullen er ook nooit achter 

komen. Er waren al vroeg na zijn dood geruchten 

over vergiftiging: het lichaam was gezwollen en 

ging snel tot ontbinding over. Maar er zijn ook 

aanwijzingen dat hij is overleden aan 

nierbekkenontsteking.  

Over het korte pausschap van Adrianus VI hangt 

een wolk van tragiek. Hij had het vaste voornemen 

hervormingen in de kerk door te voeren en dan te 

beginnen bij de curie in Rome (‘de genezing moet 

daar beginnen waar de ziekte begonnen is’, zo zei 

hij), maar tegenwerking uit eigen kring en de 

ongunst van de tijd waarin hij leefde maakten het 

onmogelijk. ‘Proh dolor! Quantum refert in quae 

tempora vel optimi cujusque virtus incidat!’ 

(‘Helaas, wat maakt het veel verschil, in welke tijd 

de deugd van elk groot man valt‘), zo staat er op 

het praalgraf dat Willem van Enckevoirt, de enige 

prelaat die door Adrianus tot kardinaal was 

verheven, in de Santa Maria dell’Anima in Rome liet 

oprichten. Kardinaal Alfrink vertaalde het ooit 

kernachtig met: ‘man, wat heb je toch in een rottijd 

geleefd.’  

Met zijn wil tot hervorming en zijn eenvoudige 

levensstijl doet paus Adrianus in zeker opzicht 

denken aan zijn huidige opvolger. Het verhaal gaat 

dat sommige kardinalen hem nog tijdens het 

conclaaf zelfs hebben gesuggereerd om inderdaad 

Adrianus als pausnaam te kiezen. Maar het werd 

Franciscus: de eerste paus in de kerkgeschiedenis 

met die naam. Beide namen zijn verbonden met de 

wens de kerk van binnenuit te hervormen en te 

vernieuwen. Toen paus Franciscus in april van dit 

jaar te gast was in de kerk waar Adrianus begraven 

ligt, prees hij zijn Nederlandse voorganger. Hij 

wees erop dat Adrianus om vergeving had 

gevraagd voor de zonden van de prelaten van de 

Romeinse curie. ‘Moedig. Hij zou vandaag veel werk 

hebben,’ voegde paus Franciscus eraan toe. En dat 

vind ik dan ook weer moedig. 

Wie meer wil weten over de enige Nederlandse 

paus, kan ik van harte het boek aanbevelen van 

wetenschapsjournalist Twan Geurts, De 

Nederlandse paus: Adrianus van Utrecht, 1459-

1523, dat in 2017 is verschenen en nog steeds 

verkrijgbaar is. Hij heeft gebruik mogen maken van 

de vele aantekeningen die ik over Adrianus had 

verzameld en ik heb bij het schrijven van zijn boek 

meegelezen. Het geeft een goed beeld van het 

boeiende leven van deze enige Nederlandse paus. 

Zal er ooit een Adrianus VII komen? Wie weet: onze 

eerste kleinzoon heet alvast Adrian.  

Peter Nissen  

Graftombe Paus Adrianus 
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Effatussentijds 

Onze jongste parochiane 1 jaar  
Op zondag 3 juli werd na afloop van de viering de 

eerste verjaardag gevierd van Ruby Sofie, dochter 

van onze koster Amin David en van zijn vrouw 

Eurusha David-Pious. Er werd voor haar gezongen, 

en bij de koffie was er voor iedereen iets lekkers. 

Op 23 augustus heeft Ruby een zusje gekregen. Zij 

heet Romy Noah. 

 

Verjaarsconcert 
Op 24 juni was er in de Dominicuskerk een klein 

concertje ter gelegenheid van de 92e verjaardag 

van onze pianiste Thea Stadlander. Er klonken 

liederen van Schubert, gezongen door de dochter 

van Thea, terwijl zij door haar moeder aan de piano 

begeleid werd. Als slot was er een gedicht van een 

tijdgenoot van Schubert, waarbij een hedendaags 

componist muziek in de geest van Schubert had 

gemaakt. Na het concert klonk er een 

verjaardagslied van de Schola, waarin de hoop 

werd uitgezongen dat Thea nog jarenlang de 

vieringen in de kerk zal opluisteren. Met heerlijke 

hapjes en drankjes werd de feestelijke bijeenkomst 

afgesloten. 

 

 

 

 

Afscheid 
Tijdens een gezellige bijeenkomst op vrijdag 24 

juni jl. heeft de Werkgroep Ouderen en Zieken (het 

Ouderenpastoraat – de Ziekengroep – de 

Bezoekgroep, zo u wilt...!) afscheid genomen van 

Willy Loosen en Carla Lemmens. Heel veel hebben 

zij betekend voor de zieken, ouderen en 

alleenstaanden in onze gemeenschap. Beiden 

hebben rond de veertig (!) jaar deel uitgemaakt 

van deze werkgroep. Dat het afscheid voor hen 

moeilijk was blijkt uit het feit, dat ze meer dan een 

jaar hebben getwijfeld of ze dat wel zouden doen. 

Uiteindelijk hebben ze de knoop doorgehakt en de 

beslissing genomen. En dat mocht ook wel: als je 

tegen de 90 loopt of zelfs al 90 bent, is het tijd dat 

anderen het roer overnemen. Beiden waren vaak 

veel ouder dan de mensen die zij bezochten. Met 

een cadeau en een gezellig etentje heeft de groep 

en de Effatagemeenschap afscheid van hen 

genomen. 

Truus Jans 
Na heel veel jaren enthousiast en toegewijd werk 

voor de voormalige Dominicusparochie en daarna 

voor onze Effata locatie heeft Truus Jans besloten 

ook haar laatste taken over te dragen. Op deze 

plaats willen we haar nog eens uitdrukkelijk danken 

voor alle inspanningen al die jaren. We hopen haar 

nog jaren binnen onze geloofsgemeenschap in 

goede gezondheid te verwelkomen. Een van haar 

laatste taken was de nazorg na het overlijden van 

parochianen. Onderdeel daarvan was de verzorging 

en verzending van de uitnodiging aan 

nabestaanden voor de herinneringsviering rond 

Allerzielen. Deze taak zal worden overgenomen 

door Cécile Aelberts-van de Ven. 
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Column  

 

  

 

De waarheid zal je vrij maken 

Toen ik opgroeide en studeerde was het woord waarheid een 
beladen term geworden. Het riekte naar autoriteit en 
overheersing en de pretentie alles te weten. Zelfs de 
dominicanen, die al 800 jaar het woord Veritas in hun wapen 
voeren, hadden het in die tijd liever over waarachtigheid. Ik heb 
me in die jaren wel eens afgevraagd wat ik moest met Jezus’ 
uitspraak dat de waarheid je vrij zal maken. Hij had daarbij vast 

niet zoiets op het oog als de latere vuistdikke catechismus van de 
katholieke kerk. Maar wat dan wel? 

In de jaren waarin het woord waarheid besmet raakte, kwamen 
ook reclame en marketing tot wasdom. We leerden sindsdien 

door taal heen te luisteren. Te snappen dat de beloften van 
fabrikanten vooral bedoeld zijn om hun spullen te verkopen. 
Politici zijn daar ook bedreven in geraakt en inmiddels, zie veel 
sociale media, wij zelf ook. 

Wat ik zo verbijsterend vind aan destructieve populisten als 
Trump en Poetin, en in ons land mensen als Wilders en Baudet, is 
dat hun taal niet zozeer iets mooier maakt dan het is, maar dat 

ze schaamteloos liegen. Vaak zeggen ze zelfs exact het 
tegenovergestelde van wat waar is. Ze hebben het over 
islamisering, massamigratie, klimaathoax, linkse overheersing en 
de bevrijding van Oekraïne, om maar wat te noemen. 
Schrikbarend veel mensen nemen het voor waar aan. They buy it, 
om het Amerikaans te zeggen, en raken verstrikt in een fuik van 
woede en tweedracht.  

Wat betekent dan dat de waarheid je vrij zal maken? Een begin 
van een antwoord ligt in wat de jezuïeten onderscheiding 

noemen. Dat betekent dat je jezelf oefent in onderscheiden wat 
van God komt en wat niet. Daarbij moet je niet alleen te rade 
gaan bij je oordeelsvermogen, maar ook bij je aanvoelen. Zit er 
leven en vreugde in? Ontstaat er liefde en verbinding? Dan zou 
het van God kunnen komen. Ontstaat er woede, verwijdering, 
uitsluiting, misbruik? Dan zit je op een verkeerd spoor. 

Je zou kunnen zeggen dat eerlijkheid je vrij zal maken, in ieder 
geval tegen jezelf. Trap niet in je eigen marketing, je weet heel 
goed wanneer je je angst overschreeuwt, je kwaadheid 

wegmoffelt, je beter voordoet dan je bent. Dat valt niet mee, 
eerlijk gezegd. Zelf val ik mezelf haast dagelijks tegen. Als ik 
eerlijk ben doe ik op zijn best dingen door gemengde motieven, 

vaak echter vooral uit hebzucht, luiheid of trots, om maar wat 
grote ondeugden te noemen.  

Maar waarom zou eerlijkheid me vrij kunnen maken? In plaats van 
teleurgesteld of zelfs cynisch? Hier hebben we dan toch waarheid 
voor nodig. Minstens de waarheid dat je bemind wordt inclusief je 
gestuntel. En dat liefde de creatieve en verbindende kracht is in dit 

leven, waar mislukking, pijn en dood deel van zijn.  

Jezus leefde vanuit die waarheid. Zijn innerlijke vrijheid was 

ongeëvenaard. Dat maakt hem ondanks al ons kerkelijk geklungel 
door de eeuwen heen tot een geloofwaardige gids. 

Arjan Broers 

 

Arjan Broers 
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Catechese Activiteiten 

Het voorbije jaar konden, in tegenstelling tot het 

jaar 2020-2021, weer diverse catechese 

activiteiten doorgang vinden. Zo konden we weer 

kijken naar bezielde films, was er weer iconen 

schilderen, kregen we informatie over en luisterden 

we naar de muziek van Passionen. Er was een mooi 

en drukbezocht concert, een muzikale omlijsting 

door het koor ‘Voces Caelestes’ van prachtige 

kunstwerken van beeldend kunstenaar Agnes de 

Kok. Ook waren er de nodige leerhuisactiviteiten 

waaronder een cursus geloofsverdieping en 

lezingen over Judas en de Kartharen. Ook 

pelgrimswandelingen, de Padua podcast, 

geloofsgesprekken, bijbelgroep, en de 

maandelijkse meditatieve viering op de 

woensdagmorgen stonden op het programma. En 

niet te vergeten de Zielzin activiteiten met 

cursussen over het vrijzinnig Christendom en de 

theologen van deze tijd. Kortom: een rijk 

programma. 

Afgelopen jaren is een vaste samenwerking 

gegroeid met de DoRe gemeenschap en de 

Antonius van Padua. We organiseren, soms 

tezamen, activiteiten en vermelden elkaars 

activiteiten in de brochure. De doelgroep van onze 

activiteiten is zeer divers, voor elk wat wils.  

 

 

 

Voor komend jaar staan er naast bekende weer 

veel (nieuwe)catechese activiteiten op het 

programma. In dit artikel maken we melding van 

een paar nieuwe activiteiten. Alle activiteiten treft 

u aan in de nieuwe brochure, die begin september 

weer verschijnt. 

U kunt komend jaar deelnemen aan wandelingen 

op de pelgrimsroute ‘Wegen met Zegen’. Deze ruim 

150 kilometer lange route kunt u gedurende het 

gehele jaar op eigen gelegenheid bewandelen. De 

route bestaat in totaal uit 11 etappes met 

overnachtingsmogelijkheden. 

De werkgroep ‘Kunst en Religie’ heeft een geheel 

vernieuwd programma, waarin aandacht voor 

concert, een muziekvoorstelling, ‘Sacred dancing’, 

orgelmuziek en Kerstoratoria. Tenslotte is er een 

programma met liederen en gedichten met als 

thema ‘Het systeem loopt vast’. 

Ons leerhuis organiseert twee cursussen, elk op 3 

zaterdagochtenden: ‘kennismaking met de Bijbel’ 

en ‘Maria, moeder van Jezus; moeder van mensen’. 

Verder heeft het leerhuis de lezing ‘Jodendom en 

Christendom; een spannende verhouding’ en de 

lezing over de Kruistochten’ op het programma 

staan.  

Ook bibliodrama staat weer op het programma. 

Verder zijn er 3 bijeenkomsten rond het thema 

‘levensvragen en voltooid leven’ en een 

bijeenkomst ‘”rolwisseling” bij het dementeren van 

de partner’. Zoals bekend is er al enkele jaren 

tijdens de kersttijd een kerststallententoonstelling. 

Deze tentoonstelling wordt dit jaar uitgebreid met 

diverse catechese activiteiten voor zowel 

volwassenen als kinderen. Het nieuwe thema voor 

de 6 bezielde films die komend jaar vertoond gaan 

worden is ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor 

velen / zijn vele woningen’. 

Een uitvoerige beschrijving van zowel de nieuwe als 

reguliere catechese activiteiten treft u aan in onze 

nieuwe brochure ‘Catechese activiteiten 2022-

2023’ die zoals vermeld begin september zal 

verschijnen. Hopelijk bent u na het lezen van dit 

artikel nieuwsgierig geworden. U bent van harte 

welkom! 

Effata kerngroep catechese  

Ger Gerrits 
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De Bijbel: 

een gesloten boek? 

Elke zondag wordt er in de vieringen in onze kerk 

gelezen uit de Bijbel. Maar wat is dat voor een 

boek? Of liever: voor een bibliotheek vol boeken? 

Katholieken zijn doorgaans van huis uit minder 

vertrouwd met de Bijbel dan protestanten.  

Voor iedereen die iets meer over de Bijbel wil 

weten, wordt de komende maanden door onze 

geloofsgemeenschap een leerhuis ‘Kennismaken 

met de Bijbel’ aangeboden. Drie zaterdagmorgens 

gaan we ons verdiepen in de Bijbel: wat staan daar 

voor soorten teksten in, waar en wanneer zijn die 

ongeveer ontstaan, hoe kun je die lezen en duiden? 

Ook komen de verschillende Nederlandse 

vertalingen ter sprake: welke is bijvoorbeeld 

geschikt voor kinderen en jongeren? 

De korte cursus is niet bedoeld voor mensen die al 

heel vertrouwd zijn met de Bijbel, maar voor 

mensen voor wie de Bijbel nog grotendeels een 

gesloten boek is. Te denken valt aan de ouders van 

communicanten en vormelingen, die hun kinderen 

toch iets willen meegeven over de Bijbel en het 

geloof, of aan mensen die zoekende zijn in de 

wereld van kerk en geloof.  

De bijeenkomsten vinden plaats op de 

zaterdagmorgens 22 oktober, 5 en 19 november 

2022, telkens van 10 tot 12 uur. We komen bij 

elkaar in de huiskamer van het parochiecentrum of 

in de dagkapel van de Dominicuskerk, afhankelijk 

van het aantal deelnemers. Deelname is gratis. Wel 

is het nodig u van tevoren aan te melden, zodat we 

weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Het 

leerhuis wordt verzorgd door Peter Nissen. U kunt 

zich aanmelden door mij een mailtje te sturen: 

peterjanissen@hotmail.com.  

Peter Nissen

Vredesweek 2022 

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of ze 

willen vredesactivisten ver weg een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende 

boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat op veel plekken moedige mensen zich met 

vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede. 

Van 17 t/m 25 september worden door het hele land 

honderden activiteiten georganiseerd rond het thema 

‘Generatie Vrede’: de generatie die burgers 

verenigt die in actie willen komen voor vrede - over 

grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender 

en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt 

jong en oud in een gezamenlijke missie voor een 

vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog 

herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen 

tegen kernwapens tot een nieuwe generatie jongeren 

die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. 

In Nijmegen zijn verschillende bijeenkomsten, waaronder de openingsbijeenkomst 
zondagmiddag 19 september van 14:00 tot 16:00 uur in de Openbare Bibliotheek Nijmegen 
(Mariënburg 29). Hierbij zal de Compassiepluim worden uitgereikt door Burgemeester Bruls. 
Voorafgaand (vanaf 13.00) uur wordt de Vredesvlam met muziek opgehaald bij de Titus 
Brandsma Memorial kerk aan Keizer Karelplein, en gebracht naar het Mariënburgplein, waar 
deze officieel wordt overhandigd aan de Vredesambassadeur. 
Verder zullen elke dag tijdens de vredesweek verschillende activiteiten georganiseerd 
worden. Het programma is te vinden op www.Vredesweeknijmegen.nl 
 

Ook in onze Stefanusparochie/Efftata gemeenschap staan er activiteiten gepland!  

▪ Aan het eind van de viering op zondag 18 september zal een spreker kort ingaan op het thema van 

de vredesweek.  

mailto:peterjanissen@hotmail.com
https://vredesweek.nl/thema-2022-generatie-vrede
http://www.vredesweeknijmegen.nl/
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▪ Op woensdagochtend 21 september kunt u meelopen met de Titus Brandsma Vredeswandeling, die 

start om 10.30 uur bij de vredesvlam bij het ‘Titus Brandsma Memorial’ (voorheen Jozefkerk aan het 

Keizer Karelplein). De route is ongeveer 5 kilometer lang. Men moet wel een trap op/af kunnen, dus 

mensen met een rollator kunnen helaas niet meewandelen. Tijdens de wandeling zal Peter Nissen 

uitleg geven over plekken die in het leven van vredesapostel en martelaar Titus Brandsma een rol 

hebben gespeeld. 

▪ In samenwerking met de DoRe wordt op donderdagavond 22 september 19.30 uur de film Brodre 

(Brothers) van Susanne Bier vertoond. Het is een stevige film met heftige momenten. De oorlog is ver 

weg (een 'broer' vecht beroepshalve in Afghanistan), terwijl ook thuis mensen tegenover elkaar staan 

en/of elkaar niet (willen?) begrijpen. De film zal zeker gespreksstof opleveren. Zij wordt vertoond in 

het DoRe-kerkgebouw aan de Prof. Regoutstraat.  

Wilt u nog meer lezen over de Vredesweek (bijv. het Vredesweek-essay) en weten wat er nog meer 

georganiseerd wordt? Raadpleeg dan http://vredesweek.nl.  

Joyce Nissen 

 

 

http://vredesweek.nl/
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Eerste communie 

Voor wie er niet bij waren wil ik even melden 

dat we op zondag 17 juli, sinds lang, weer een 

eerste communie viering gehad hebben. Heel 

gezellig, heel plechtig en gelukkig met een 

fikse groep kinderen in de kerk. Voor wie er 

wel bij waren een korte terugblik. 

Er zijn maar liefst drie communicantjes 

geweest. Het begon met een eerste gezin, de 

familie Pieterse en hun dochter Amélie. Met 

ook nog een zeer enthousiaste broer Raoul en 

een even gezellige, kleine zus Suus. Gelukkig 

had ik na even zoeken een nieuw 

communieproject gevonden. Het vorige, ‘Door 

de poort’, is uitverkocht en wordt niet meer 

gemaakt. Het nieuwe project heet ‘Blijf dit 

doen …’, en het vertegenwoordigt goed het 

catechese idee van het belang van de laatste 

maaltijd van Jezus en het wekelijkse ritueel 

van de eucharistie dat er uit is voortgekomen. 

 

 

Toen we een paar weken op gang waren, meldde zich zomaar uit het niets een tweede gezin, de familie 

Mudenga, oorspronkelijk uit Nigeria. Daar waren twee communicantjes (een raar woord eigenlijk): Jovita 

van 10 en haar jongere broer Justin, bijna 8. Gelukkig had ik meer projectboeken dan één; zo konden we 

verder op weg. 

Door mijn liesbreukoperatie is de 

voorbereiding nog niet afgekomen, 

maar eigenlijk is dat een voordeel. We 

moeten het nu nog afmaken, en 

daardoor zien we elkaar nog vaker. We 

waren net ver genoeg om goed 

voorbereid aan de dag van het 

sacrament te beginnen. Met pater 

Eduard Kimman in een glansrol is het 

een heel leuke vrolijke viering 

geworden. Veel kinderen, twee leuke 

families, meewerkende ouders en 

grootouders, precies wat je op zo’n 

mooie zondag aan het begin van de 

grote vakantie wilt. 

 

 

We hebben een goede stap naar de toekomst gezet. Na de vakantie gaan we verder. Er lopen weer kinderen 

rond. U hoort van ons. 

René Klaassen  
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Duurzaamheid september 2022 

Tegenwoordig hoef je de krant maar open te slaan, de radio of tv aan te zetten of je wordt met de neus op 

de feiten gedrukt: het gaat niet goed met Moeder Aarde. Maar gelukkig worden steeds meer mensen zich 

daarvan bewust, en proberen ze juist dingen te laten (niet meer vliegen voor vakanties) of juist dingen te 

doen (zuinig zijn met water) om het tij te keren of in ieder geval de aarde niet nog meer uit te putten of 

schade te berokkenen.  

Maar het gaat niet om de aarde alleen. De Paus roept in de encycliek Laudato si’ op tot een ingrijpende 

ommekeer: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de 

schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de 

generaties die na ons komen. Dat besef ik zelf maar al te goed nu ik oma ben geworden.  

Daarom ben ik ook blij dat de Dominicuskerk binnenkort gesierd gaat worden met het GroeneKerkenbordje. 

De Effata gemeenschap heeft de twaalf vragen van de test goed doorstaan en is door de 

beoordelingscommissie toegelaten als ‘groene kerk’. In Nijmegen zijn ook de Petrus Canisiuskerk 

(Molenstraat) en de Ontmoetingskerk (Meijhorst) een Groene Kerk.(www.groenekerken.nl).  

 

 

 

 

 

DOMINICUSKERK 

Op 25 september (vrijwilligersdag) kunt u het duurzaam gefabriceerde bordje ‘bewonderen’. 
Voor nog meer inspiratie t.a.v. duurzaamheid en religie kan ik u wijzen op de website van de ‘Laudato Si’ 

Alliantie’, een samenwerkingsverband waarbij diverse (katholieke) organisaties aangesloten zijn die de zorg 

voor de schepping een warm hart toedragen. Via die site wordt je getrakteerd op héél véél informatie. Het 

mooie van sites is dat die telkens bijgewerkt worden met nieuwe gegevens. De site heeft ook een tabje 

‘links’. Als u daarvan gebruik maakt, duikt u steeds dieper in allerlei digitale duurzaamheidszaken, echt 

onvoorstelbaar.  

Bent u digitaal niet zo handig, dan kunt u ook deelnemen aan een Laudato Si’ event 

(symposium/bijeenkomst) in Nijmegen: Van klimaatdepressie naar duurzame hoop. Op 18 november 

2022 bent u van 14 tot 17 uur welkom op de Radboud Universiteit voor inspiratie, workshops en gesprekken 

over deze onderwerpen. De handelingsperspectieven en hoop worden door bisschop de Korte belicht 

vanuit de ideeën van paus Franciscus in de encycliek Laudato Si’. Klimaatactiviste Rozemarijn van ’t 

Einde laat zien dat voor haar hoop en wanhoop dicht bij elkaar liggen. Aanmelden kan via het mailadres 

info@laudato-si.nl. 

 

http://www.groenekerken.nl/
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Kroniek 

Overleden 

Jeannette Wilhelmina Maltha 

Op 13 juni overleed mevrouw Jeannette Wilhelmina (Gabriël) Maltha, oud 89 jaar. De geboortenaam 

is alleen bij haar familie bekend; Gabriël was ze voor ons allen. Ze werd geboren in Hillegersberg in 1933 

als jongste van een gezin met 5 kinderen. Na haar opleiding tot kleuteronderwijzeres en na diverse 

onderwijsaktes trad ze in bij de zusters ‘Filles de la Sagesse’. Ze had heel goede herinneringen aan haar 

tante die in Boldershof in Druten woonde en werkte, en die een ‘Dochter van de Wijsheid’ was. In de 

oorlogstijd had ze daar vaak gelogeerd. Het was dus voor haar een logische stap bij deze orde in te 

treden. Daar koos ze haar naam Gabriël, en oud-leerlingen kennen haar nog als Soeur Gabriël. 

Toen ze begin jaren ‘70 uittrad, bleef haar naam Gabriël. Ze was hoofd 

van de kleuterschool aan de Archipelstraat. In die tijd, 50 jaar geleden, 

werd ze parochiaan en ook een actieve vrijwilligster op vele terreinen 

binnen de parochie. Nauw verbonden aan haar opleiding vertelde ze op 

tweede kerstdag, gezeten op de treden van het priesterkoor, 

kerstverhalen met vele kleuters om haar heen. Ook de voorbereiding van 

de Eerste H. Communie nam ze ter hand. Ze zong mee in het 

jongerenkoor, en in latere levensjaren in de Schola. Ook van de 

parochieraad is ze een gewaardeerd lid geweest. Ze schilderde iconen bij 

Willem Pelser, was enige tijd lector en reikte liturgiefolders uit. 

In haar vrije tijd behoorde fotograferen tot haar hobby’s. Ieder schooljaar 

werd er een boek gemaakt waarin behalve de vele kleuters ook het 

Montessori materiaal centraal stond. Deze meer dan 30 albums zijn nu 

opgenomen in het gemeentearchief van Nijmegen. In de benedengang 

van Nijevelt hangen een aantal foto’s. Ook hield ze van reizen. Menigmaal 

is ze naar haar, nu nog enige, zus (95) in Nieuw-Zeeland geweest. In 

Heilig Landstichting verzorgde ze jarenlang voor museumpark Oriëntalis 

rondleidingen.  

 

De laatste jaren werden voor haar moeilijker. Als een echte Montessoriaan (‘leer mij het zelf doen’), kon 

ze maar moeilijk hulp accepteren. Dit werd uiteindelijk toch nodig, en zo werd ze begin januari 

opgenomen in Huize Nijevelt, waar ze overleed voorzien van de ziekenzegen. In haar eigen vertrouwde 

Dominicuskerk, gevuld met neven en nichten, oud-leerlingen en vrienden en vriendinnen, is afscheid van 

haar genomen.  

Daarna is Gabriël bijgezet in het prachtige zonovergoten Begraafpark van de Heilig Landstichting.   

Foto op het gedachtenisprentje: 
de koninklijke onderscheiding 
was een hoogtepunt in haar 

leven. 
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Op de foto ziet u zuster Mary Wambui, Caroline Anyango en pastor Firmin Koffi. 
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Oktobermaand Mariamaand 

 

 

 

 

Wees gegroet Maria, 

vol van genade, 

de Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, 

bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen 

Icoon Willem Pelser 
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  Activiteitenrooster 

Datum en tijd Activiteit Locatie 

2022   

Wo 14 sept. 10.00u – 11.30u Meditatieve viering Dagkapel Effata-
/Dominicuskerk (ingang 
Groenewoudseweg) 

zo 18 sept. 12.00u (12.00u 
broodje, 12.30u start film) 
 

Bezielde film ‘The Way’ Dagkapel Effata-
/Dominicuskerk (ingang 
Groenewoudseweg) 

Zo 18 sept. 07.45u en 08.30u Wegen met zegen – wandeling 
met vertrekceremonie (07.45u 
met ontbijt en 08.30u zonder 
ontbijt) 

AVP kerk 

Do 22 sept. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen Effata-/Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 

Do 22 sept. t/m za 24 sept. Wegen met Zegen – route 
Huissen - Nijmegen 

Start bij AVP – kerk  

Zo 25 sept na de viering 
 

Effatadag (Vrijwilligersdag) Effata-/Dominicuskerk 

Ma 26 sept. 16.30u – 17.30u Bijbelgroep Effata parochiecentrum 
(crearuimte) 

Di 27 sept. 14.00u – 16.00u Inspirerende verhalen Effata parochiecentrum 
(huiskamer) 

Wo 28 sept. 10.00u – 12.00u Kunst en Religie ’Lezing 
orgelmuziek’ 

Effata-/Dominicuskerk 

Do 6 okt. 14.00u – 16.30u 
 

Iconen schilderen Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 

Ma 10 okt 16.30u – 17.30u Bijbelgroep Effata parochiecentrum  
(crearuimte) 

Wo 12 okt. 10.00u – 11.30u Meditatieve viering Dagkapel Effata-
/Dominicuskerk (ingang 
Groenewoudseweg) 

Zo 16 okt. 12.00u (12.00u 
broodje, 12.30u start film) 

Bezielde film ‘Nothing  Personal’ DoRe kerk  

Zo 16 okt. 07.45u en 08.30u Wegen met zegen – wandeling 
met vertrekceremonie (07.45u 
met ontbijt en 08.30u zonder 
ontbijt) 

AVP kerk 

Do 20 okt. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen Effata-/Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg 

Vr 21 okt. t/m zo 23 okt.  Wegen met Zegen – route 
Nijmegen-Valburg-Zetten 

Start bij AVP – kerk 

Za 22 okt. 10.00u – 12.00u Leerhuis Cursus ‘Kennismaking 
met de Bijbel’ 

Dagkapel Effata-
/Dominicuskerk (ingang 
Groenewoudseweg) 

Ma 24 okt. 16.30u – 17.30u Bijbelgroep Effata parochiecentrum 
(crearuimte) 

Do 27 okt. 19.30u Leerhuis Lezing ‘Jodendom en 
Christendom: een spannende 
verhouding’ 

Dagkapel Effata-
/Dominicuskerk (ingang 
Groenewoudseweg) 
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Effata Dominicuskerk 

 

Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen 

 024-3 65 60 69 

IBAN NL 29 ABNA 0436 6614 46 

t.n.v. Effataparochie 

  www.effataparochie.nl 

 

Onderdeel van Stefanusparochie 

Berg en Dalseweg 40 

6521 JJ Nijmegen 

info@stefanus.nl 

 www.stefanusparochie.nl 

 

Bereikbaarheid 
Pastoraal team Effata 

Pastor Hans Hamers Hhamers@Stefanus.nl 

 06 - 19573987 

René Klaassen klaassenfr@gmail.com 

 024 - 3562968 

 06 - 10510849 

 

Parochieadministratie / 

Secretariaat  
Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen. 
van dinsdag t/m donderdag  
van 10.00 tot 12.30 uur 

024-3656069 

 post@effataparochie.nl 

 

Voor spoedgevallen buiten  

deze uren 
Rudie Luiken 

 06-21547952 

 

Voor uitvaarten afspreken 

 06-48748727 

 

Colofon 
Redactie 
Marcel Becker (eindredactie)  

Hans Hamers 

Elly Heuvel-Versteegen (opmaak) 

Anton van der Meer 

Betty Smits-van Sonsbeek 

 

Kroniek Marcel Becker 

Webmaster Ab Blom 

E-mailadres 

 redactie@effataparochie.nl 

 

Verspreiding parochieblad 
Ted Hoyng 

Elly Voss  024–8480938 

 eimvoss@hotmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Kopij volgend nummer 
- inleveren uiterlijk 5 oktober  

- volgende aflevering 20 oktober 

Oplage circa 600 exemplaren 

OPROEP 
Wilt u informatie over verhuizing, geboorte, huwelijk en 

overlijden doorgeven aan het secretariaat van het 
parochiecentrum: post@effataparochie.nl 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Iemand bij u in de buurt, in de straat: 
ZIEK? EENZAAM? BEHOEFTE AAN EEN GESPREK? 

Meld het bij het pastoraat of bij: 
Lou Tielkes 024-3226676 a.h.tielkes@fo.nl 

Willem Pelser   024-3772146  wpelser@telfort.nl 
 

mailto:info@stefanus.nl
mailto:Hhamers@Stefanus.nl
mailto:klaassenfr@gmail.com
mailto:redactie@effataparochie.nl
mailto:post@effataparochie.nl
file:///J:/DOMINICUSKERK/PB%20Kerst%202017/a.h.tielkes@fo.nl
file:///J:/DOMINICUSKERK/PB%20Kerst%202017/wpelser@telfort.nl
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Rooster van Vieringen 

2022 THEMA en viering Voorgangers Muziek 
 25e zondag door het jaar Wim Rigters Thea Stadlander-Glasz 

 Vredesweek Annemie Herinx Schola o.l.v. 

zondag 18 september Agapèviering - Diaconale zondag  Françoise Klaassen 

10.30 uur Amos  8, 4-7   

 Lucas 16, 1-13 of 10-13   

 26e zondag door het jaar Pastor Hans Hamers o.p. Françoise Klaassen 

zondag 25 september Agapèviering - Diaconale zondag René Klaassen Samenzang o.l.v. 

10.30 uur Vrijwilligersdag  Annemiek v. Nostrum 

 Amos 6, 1 a. 4-7   

 Lucas 16, 19-31   

 27e zondag door het jaar Pastoor Eduard Kimman s.j. Thea Stadlander-Glasz 

zondag 2 oktober 

Eucharistieviering - Diaconale 

zondag René Klaassen Schola o.l.v. 

10.30 uur Habakuk  1, 2-3; 2, 2-4  Luc Jan Laarhoven 

 Lucas 17, 5-10   

 28e zondag door het jaar Ineke v. Cuijk o.p. Joseph Steenbrink 

zondag 9 oktober Agapèviering - Diaconale zondag Betty Smits - v. Sonsbeek Samenzang o.l.v. 

10.30 uur Koningen. 5, 14- 17  Françoise Klaassen 

 Lucas 17, 11-19   

 29e zondag door het jaar Agaath Ulrich Thea Stadlander-Glasz 

zondag 16 oktober Agapèviering - Diaconale zondag Annemie Herinx Schola o.l.v. 

10.30 uur Exodus 17, 8-13  Françoise Klaassen 

 Lucas 18, 1-8   

 30e zondag door het jaar Peter Nissen n.n.b. 

zondag 23 oktober Agapèviering - Diaconale zondag Koos Wilke Samenzang o.l.v. 

10.30 uur Wereld missiedag  Annemiek v. Nostrum 

 Ecclesiasticus 35, 12 - 14, 16 - 18   

 Lucas 18, 9-14   

 31e zondag door het jaar Wim Rigters Thea Stadlander-Glasz 

 Allerheiligen Dineke Wilke Samenzang o.l.v. 

zondag 30 oktober Agapèviering - Diaconale zondag  Annemiek v. Nostrum 

10.30 uur Johannes 7, 2-4. 9-14   

 Matteüs 5, 1-12a   

 Allerzielen Pastor Hans Hamers o.p. Thea Stadlander-Glasz 

zondag 6 november Agapèviering - Diaconale zondag René Klaassen Schola o.l.v. 

10.30 uur Makkabeeën  7, 1-2. 9-14  Luc Jan Laarhoven 

 Lucas 20, 27-38 of 20, 27. 34-38   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door: 

De Vinotheek www.vinotheek.nl Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl 

Spete ICT Diensten www.spete.nl Bloemisterij Het Molentje www.bloemisterijhetmolentje.nl 

Gommers Nijmegen BV www.gommers.nl Kookstudio en Catering ‘Uit-Koken’ www.uit-koken.nl 

Janssen Repro www.janssenrepro.nl Hoveniersbedrijf Han Janssen v.o.f. www.hanjanssen.nl 
 

http://www.vinotheek.nl/
http://www.kk.nl/
http://www.spete.nl/
http://www.bloemisterijhetmolentje.nl/
http://www.gommers.nl/
http://www.uit-koken.nl/
http://www.janssenrepro.nl/
http://www.hanjanssen.nl/

