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Door de barst komt het licht naar 

binnen 

Velen van ons bezoeken een uitvaart als een rouwkaart in de bus is gevallen. 

Soms is het nieuws een enorme dreun, vaak ook wel verwacht, met een 

verzuchting ‘dat het zo goed is’. Soms gaan we naar een uitvaart omdat we de 

naasten van de overledene willen steunen, en laten zien dat we meeleven. Zo 

ben ik enige maanden geleden naar een uitvaart gegaan: om de naaste familie 

te steunen bij het verlies van hun jong overleden dochter. Ik noem haar hier 

Julia. 

De uitvaart was volledig seculier. In de aula van het crematorium was een 

informeel samenzijn georganiseerd. Er waren enkele zitplaatsen, verder stond 

iedereen en zodoende konden alle aanwezigen, vooral jonge mensen, elkaar 

begroeten en troosten, rond Julia. Het verdriet in de aula was immens. Veel 

tranen, en heel veel tranen bij de ouders en broer van Julia. Alles zwart, een 

diepe zwarte put. Hoe kunnen zij hier nog uitkomen? Hoe kunnen zij en wij, die 

daar verzameld waren, er nog uitkomen? 

Enkele vrienden en vriendinnen deelden hun 

herinneringen aan Julia. Kleine toespraakjes 

waar heel veel liefde uit sprak, tot Julia en tot 

de vriendenkring die aanwezig was. Die 

liefdevolle en troostende verbondenheid was 

tegelijk met het enorme verdriet voelbaar. Dat trof me diep. Langzaam begon 

tot mij door te dringen dat wat hier gaande was wel eens het allereerste begin 

zou kunnen zijn van wat ik een dag eerder gelezen had in een liedtekst van 

Leonard Cohen: 

There is a crack,   Een barst, 

there is a crack in everything,  in alles is een barst, 

that ’s how the light comes in.  zo komt het licht naar binnen. 

Ook in het immense zwart van het verdriet door de dood van Julia komt een 

barst. Die liefdevolle verbondenheid, die in de aula hing was als een licht dat op 

het massieve zwart scheen. En eens, ja eens zal dat licht door een barstje 

schijnen dat in het massieve zwart blijkt te zijn ontstaan. We weten niet wanneer 

en waar en hoe. Er is hoop, want er is liefde. 

 

Pastor Hans Hamers OP 

Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen 
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Van het pastorale team 

Missionaire Parochie 
In het septembernummer van het Effatablad is verslag gedaan van de bijeenkomst op 10 juli, na afloop 

van de zondagsviering. De parochianen (René Klaassen, Jan van der Wal, Ab Blom, Pieter-Theo Zuurbier 

en Nadia Kroon) die naar de conferentie ‘Missionaire Parochie’ zijn geweest hebben daar hun ervaringen 

verteld. Zij presenteerden een vooruitzicht wat het zou kunnen betekenen voor onze gemeenschap als we 

met het gedachtegoed van de Missionaire Parochie aan de slag zouden gaan. Dit werd met algemene 

instemming begroet. 

Onlangs op 4 oktober is een projectgroep Missionaire Parochie in het leven geroepen, bestaande uit de 

genoemde conferentiegangers aangevuld met Joyce Nissen, Anneke Voss, Ans Ticheler en Hans Hamers. 

Zij zijn bij elkaar gekomen om al brainstormend te inventariseren wat we kunnen aanpakken. Er is hard 

gewerkt.  

Zo hebben we ons gebogen over de vraag wat het betekent om ‘leerling van Jezus’ te zijn, en wat het dan 

betekent om ook anderen tot ‘leerling te maken’. Missionair zijn dus. En hoe wek je het verlangen in mensen 

naar een zinrijker en betekenisvoller leven? Daarvoor moeten we een uitnodigende kerk zijn, en wat 

betekent dat dan? Zijn we dat al? Of misschien toch niet zo? 

In het gedachtegoed van James Mallon, de geestelijk vader van de aanpak van de Missionaire parochie, 

wordt ook nadrukkelijk benoemd dat je eerst rotzooi moet opruimen. Die mag niet hinderen. Welke ‘rotzooi’ 

hebben wij in huis? Een confronterende vraag. 

Al met al hebben we concreet een aantal thema’s kunnen benoemen om gedurende dit pastorale werkjaar 

mee aan de slag te gaan als Effatagemeenschap: 

• Groeien in geloofsoverdracht, dus zelf beter kunnen en durven spreken over je geloof. Dit willen 

we gaan doen door in kleine groepen met regelmaat samen te gaan eten, te bidden en te praten. 

• In de verkondiging op zondag kunnen we meer missionair zijn, ook meer oproepen om missionair 

te worden. Maar hoe moet er dan gepreekt worden; hoe anders dan nu doorgaans het geval is? 

• Denkbeelden die een missionaire groei hinderen in onze gemeenschapscultuur benoemen, en 

die cultuur omvormen. Hierbij is genoemd de gedachte dat ‘er toch geen jongeren meer naar de 

kerk zullen komen’. Ook is genoemd de houding en gedachten die samenhangen met vroegere 

conflicten binnen de parochie, voor en rond de fusie in 2014.  

Deze thema’s zullen eerst door de projectgroep uitgewerkt worden zodat we concrete stappen kunnen 

zetten, en daarna door de hele gemeenschap. In dit pastorale werkjaar gaat iedereen iets merken van deze 

groeibeweging naar een Missionaire Parochie! 

Hans Hamers 

 

 

 

 

 
Vieringen Allerheiligen en Allerzielen 

Allerheiligen wordt, met extra aandacht, op zondag 30 oktober gevierd. 

Op dinsdag 1 en woensdag 2 november is van 10.00-12.00 uur de kerk open voor het bidden 

van een persoonlijk gebed, aansteken van een kaarsje, met achtergrondmuziek van een CD. 

Zondag 6 november vieren we Allerzielen. In deze viering wordt de gedachtenis aan de 

overledenen uitgesproken. Er wordt daarbij een kaars ontstoken en het gedachteniskruisje 

uit de Mariakapel overhandigd. 
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Van het locatieteam 

Beste mensen, 

Ik hoop dat u allemaal weer heeft kunnen genieten 

en uitrusten in de rustige periode afgelopen 

maanden. Nu starten we met een nieuw seizoen. 

En dat na een heel geslaagde vrijwilligers/Effata-

dag! 

In dit blad kunt u lezen over de diverse 

onderwerpen die onze aandacht vragen. Wij als 

locatieteam kijken met grote zorg naar de hoge 

energieprijzen. Het stoken van de luchtverwarming 

in de grote kerk (en het Noordtransept) kost 

handenvol geld. En dat verdwijnt in een paar uur 

door de schoorsteen. De dagkapel en de sacristie 

worden met een aparte ketel verwarmd. Gelukkig 

is die twee jaar geleden vervangen door een 

energiezuinig model. 

We zijn druk bezig de dagkapel zodanig in te richten 

dat de vieringen daar plaats kunnen vinden. Daar 

moeten we rekening houden met de opstelling van 

de stoelen, de plek voor het koor, en hoe we de  

 

mensen die slecht ter been zijn goed kunnen 

plaatsen. En waar en hoe gaan we koffiedrinken na 

de viering?  

Van het Stefanusbestuur hebben we, op het 

moment dat ik dit schrijf, nog niets gehoord. Wel 

wordt overwogen om maar in twee kerken te vieren 

zoals dat is geopperd door Mark Buck in de 

Gelderlander van zaterdag. Wij denken dat we 

verantwoord kunnen vieren in onze dagkapel. Op 

zondag 13 november willen we daarmee beginnen. 

Dan zullen we ook goed kijken op welke 

temperatuur we gaan verwarmen. De grote kerk 

gaan we voorlopig niet stoken, wellicht een beetje 

rond de Kerstdagen. 

Houd u hier goed rekening mee en kleed u 

warmpjes aan wanneer u naar de kerk komt. Onze 

mooi verzorgde vieringen nodigen u van harte uit!  

Ik hoop u daar te zien, 

Dirk-Jan de Rooij 
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HET DOODSBERICHT 

 

Langzaam zie ik hen gaan 

die ik nog bij mij had, 

de bocht om van het pad.  

Wat gouddoorschenen stof,  

Dan wordt het in de hof 

Nog stiller dan voorheen.  

De liefsten. – Eén voor één.   

 

Ida Gerhardt 

Wij herdenken hen op 6 november in de viering van 10.30 uur 

 

Wij namen in onze parochie afscheid van 

 

Margot van Egmond-Weve 98 jaar 

Els Steinmann 93 jaar 

Tineke van Kessel-van de Kant 94 jaar 

Lydie Maria Beijnes 93 jaar 

Zuster Holkje van der Veer OP 61 jaar 

Gabriël Maltha 89 jaar 

Pater Bert Robben OP 91 jaar 

Jan Roelofs 75 jaar 

Doortje Klein Schiphorst-Bannenberg 92 jaar 

Gerard Klein Schiphorst 96 jaar 

Marja van Hal 69 jaar 

Lin Buijnsters-Smets 84 jaar 
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Tussen hemel en aarde 

Een fraaie zondagnamiddag in juni op Rustoord. We hebben zojuist gecontroleerd hoe de plantjes op het 

graf van mijn schoonouders erbij staan, of ze nog niet verdroogd zijn. 

Teruglopend passeren we een mevrouw in een elektrische scootmobiel, wij groeten haar. ‘Wat bijzonder,’ 

zegt zij, ‘dat u hand in hand loopt, ik vind dat mooi. Dat zie je tegenwoordig niet veel meer; meestal 

lopen mensen meer met zwaaiende armen naast elkaar’. ‘Maar’, zeg ik, ‘dat wij hand in hand gaan is niet 

alleen uit genegenheid, maar ook om elkaar fysiek te ondersteunen, zeker bij het ouder worden.’ 

Mevrouw lijkt duidelijk behoefte te hebben aan nader contact. Zij blijkt een regelmatige bezoeker te zijn 

van deze sfeervolle begraafplaats. Zij vertelt ons fragmenten van ervaringen die ze in de loop van de tijd 

hier zoal heeft opgedaan. Fragmenten die gaandeweg een wat meer samenhangend geheel lijken te 

worden. 

Zij heeft zojuist een bezoek gebracht aan het graf van haar moeder. Een moeder met wie ze altijd een 

sterke band had en nog heeft. Mevrouw verhaalt over haar vele bezoeken aan Rustoord waarbij zij een 

levendig contact met haar had. Hoe haar moeder haar bemoedigt en op belangrijke momenten in haar 

leven haar adviseert of helpt bij het zoeken van een uitweg. ‘Of je dit nu aan God toeschrijft, of hoe je dit 

ook wilt verstaan,’ zegt zij, ‘ik ben er zeker van dat er iets is dat zo’n contact, dit soort communicatie 

mogelijk maakt.’ Zij is er vol van, ze brengt het krachtig en met een gezicht vol warme uitstraling. 

Een heel ander soort contact had en heeft ze met haar vader. Een man die Engelandvaarder was en later 

burgemeester werd. Geteisterd door een oorlogstrauma raakte hij aan de drank. Daarom en omdat haar 

vader in zijn gezin zich ontwijkend gedroeg, wees zij hem langdurig af. Tot zij na zijn dood tekenen van 

hem ontving die voor haar absoluut niet toevallig waren. Uit die tekenen werd haar duidelijk dat zij haar 

vader niet had moeten afwijzen, als ze alles van hem en van zijn omstandigheden had geweten. Dat 

inzicht was voor haar aanleiding om zich ervoor in te zetten dat haar vader – begraven op een andere 

rustplaats – alsnog naar het graf van haar moeder op Rustoord werd overgebracht. 

Voor wij uit elkaar willen gaan vertelt mevrouw dat zij ondanks en juist vanwege haar ernstige 

lichamelijke beperkingen lang heeft moeten vechten voor allerlei hulp door instanties. Aanvankelijk als 

een fel feministe. Maar nu verkeert zij in rustiger vaarwater en leeft op een wonderlijke – voor haar vitale 

– manier tussen hemel en aarde. Zo kun je Rustoord ook ervaren. 

Een bijzondere ervaring rijker lopen wij hand in hand de Postweg af, zij rijdt de Dommer in, op weg naar 

Bottendaal waar zij woont. 

Fons Fiselier 

Boekbespreking 

 

Peter Altena en Peter de 

Beukelaer, Wie ligt hier? 

Begraafplaats Rustoord 

Nijmegen 125 jaar/ 1897-

2022. Nijmegen, 2022, 158 

pagina’s, ISBN 978 90 903 

5733. Prijs 22,50 euro 

 

Ik groeide op in Nijmegen-Oost vlakbij 

begraafplaats ‘ Rustoord’. De begraafplaats had 

voor mij als kind iets geheimzinnigs. Ik kwam er 

nooit, want ik werd grootgebracht met het idee dat 

dit het kerkhof voor de protestanten was. De 

katholieken hadden hun eigen kerkhof, het kerkhof 

aan de Daalseweg, en later kerkhof ‘Jonkerbosch’. 

Daarom werd mijn vader vijftig jaar geleden niet 

begraven in de nabijheid van zijn huis, maar aan 

de andere kant van Nijmegen op ‘Jonkerbosch’. 

Hoe anders is het in de loop der jaren gegaan… 

Rustoord werd toegankelijk voor niet protestanten. 

Verschillende, voor mij dierbare, katholieke 

overledenen hebben hier hun rustplaats gevonden. 

Ook parochianen zijn vanuit onze kerk begraven op 

Rustoord. 

De klassieke toegangspoort van het kerkhof is nu 

vrijwel de gehele dag geopend, en tijdens een 

wandeling richting ‘Kwakkenberg’ maak ik graag 

een ommetje over dit kerkhof. De unieke ligging 

aan de stadsrand met zijn park vol bomen en 

struiken, vogels, verrassende hoekjes en 
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kronkelende paadjes, nodigt uit tot rust en 

bezinning. 

Historie 

Dit jaar bestaat Rustoord 125 jaar. Dat was de 

reden voor de auteurs Peter Altena en Peter de 

Beukelaer om de geschiedenis van Rustoord op 

schrift te stellen. Zij verzorgden voor vrienden en 

bekenden kleine rondleidingen over de 

begraafplaats. Die rondleidingen hebben hun 

belangstelling voor het kerkhof vergroot en hen 

aangemoedigd om levensverhalen te boekstaven 

van hen die op Rustoord begraven liggen. Zij 

moesten zich daarbij noodgedwongen beperken tot 

65 graven. Bij de vraag aan welk graf en aan welk 

levensverhaal zij aandacht zouden schenken lieten 

zij zich leiden door uiteenlopende motieven. 

Hun boek begint met de beschrijving van de 

ontstaansgeschiedenis van Rustoord. De 

begraafplaats werd in 1897 in gebruik genomen. 

Uit oogpunt van hygiëne moesten de doden na 

1800 in Nijmegen buiten het centrum worden 

begraven. Omdat Nijmegen na het slopen van de 

stadsmuren een groeispurt doormaakte, kwamen 

de begraafplaatsen steeds verder van het centrum 

te liggen. Van 1881 dateert de algemene 

begraafplaats aan de Graafseweg, van 1885 het 

rooms-katholieke kerkhof aan de Daalseweg. In 

1890 verschijnt de joodse begraafplaats aan de 

Kwakkenbergweg, en zeven jaar later aan de 

overkant het protestantse kerkhof Rust-oord (toen 

nog geschreven met een verbindingsstreepje.) 

Het initiatief voor de stichting van een protestantse 

begraafplaats lag bij de ‘Nederduitsch Hervormde 

Diaconie’. Ofschoon de diaconie verklaarde dat 

deze begraafplaats in eerste instantie was bedoeld 

voor de armen, waren het vooral vooraanstaande 

protestantse inwoners die familiegraven lieten 

aanleggen. Zij vormden in die tijd de elite van de 

stad en wilden met dit kerkhof hun joodse en 

roomse stadsgenoten de loef afsteken. Ze namen 

daarom twee gerenommeerde architecten, W. 

Maurits en A. Weijers, in de arm om de 

toegangspoort en de daarbij behorende gebouwen 

te ontwerpen. Deze zijn met tal van funeraire 

symbolen versierd: urnen, lauwerkransen, 

vlinders, en de slang die in de eigen staart bijt. De 

Haarlemse firma Zocher, tuinarchitecten en 

boomkwekers, stond garant voor de inrichting van 

de Engelse tuin. 

Wie op Rustoord onder de toegangspoort naar 

binnen gaat, passeert de plaquette met daarop een 

gedicht van de gezaghebbende Nijmeegse dominee 

Barend Ter Haar. 

 

Het gedicht doet de belofte dat de dood niet het 

einde is, maar dat het lot en de tijd overwonnen 

worden. Ter Haar zelf had minder geluk. Kort na de 

opening van het kerkhof legde hij in een notariële 

akte vast dat hij op Rustoord begraven wilde 

worden, en dat de Diaconie ‘zich in perpetuum, 

zoolang als de begraafplaats bestaat ’zou belasten 

met het onderhoud van zijn graf. Maar alle notariële 

aktes ten spijt is zijn graf verdwenen!  

Stadsgeschiedenis 
Dwalen over begraafplaats Rustoord is ook dwalen 

door de Nijmeegse geschiedenis. Dicht bij de 

hoofdingang bevinden zich de graven van 

protestante leden uit het stadsbestuur en het 

culturele leven. Sommige verhalen van hen zijn in 

het boek opgenomen. Bij het lezen van die verhalen 

kregen straten die naar hen vernoemd zijn zoals de 

Graadt van Roggenstraat, de Piersonstraat en de 

Van Schevickhavenstraat opeens voor mij een 

menselijk gezicht. 

De Tweede Wereldoorlog liet in de geschiedenis van 

Rustoord eveneens zijn sporen na. Slachtoffers van 

het bombardement van 22 februari 1944 en van de 

Duitse bezetting vullen met hun graven hele rijen. 

Ook over sommigen van die slachtoffers vertelt het 

boek, zoals over Truus Mast, het 15-jarige meisje, 

dat in het Sportfondsenbad in Nijmegen-Oost 

werkte en door granaatscherven werd getroffen. 

Aangrijpend is het verhaal over de familie Wilkens, 

een kinderrijk gezin uit de binnenstad van 

Nijmegen. De oudste zoon Henk, 22 jaar, werd 
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gefusilleerd in Vught. Eén maand later werden de 

twee jongere broertjes van Henk, Koosje en Gerard 

(4 en 6) op weg naar de bewaarschool slachtoffer 

van het bombardement. Vader Wilkens heeft 

Koosje nog gezien in het ziekenhuis. Gerard vond 

hij een paar dagen later terug in de veilinghal van 

Nijmegen in een gesloten kist. Aan de kleren die op 

de kist lagen herkende hij zijn zoontje. Op 29 

februari kochten de ouders een graf op Rustoord, 

waarin zij hun drie kinderen begraven hebben. 

Ook bekenden uit Nijmegen-Oost komen in het 

boek voor, zoals Rudie Arens. Velen van ons zullen 

zich hem herinneren als de edelsmid aan de Berg 

en Dalseweg. Hij maakte veel werk voor kerken, 

ook voor de Dominicuskerk. De Dominicuspenning 

is door hem geslagen. Naast edelsmid was hij ook 

een verdienstelijk cellist. Zijn vrouw was pianiste. 

Op hun grafsteen op Rustoord lieten zij de inscriptie 

graveren ‘kunstminnend echtpaar’. Aanvankelijk 

lagen zij op het kerkhof aan de Daalseweg, maar in 

1979 zijn ze herbegraven op Rustoord. 

Van protestantse naar algemene 

begraafplaats 
In de jaren zeventig veranderde Rustoord in veel 

opzichten. De grillige lanen, kenmerkend voor het 

oude Rustoord, kregen in het nieuwere gedeelte 

een vervolg in rechte wegen. De protestantse 

signatuur verdween en Rustoord werd een 

algemene begraafplaats. Ook mensen met een 

andere godsdienst of mensen zonder godsdienst 

vonden er een graf, evenals nieuwe Nijmegenaren 

afkomstig uit Irak, Armenië of Suriname. 

Rustoord biedt een laatste rustplaats aan 

duizenden mensen die op een of ander wijze 

verbonden waren met Nijmegen. Die voorbije 

levens zijn rijk aan verhalen. Het boek staat stil bij 

65 van die verhalen en doet dat op een 

indrukwekkende en fraaie manier. Elk verhaal 

beslaat twee pagina’s. Aan de linkerkant een foto 

van het grafmonument en aan de rechterkant de 

tekst met verwijzing naar de vindplaats van het 

graf. 

Een speciale plaats hebben de auteurs ingeruimd 

voor het monument Voor het nooit verloren kind. 

Dit monument werd in 2004 opgericht ter 

nagedachtenis aan alle levenloos geboren kinderen 

die nooit een graf gekregen hebben.  

De toenmalige stadsdichter Jaap Robben schreef 

vijf jaar later het gedicht ‘Schemerleven’, waarvan 

de tekst in een houten bank staat gefreesd, vlakbij 

de uitgang van het kerkhof. 

Betty Smits van Sonsbeek
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Effatadag september 2022 

Op zondag 25 september had de eerste Effatadag plaats. Voorheen heette deze dag vrijwilligerszondag, 

maar steeds meer bleek dat parochianen die geen vrijwilliger waren zich minder welkom voelden, en dat 

was natuurlijk niet de bedoeling.  

We startten deze zondag, de laatste dag van de Vredesweek, met de reguliere zondagsviering van 10.30 

uur. Onze beide pastores gingen voor. De overweging had als thema vrede. 

Na de viering gingen we allemaal naar de feestelijk aangeklede dagkapel voor koffie en iets lekkers, 

verzorgd zoals altijd door onze geweldige koffiegroep (die nog wel enige aanwas behoeft). Jullie waren er 

weer zoals elke zondag, waarvoor ook vanaf deze plaats heel hartelijk dank.  

Na de koffie kwam het reeds aangekondigde speciale gedeelte. Zoals elk jaar 

werden een paar geweldige vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het betrof deze 

keer de heren Hans Jansen en Cees Wegman. Ze werden feestelijk 

toegesproken door onze pastor Hans Hamers. Hans Jansen werd geprezen om 

al zijn, voor de meesten van ons aan het oog onttrokken, werkzaamheden. 

Gememoreerd werden de bouw van de opslagruimte in het Noordertransept, 

de oprit voor rolstoelers en parochianen met rollators bij de zijingang op het 

kerkplein, de nieuwe kerststal en hulp bij opzetten ervan, de hulp bij de 

kersttentoonstelling en, niet het minste, het in elkaar timmeren, samen met 

Tjeu Verstappen, van het tuinhuisje. Hij was zichtbaar verrast, wat wij 

natuurlijk leuk vonden. Ook de wijn en de bloemen kwamen goed terecht, maar 

zeker met het Effatabeeldje was hij zeer verguld.  

Onze tweede vrijwilliger van deze dag, Cees Wegman, was voor onze pastor 

een bijzondere. Hij had namelijk enkele keren examen bij Cees gedaan en 

was destijds maar net (met een zesje!) geslaagd. Maar dit terzijde. Cees heeft 

veel voor Effata gedaan in het verleden, maar ook in het heden. Hij heeft 

daarvoor al eerder een Effatabeeldje mogen ontvangen. Hij was tot voor 

enkele jaren een vertrouwd en deskundig voorganger, hij was jarenlang 

(vorig jaar nog) een gewaardeerd lid van de liturgiekring, en hij was de laatste 

jaren een deskundige en geliefde begeleider van een van onze 

geloofsgespreksgroepen. Ook Cees werd gefêteerd met wijn en bloemen, en 

uit zijn dankwoord viel op te maken dat hij de uitgesproken waardering voor 

het werk in onze geloofsgemeenschap erg op prijs stelde. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan Joyce Nissen. Zij memoreerde al het werk 

dat door onze parochie besteed wordt (niet het laatst door haar), aan 

duurzaamheid en milieu. Joyce deelde ons mee dat we aangewezen zijn als Groene 

Kerk. Het bijbehorende bordje werd vervolgens onthuld door onze voorzitter, Dirk-

Jan de Rooij. Verder vertelde Joyce hoe hard er afgelopen jaar gewerkt was in de 

tuin. Een groep van drie vrijwilligers, Bea, Pauline en Yella (zij hebben zich aan de 

lezers voorgesteld in het Effatablad van Pasen 2022), zijn voortvarend aan het 

werk gegaan aan de kant van de tuin die tegen de kerk aan ligt. Veel aandacht 

ging uit naar groen en duurzaamheid. De tuin heeft aan die kant een metamorfose 

ondergaan. Maar dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van 

Tjeu  Verstappen  en Marcel Laguette. Zij hebben zich dit jaar gestort op het 

onderhoud van de tuin in brede zin. Ik kan u verklappen dat zelfs een drainagesysteem is aangebracht in 

het vernieuwde stuk tuin. Joyce nodigde iedereen uit voor het bezichtigen van de tuin. 

En toen was er, zoals elk jaar, tijd voor een uitgebreide lunch. Deze was, zoals traditie op vrijwilligers-, o 

neen Effatadag wil, klaargemaakt door de familie de Kerff met deze keer extra inbreng van mevrouw 

Senebou. Een recept van de soep kunt u in dit nummer lezen. Het was heerlijk en het glaasje ontbrak 

natuurlijk ook niet. Eenieder had moeite om naar huis te gaan. De sfeer was gemoedelijk en gezellig. Ik 

kijk alweer uit naar de tweede Effatadag. 

Ger Gerrits  
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‘Wij zijn ouder dan de mensen die we 

bezoeken’ 

In gesprek met Carla Lemmens en Willy Loosen 

Het stond zo terloops in het vorige parochieblad. Na 

bijna veertig jaar hebben Carla Lemmens en Willy 

Loosen afscheid genomen van de werkgroep 

Ouderen en Zieken. ‘Veertig jaar’, denk ik. ‘Dat is 

lang! Toch wel een reden om met hen in gesprek te 

gaan’. Na enig aarzelen stemmen ze daarin toe. 

Bescheiden als ze zijn, vinden ze dat het niet over 

henzelf mag gaan. Over hun tijd in de werkgroep 

willen ze graag vertellen. We komen op een mooie 

herfstmorgen bij elkaar in de gezellige huiskamer 

van Carla in haar appartement in Berg en Dal. 

Hoe het begon 
‘Wij kwamen in 1979 wonen aan de 

Witsenburgselaan ’, vertelt Carla. ’Hanneke Aarden 

kwam ons bezoeken namens de intro-commissie 

van de Dominicusparochie, en vroeg meteen of ik 

iets voor de werkgroep voelde. Ik zei: ’Laat ons 

eerst acclimatiseren. Bij mij in de buurt woonden 

ook Trees van der Vaart en Annie Roetenberg. Zij 

lieten er geen gras over groeien en in 1982 besloot 

ik me voor de werkgroep aan te melden. Maar ik 

moest eerst nog voor een soort toelatings 

commissie verschijnen onder voorzitterschap van 

Betty Hibbeling. Ik werd gewogen en goed 

bevonden, en mocht erbij! De groep bestond toen 

uit zestien mensen, waaronder twee nonnen’. Willy 

kwam in 1992 bij de werkgroep, toen haar man was 

overleden. ’Mijn man is altijd heel actief geweest in 

de parochie’, vertelt ze. Misschien dachten ze: ‘Nou 

kan zij ook wel iets doen en is het voor haar een 

goede afleiding.’  

Zo gingen Carla en Willy regelmatig op bezoek bij 

parochianen die daar behoefte aan hadden, 

bijvoorbeeld bij mensen die geen kinderen hadden, 

mensen die verbleven in het OBG of in Huize 

Nijevelt en mensen die eenzaam waren.   

Luisteren en verdiepen 
‘Luisteren en verdiepen’, zo vatten Carla en Willy 

hun werk vanuit de bezoekersgroep samen. ‘Veel 

mensen willen vertellen over vroeger, en dan hoef 

je niet zoveel te praten’. Nu ze zelf op leeftijd zijn 

begrijpen ze dat des te beter. ‘Wij doen nu precies 

hetzelfde’, lachen ze. Wat ze beiden belangrijk 

vonden was om ieder mens in zijn of haar waarde 

te laten. ’Je moet mensen het gevoel geven dat ze 

er mogen zijn, dat ze er nog toe doen. Dat gevoel 

is ook voor ons op deze leeftijd belangrijk’. 

Het was aan de leden van de werkgroep zelf om te 

bepalen hoe vaak je bij iemand op bezoek ging. 

’Maar als je iemand aannam, bleef die onder je 

hoede.’ Carla en Willy geven aan dat mensen altijd 

blij waren met hun bezoek, maar dat ze er ook voor 

moesten waken dat ze zich niet te veel hechtten 

aan elkaar. ‘Kom je volgende week weer?’ Of ‘Moet 

je nu al weg?’ waren veelgehoorde vragen. Het 

kostte hen vaak moeite om te vertrekken, maar 

daar had Carla iets op gevonden. ‘Ik zei dan dat ik 

naar huis moest om te koken voor mijn man. En 

dan was de reactie altijd: ”Oh als je voor je man 

moet koken, moet je gauw gaan.’”  

‘Jullie hebben door je vrijwilligerswerk ook gezien 

dat steeds meer mensen overleden’, merk ik op. 

‘Dat lijkt me best moeilijk’. Dat beamen Carla en 

Willy. Tegelijkertijd geven ze aan dat in al die jaren 

ook binnen de werkgroep veel mensen zijn 

overleden, en ook dat heeft hen zeer geraakt. 

De werkgroep 
Het wordt in ons gesprek duidelijk dat de 

werkgroep voor hen veel heeft betekend. Ze 

vertellen: ’We kwamen één keer per maand bij 

elkaar, al heel lang onder leiding van Lou Tielkes. 

Een betere voorzitter hadden we ons niet kunnen 

wensen. De bijeenkomsten waren altijd heel 

gezellig.’ Dan loopt Carla haar huiskamer uit om 

even later terug te komen met mappen vol 

aantekeningen, briefjes en foto’s van de 

werkgroepbijeenkomsten. ‘Kijk eens met hoeveel 

mensen we toen waren’, zegt ze, terwijl ze naar een 

foto wijst met een grote groep aan tafel.  

De foto’s roepen zoveel herinneringen op, dat Carla 

en Willy mijn aanwezigheid lijken te vergeten. Carla 

staat op uit haar stoel en gaat spontaan naast Willy 

op de bank zitten. Enthousiast bladeren ze door het 

archief. ‘Weet je nog…?, Och ja dat was toen! En 

dit… dit was tijdens het uitstapje van… Kijk hier is 

nog een foto van… Die is ook al dood.’ Ik had op 

dat moment eigenlijk het belletje bij me willen 

hebben waarover ze me net verteld hadden. Dat 

belletje heeft Lou ooit gekregen om tijdens de 

vergaderingen praatgrage mensen weer bij de ’les’ 

te betrekken. Naast Lou is er ook waardering voor 

Willem Pelser, die spontaan het notuleren van de 

bijeenkomsten op zich nam toen hij lid van de 

werkgroep werd.   
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De bijenkomsten werden natuurlijk ook gebruikt 

om ervaringen uit te wisselen en gevoelens te 

delen. ‘Er gold een geheimhoudingsplicht. Dat 

klinkt misschien zwaar’, zeggen ze. ‘Maar het was 

voor ons vanzelfsprekend. Vertrouwen stond hoog 

in het vaandel’. 

Als er vragen aan de orde kwamen die buiten de 

competentiesfeer van de groep lagen, bijvoorbeeld 

op pastoraal gebied, dan werden die naar leden van 

het pastoraal team doorverwezen. Soms waren er 

lezingen over thema’s die aan het werk gerelateerd 

waren. De werkgroep heeft onmiskenbaar een 

grote bijdrage geleverd aan de vreugde die Carla 

en Willy beleefd hebben aan hun vrijwilligerswerk. 

Afscheid 
Eenmaal per jaar ging de groep een dagje uit, soms 

dichtbij huis, soms wat verder weg. Ook daaraan 

hebben ze dierbare herinneringen. Tijdens het 

laatste uitje in juni hebben Carla en Willy, na een 

jaar wikken en wegen, toch maar afscheid 

genomen van de werkgroep Ouderen en Zieken. 

Het viel hen zwaar. Ze hadden al eerder 

aangegeven dat het zo langzamerhand tijd werd 

om op te stoppen, want zo zeiden ze: ’We zijn 

ouder dan de mensen die we bezoeken’. Maar dan 

zei Lou: ‘Wacht nog even, totdat je negentig bent…’ 

Die grens is nu toch echt bereikt. Dat ze enorm veel 

betekend hebben voor anderen, dat willen ze niet 

weten. Aandacht voor je medemens, het is voor 

hen vanzelfsprekend. Ze vinden dat ze er veel voor 

hebben teruggekregen. Carla: ’Het geeft je 

voldoening als mensen blij zijn dat je komt, dat je 

ze het gevoel kunt geven dat ze belangrijk zijn. Ik 

ben zoveel lieve mensen tegengekomen’. Willy: ’Ik 

vond het een rijke en vruchtbare periode. Ik kwam 

er “jong” in, en leerde van oudere mensen om ook 

op een andere manier naar het leven te kijken. Ik 

heb mensen ontmoet die, ondanks tegenslagen, zo 

sterk en gelovig waren. Dat heeft op mij veel indruk 

gemaakt’. 

Betty Smits-van Sonsbeek 

  

links Willy, rechts Carla 
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De Wereldraad van Kerken en wij 

Van 31 augustus tot 8 september vond in het Duitse 

Karlsruhe de elfde assemblee van de Wereldraad 

van Kerken plaats. In de Nederlandse media heeft 

het betrekkelijk weinig aandacht gekregen, en dat 

is jammer. Want tijdens een assemblee van de 

Wereldraad van Kerken wordt in zekere zin de 

veelkleurigheid van het wereldchristendom 

zichtbaar, en wordt het streven naar grotere 

verbondenheid tussen de verschillende kerken 

versterkt en gevierd. Voor de deelnemers is het een 

indrukwekkende belevenis, vooral door de vele 

ontmoetingen in de wandelgangen met christenen 

uit andere continenten, culturen, talen en kerken. 

Er waren dit jaar zo’n 4500 deelnemers. 

Aanvankelijk zou ik er ook een van zijn, maar door 

omstandigheden lukte het me toch niet om er in 

Karlsruhe bij te zijn. Maar ik heb al verschillende 

Nederlandse deelnemers gesproken en die waren 

allemaal vol verhalen over bijzondere gesprekken 

en belevenissen, vooral buiten de officiële 

vergaderingen. 

De Wereldraad van Kerken is in 1948 in Amsterdam 

opgericht door voornamelijk witte en protestantse 

mannen uit de westerse wereld. Maar inmiddels zijn 

bij de Wereldraad ruim 350 kerken uit 110 landen 

aangesloten. De kerken uit het zuidelijk halfrond 

zijn sterk vertegenwoordigd en vrouwen spelen een 

gelijkwaardige rol in de Wereldraad. Het is dus echt 

een plek waar de diversiteit van het wereldwijde 

christendom zichtbaar wordt. Voor ons, 

kerkmensen uit Europa, die vooral geconfronteerd 

worden met krimp en vergrijzing in de kerken, is 

het bemoedigend om te zien hoeveel vitaliteit de 

kerken in andere continenten vertonen. Ook 

daarom heb ik al vaker bepleit dat ook katholieke 

parochies een zusterparochie in bijvoorbeeld Azië 

en Afrika zouden moeten zoeken, om ervaringen uit 

te wisselen en te ervaren dat er nog genoeg leven 

in de kerk is. 

De Wereldraad komt om de zeven of acht jaar bij 

elkaar op een andere plek in de wereld. Deze keer 

was de bijeenkomst voor het eerst sinds de 

oprichting in Europa. Door corona was het 

inmiddels negen jaar geleden dat de vorige 

assemblee plaatsvond (die was in 2013 in Zuid-

Korea). Elke assemblee heeft een eigen thema. 

Deze keer was dat: ‘De liefde van Christus beweegt 

de wereld tot verzoening en eenheid.’ Ik heb er in 

mei tijdens de jaarlijkse Oecumenelezing van de 

Raad van Kerken in Nederland over mogen spreken 

en heb toen beklemtoond dat het de kerken niet om 

zichzelf gaat, maar om dienstbaarheid aan 

verzoening en vrede in de wereld. Het streven naar 

meer eenheid en verbondenheid tussen de kerken 

is dan ook alleen maar een middel om zo ook 

eenheid en verbondenheid in de wereld te kunnen 

bevorderen. De politieke spanningen, maar ook 

bijvoorbeeld de klimaatcrisis en het groeiende 

verschil tussen arm en rijk, maken duidelijk 

hoezeer de wereld die eenheid en verbondenheid 

mist. 

Wereldraad Karlsruhe Veelkleurigheid 
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Een bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken 

lost die problemen natuurlijk niet op. Maar zij kan 

wel de aandacht scherpen van christenen voor de 

grote uitdagingen waar de wereld voor staat. 

Daarom is het te hopen dat de kerken in ons eigen 

land na de assemblee van Karlsruhe iets met de 

teksten van die assemblee gaan doen. Behalve een 

algemene slotboodschap (‘Een weg van 

gerechtigheid, verzoening en vrede’) heeft de 

assemblee ook vier verklaringen uitgebracht: een 

over de vrede in het Midden-Oosten, een over het 

respect voor inheemse culturen (die door de 

christelijke zending en missionering vaak verdrukt 

werden), een over vreemdelingenhaat en racisme 

en een over duurzaamheid. Daarnaast waren er 

nog deelverklaringen over diverse spanningen in de 

wereld: de oorlog in Oekraïne (die als een donkere 

wolk boven de assemblee hing wegens de 

deelname van vertegenwoordigers van de 

Russisch-Orthodoxe Kerk, waarvan de leiding 

Poetin steunt), de spanningen in Korea, in West-

Papoea en in Syrië. 

De deelnemers vanuit de Nederlandse kerken 

hebben al afgesproken dat zij hier vooral werk 

willen gaan maken van de verklaring over de 

klimaatcrisis en de toekomst van onze planeet. 

‘Living Planet’ heet die verklaring: onze planeet 

aarde is een levend wezen, dat zorg en 

bescherming verdient. Het is niet een document 

met abstracte beschouwingen maar bevat concrete 

voornemens voor wat kerken zelf kunnen doen, 

direct of indirect.  

De rooms-katholieke kerk is helaas nog steeds 

geen officieel lid van de Wereldraad van Kerken, 

maar werkt wel nauw met de raad samen. Ook in 

de rooms-katholieke kerk staat de zorg voor de 

toekomst van onze planeet, ‘ons 

gemeenschappelijk huis’, zoals paus Franciscus het 

noemt, hoog op de agenda. Joyce besteedt er in 

ieder nummer van het Effatablad aandacht aan. 

Omdat de rooms-katholieke kerk wel lid is van de 

Raad van Kerken in Nederland, is te verwachten dat 

wij binnenkort nog wel een en ander over de 

slotverklaring ‘Living Planet’ gaan horen. Het is een 

zaak die in het belang is van ons allen en vooral 

van de generaties na ons. Respect voor de 

Schepper kan niet zonder respect voor de 

schepping. 

Peter Nissen  

 

 

 

 

 

  
Wereldraad Karlsruhe, Slotboodschap 
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Duurzaamheid 

Mijn was hangt vandaag nog in het zonnetje te 

drogen, en dat zal waarschijnlijk de laatste keer 

zijn dit jaar. We hebben al enkele dagen koud weer 

achter de rug en ik heb me voorgenomen 

vanmiddag nog extra zonnevitamines en -warmte 

op te doen tijdens een wandeling. Warmte doet 

altijd goed en deze winter zullen we het vooral met 

de ‘gezelligheidswarmte’ van elkaar moeten doen, 

nu de gasprijzen ons niet vrolijk maken. 

Warmte in huis hoeft natuurlijk niet alleen van 

centrale verwarming, kachel of open haard te 

komen. Een extra trui of vest verwarmen je ook. 

Ook een dekentje op de bank over je benen helpt, 

en dat dekentje of verwarmingskussentje – deze 

zijn in allerlei soorten en maten te koop (typ 

‘warmtekussen’ op Google of andere zoekmachine 

in en je staat versteld van het aantal links dat je 

krijgt) - zijn ook te gebruiken in de kerk. Iemand 

opperde zelfs dat hij een kamerjas in de avonduren 

in huis gaat dragen, en dat is nog niet eens zo’n 

gek idee.  

En dan komt de decembermaand alweer in zicht. 

Een maand met veel feesten, waar cadeaus bij 

horen. Deze kunnen duurzaam ingekocht worden, 

maar je kunt je ook afvragen of deze cadeaus echt 

gekocht moeten worden. Misschien zijn 

zelfgemaakte cadeaus nog veel leuker om te 

geven. Breien en haken zijn weer helemaal in. Om 

de ‘koopcultuur’ tegen te gaan is er zelfs een 

speciale ‘Niet-winkeldag’ (Buy Nothing Day): de 

laatste zaterdag van november 

(www.koopniets.nl).  

Op een ludieke manier wordt een nieuw product in 

de markt gezet: Niets. Er is veel vraag 

naar Niets. Miljoenen mensen hebben Niets nodig! 

Het nieuwe product is nu verkrijgbaar voor een 

aantrekkelijke prijs: je krijgt Niets voor niets! De 

toepassingsmogelijkheden zijn legio. Niets geeft 

ruimte in huis, vraagt geen onderhoud, hoeft niet 

verzekerd te worden en verbruikt geen energie. 

Het geeft zelfs energie, want voor Niets gaat de zon 

op! Niets is van klimaatdepressie naar duurzame 

hoop beter! Koop Niets! 

Niets kopen komt bovendien het milieu ten goede. 

Elk product kost tijdens de productie en het gebruik 

grondstoffen en energie. En na gebruik doet het de 

afvalhopen groeien. Niets kopen bevordert een 

rechtvaardiger verdeling van de rijkdommen die de 

aarde biedt. Momenteel verbruikt de rijkste twintig 

procent van de wereldbevolking (Europa, Noord-

Amerika, Japan, Australië) 86 procent van de 

beschikbare grondstoffen en energie.  

Op zoek naar een origineel immaterieel cadeau? 

Doe dan inspiratie op bij actrice en immaterieel 

ontwerper Pauline Fokkelman. Want: ‘Spullen zijn 

er eigenlijk al genoeg, maar persoonlijke 

ervaringen, prachtige herinneringen en onvoor-

waardelijke aandacht kunnen er niet genoeg zijn.’ 

(www.viapauline.nl)  

Ik wens u veel creatieve cadeau-ideeën toe! 

Joyce Nissen 

PS Denk aan 18 november het symposium: ‘Van 

klimaatdepressie naar duurzame hoop’, Radboud 

Universiteit 14.00-17.00 uur. 

  

http://www.koopniets.nl/
http://www.viapauline.nl/
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Lezing over het kerkorgel  

Zoals vermeld in de brochure Catecheseactiviteiten 

2022-2023 was er op 28 september een lezing over 

het kerkorgel met klankvoorbeelden. Deze lezing 

werd gehouden door Joseph Steenbrink, een van 

onze vaste organisten. 

Woensdagmorgen 28 september zaten we om 

10.00 uur in een wat frisse kerk op een van de 

voorste stoelenrijen met een groep 

geïnteresseerden klaar, vol verwachting en op 

gepaste luisterafstand van het orgel. Een van de 

registers was speciaal voor deze lezing in de 

middag van 27 september nog gestemd door 

Joseph. 

In zijn inleiding vertrouwde Joseph ons toe dat hij 

nooit een professionele opleiding als organist heeft 

gehad. De passie was er echter al heel vroeg, zo’n 

62 jaar geleden. Uit het verhaal dat volgde was van 

het ontbreken van zo’n 

opleiding voor ons weinig te 

merken. 

Eerst kwam de geschiedenis 

van het orgel ter sprake. De 

panfluit was de voorloper van 

het orgel. De oervorm is het 

waterorgel (Alexandrië, 250 

voor Christus). In het 

Byzantijnse rijk volgde de 

ontwikkeling tot windorgel. 

Vanaf 980 werden in Engelse 

kerken orgels ingevoerd en 

tussen de 10e en 13e eeuw 

werd het in Noordwest-

Europa een echt kerk-

instrument. 

Vervolgens werd ingegaan op 

het instrument. Ter sprake 

kwamen de orgelpijpen, de 

windvoorziening, de diverse 

registers met hun klankkleuren die vergelijkbaar 

zijn met muziekinstrumenten, het materiaal van de 

orgelpijpen en de verbinding met de klavieren. 

Daarna passeerden de soorten pijporgels en de 

bouwers ervan de revue. 

Vervolgens spitste de informatie zich toe op het 

orgel van onze Dominicuskerk. Dit orgel is gebouwd 

door orgelbouwer Blank voor de Sint Aloysiuskerk 

in Utrecht. In 1994 werd het verplaatst naar onze 

Dominicuskerk. Het heeft één klavier met 

aangehangen pedaal. Het orgel heeft zeven 

registers (roerfluit, prestant, fluit, Octaaf, flageolet, 

cornet en kromhoorn). Alle zeven kregen we te 

horen. 

Daarna werd ingegaan op het thema ‘orgel en 

liturgie’. Christelijke kerkmuziek was tot het jaar 

1000 hoofdzakelijk vocaal. Vanaf 600 werd 

grotendeels Gregoriaans gezongen. Het orgel 

diende ter ondersteuning en als omlijsting van de 

zang. Veel vocale maar ook instrumentale 

kerkmuziek in de katholieke traditie is door het 

Gregoriaans geïnspireerd. Ter illustratie speelt 

Joseph enkele bekende werken met als thema het 

Magnificat, de hymnen Ave Maris Stella en Sacres 

Solemniis en het Adoro Te Devote. Tweemaal wordt 

hij daarbij bijgestaan door echtgenote Maria, die 

ook verderop in het programma nog een enkele 

keer een schitterende vocale bijdrage levert. Bij 

alle muziekvoorbeelden wordt een toelichting 

gegeven over de diverse componisten. 

In de hervormde traditie was er aanvankelijk veel 

verzet tegen het gebruik van het orgel in de kerk. 

Calvijn moest niets hebben van 

meerstemmige koorzang en 

orgelmuziek. Luther vond dat 

het evangelie gehoord moest 

worden via woord en muziek. 

De Synode van Dordrecht 

verbood echter in 1578 het 

orgelspel in de dienst. Dat de 

orgels toen niet afgebroken 

werden danken we aan de 

plaatselijke overheden die 

meestal eigenaar waren van 

kerkgebouw èn orgel! Deze 

stelden vaak een organist aan 

die dan speelde na de dienst, 

op avonden en bij officiële 

gelegenheden. Zo was Jan 

Pieterszoon Sweelinck in die 

tijd organist in de Oude Kerk in 

Amsterdam. Hij maakte faam 

als organist en componist en 

had de bijnaam ‘Orpheus van Amsterdam’. 

Sweelincks belangrijkste variatiereeks voor orgel is 

ongetwijfeld ‘Erbarme dich mein, o Herr Gott’. Ter 

afsluiting heeft Joseph op ons mooie orgel drie 

versies van dit lied gespeeld. 

Na afloop werd door ieder grote waardering 

uitgesproken over de heldere voordracht en de 

prachtige orgelmuziek, een paar keer schitterend 

vocaal begeleid door echtgenote Maria. Tenslotte 

werd na afloop gezellig nagepraat in een warmere 

dagkapel, bij een lekkere kop koffie met iets 

lekkers. Joseph kreeg van de werkgroep Kunst en 

Religie nog een cadeaubon. Tegen 12.30 uur ging 

ieder tevreden huiswaarts. 

Ger Gerrits  
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Solidaridad 2022 

Rechtvaardigheid en een eerlijke behandeling voor tienduizenden vrouwelijke 

mijnwerkers in Peru 

De adventsperiode is een tijd van hoop en een mooie gelegenheid de Effatagemeenschap in te zetten voor 

het goede doel in Peru. Solidaridad is enorm dankbaar voor de steun van kerken die ieder jaar weer in deze 

periode wordt ontvangen. 

Dit jaar vraagt Solidaridad aandacht voor vrouwelijke mijnwerkers in Peru. Zij verzamelen in het steenafval 

van de goudmijn de brokken waar nog goud in zit. Maar dat goud kunnen ze niet op een normale wijze 

verkopen, ze zijn afhankelijk van de informele zwarte markt. Solidaridad probeert daar verandering in aan 

te brengen. In 2018 hebben ze de Peruaanse regering benaderd over deze kwestie, maar de regering heeft 

nog geen officiële erkenning toegezegd aan deze vrouwelijke mijnwerkers. Daardoor zijn ze geen 

handelspartner op de goudmarkt en zijn ze afhankelijk van de zwarte markt. Samen met krachtige leiders 

werkt Solidaridad aan echte verandering. 

Steun de Peruaanse vrouwen die erkenning en rechtvaardigheid verdienen. 

Sinds de oprichting in 1969 zet Solidaridad zich in 

voor het bevorderen van rechtvaardige en duurzame 

economische ontwikkeling. In de 50 jaar van het 

bestaan van Solidaridad zijn er veranderingen 

opgetreden. Van een klassieke Nederlandse 

charitatieve instelling werd ze een wereldwijd 

opererende netwerkorganisatie, gericht op duurzame 

en inclusieve ontwikkeling. Er is een internationale 

Raad van Toezicht met vertegenwoordigers uit vijf 

continenten. 

Op zondag 11 december is de collecte voor Solidaridad. Maar u kunt ook storten op NL05 TRIO 0212185411 

ten name van Solidaridad met vermelding Peru. 

Op 04, 11 en17 december is er achter in de kerk de Fair Trade kraam. Fair Trade is een initiatief van 

Solidaridad. We verkopen we hier Fair Trade producten uit de Wereldwinkel. De meeropbrengst gaat naar 

het Solidaridadproject. 

Namens de diaconiegroep 

Anton van der Meer 

Kerstactie 2022 

Kerstpakketten en voedsel 
Onze wereld is in een crisissituatie gekomen. Een 

van de gevolgen is de geweldige verhoging van de 

energieprijzen en de daarmee samenhangende 

prijsverhogingen van levensmiddelen. Steeds meer 

mensen uit onze eigen omgeving kunnen hun 

boodschappen niet betalen en komen naar de 

voedselbank. De noodzaak om elkaar te steunen is 

groot. Nog meer als in andere jaren.  

Als kerk willen we vanzelfsprekend niet 

achterblijven. Vandaar een dringend beroep op u 

allen. We voeren komende november en december 

vanuit de Effatagemeenschap actie voor mensen in 

onze omgeving die afhankelijk zijn van deze hulp:  

 

 

 

• de Voedselbank (‘voor wie het echt nodig 

heeft’),  

• de stichting GAST (‘opvang en begeleiding 

van ongedocumenteerde asielzoekers’), 

• Home-Start (‘ondersteuning thuis in 

gezinnen’),  

• Vluchtelingenwerk (‘hulp aan 

vluchtelingen’) 

Onze Effata/Dominicuskerk doet mee met de 

kerstactie van Nijmeegse kerken, die samenwerken 

onder de hoede van de oecumenische diaconale 

werkgroep van de Antonius van Paduakerk en de 

Maranatha kerk. We betrekken ook de school Klein 

Heyendaal en de buurt bij onze kerstactie. 
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Kies - net als andere jaren - op welke manier u 

meedoet met deze kerstactie: 

• U geeft een bijdrage in geld. Dat kan 

contant in de collectebus van de kerstactie. 

U kunt ook geld storten naar de 

voedselbank (rekeningnummer: NL61 

RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting 

Voedselbank Nijmegen). N.B.: Dit nummer 

wordt ook vermeld op de betreffende 

folders die in de kerk zullen liggen. 

• U maakt een mooi kerstpakket voor een 

persoon, een stel of een gezin, uit de 

bekenden van de stichting Gast, gezinnen 

van Home-Start of de mensen die hulp 

ontvangen van Vluchtelingenwerk. De 

oecumenische werkgroep zorgt ervoor dat 

het juiste pakket op de juiste plaats terecht 

komt. Hiervoor hanteren we een systeem 

van kaartjes die tijdens de actieweken aan 

een waslijn hangen. We noteren dan welk 

kaartje u meeneemt. U maakt een pakket, 

pakt het netjes in en doet er eventueel een 

kerstkaartje bij. 

• Inleveren uiterlijk 11 december! 

• U neemt los voedsel en ook iets extra’s in 

de kerstsfeer mee naar de kerk voor de 

klanten van de voedselbank. Vrijwilligers 

van de voedselbank verdelen de oogst over 

de pakketten in de maand december. 

 

Toelichting op kerstinzameling Voedselbank 

De voedselbank vraagt kerken en scholen die 

meedoen met de kerstactie om losse 

levensmiddelen in te zamelen. Daarmee kunnen 

alle adressen van de voedselbank met kerst een 

goed gevulde krat met levensmiddelen en nog iets 

extra’s voor de kerst ontvangen.  

De artikelen die in aanmerking komen voor deze 

inzamelingsactie staan vermeld op de flyer, die 

voor de actie beschikbaar is. Deze flyer is 

verkrijgbaar in de kerk. Behalve levensmiddelen 

mogen deze keer ook kaarsen, kerstservetjes, 

douchegel, kerstkoekjes en kransjes meegenomen 

worden. Deze luxe artikelen worden dan door de 

medewerkers van de voedselbank over de 

pakketten verdeeld. 

Toelichting op maken kerstpakketten voor 

Stichtingen Gast, Home Start en/of 

Vluchtelingenwerk  

Parochianen die graag een kerstpakket willen 

maken voor mensen die ondersteund worden door 

bovengenoemde stichtingen, kunnen een kaartje 

nemen van de waslijn op 20 november. U gaat 

daarmee naar Twan Brouwers of Ger Gerrits. Deze 

noteren Uw naam, telefoonnummer en het nummer 

van het door u gekozen kaartje op hun controlelijst. 

Het kaartje moet u straks op het door u 

samengestelde voedselpakket plakken. Op die 

manier kunnen we controleren dat een pakket is 

ingeleverd. Op zondag 27 november, 4 december 

en 11 december (laatste gelegenheid) kan 

ingeleverd worden. 

Wie moeite heeft om een pakket of doos met 

voedsel mee te nemen naar de kerk, kan dat 

doorgeven aan Twan of Ger. Deze noteren dat op 

de lijst en komen het op woensdag 7 december 

tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij u ophalen. 

 

Deze kerstactie start in onze kerk op zondag 

20 november 

We hopen met deze actie veel mensen een plezier 

te doen met de kerstdagen. Zowel de gevers als de 

ontvangers! 

Namens de kerngroep diaconie 

Ger Gerrits en Twan Brouwers 
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Advent  oftewel  vol verwachting klopt ons hart… 

Er zijn deze dagen, begin oktober, voortdurend 

overlegmomenten over hoe het met ons vieren zal 

gaan de komende tijd. Het wordt langzamerhand 

kouder en kouder, niet alleen in de natuur maar 

natuurlijk ook in de kerk. Gaan we in de dagkapel 

vieren? Mogen we straks op de feestdagen van 

Kerst wel stoken voor onze nachtmis? Heeft het zin 

om ons voor te bereiden op die tijd? Wat als er 

straks weer niets mag doorgaan? 

Het zou kunnen zijn dat er onder ons zijn die in 

deze negatieve spiraal mee willen gaan, maar ik 

ben daar zelf een slechte voor. Graag maak ik van 

de gelegenheid gebruik om alvast heel even met u 

in te gaan op de positieve kant, want wát er ook 

gebeurt: er kan een heleboel wél. Met een dikke jas 

aan, een trui eronder, gebreid 

ondergoed, panty’s en weet ik wat, 

beschermen we onszelf in elk geval 

voor een poos tegen de kou, en 

zeker tegen alleen zijn. 

We hebben al ver voor de zomer 

het plan opgevat om dit jaar weer 

met de advent en Kerst iets 

origineels te bedenken om het 

adventidee, verwachtingsvol 

uitzien naar Kerst, vorm te geven. 

In de speurtocht naar hoe je dat 

dan het beste doet neem ik u even 

mee naar dezelfde periode vorig 

jaar. Er was toen in Kevelaer een 

tentoonstelling waar ik met 

Françoise ben geweest, over de 

geschiedenis van de adventkalender. Daar 

rondkijkend bekroop me het gevoel dat het 

toeleven naar de donkerste dagen van het jaar van 

alle tijden is. Het is vast geworteld in de kou en de 

donkerte van het leven op het platteland in de 

vroege middeleeuwen. En overal in Europa en 

verder. 

Het is juist in crisistijden, dat dat gevoel van ‘hoe 

komen we de winter door?’ ons bekruipt. Hebben 

we het straks met Kerstmis koud in onze huizen? 

Kunnen we dan vieren zoals we graag zouden 

willen? Juist dán en dáárom hebben we behoefte 

aan hulp om die donkere dagen door te komen. 

Een jaar lang heb ik na dat bezoek aan Kevelaer 

gelezen, gespaard en verzameld. Met hulp van links 

en rechts. Een advertentie in de krant heeft 

adventskalenders naar Effata gebracht die soms 60 

jaar oud zijn. Enkele geschonken, andere in 

bruikleen. De meeste gekocht of geknutseld. Hier 

en daar een moderne replica van een heel oude. 

Een enkele is gedownload van internet. Samen met 

wat knutselwerk van parochianen en vrijwilligers 

komt al op de eerste zondag van de Advent dit jaar 

in het Noordertransept (daar is het vanaf november 

te koud voor wie dan ook) een tentoonstelling te 

staan: Vol verwachting klopt ons hart. Met 

honderd of meer adventskalenders, met 

Bijbelteksten, voor elke dag één.  

Het zijn verhalen uit oude tradities, uit andere 

culturen. Maar ook met moderne kalenders, met 

speelgoed, met cosmetica, met lekkers, met thee 

om warm te worden en te blijven. Bij voldoende 

belangstelling zelfs met Glühwein. De 

tentoonstelling is zeker te zien op alle zondagen 

van de Advent na de vieringen, en op een aantal 

door-de-weekse-dagen als maandag, dinsdag en 

woensdag van 10 – 12 u. Wie weet 

ook direct na schooltijd, want het is 

voor kinderen en helemaal voor 

kleinkinderen ook heel aantrekkelijk.  

Eind november is er een flyer met de 

precieze openingstijden. Er zijn bij 

voorbeeld ook 20 aftelkalenders van 

Sinterklaas. In heel veel kalenders zit 

van alles verstopt dat uitgepakt en 

opgehangen mag worden. Ik heb 

zelfs een kalender voor honden! Met 

de titel: ‘Vol verwachting klopt ons 

hart’ hopen we de hele parochie een 

hartverwarmende adventstijd te 

bieden. Thuis te koud? Kom naar de 

kerk! Hartverwarmende gezelligheid 

en inspirerende momenten waar je 

minstens één dag mee verder kunt. 

Oh ja, ik vergeet bijna te vermelden dat we 

natuurlijk weer een Kerstival gaan plannen, 

wanneer het lukt en mag. En natuurlijk zetten we 

voor Kerst weer stalletjes uit. Dit keer niet alleen in 

de kerk, maar de Stefanusparochie nodigt al haar 

parochianen uit om een kerststal voor het raam te 

zetten. Wie weet krijg ik zelfs winkeliers mee in 

deze barre tijden. 

Elke avond op de rand van mijn bed doe ik al een 

schietgebedje voor een mooie advent en kersttijd. 

We zien u graag in groten getale komen.  

PS. Het zal niet lang meer duren - wie weet staat 

ze er al wanneer u dit leest. De Effatagemeenschap 

krijgt weer een knikengel. Hopelijk gaat die ons 

helpen om via vrijwillige bijdragen de 

tentoonstelling mede te financieren. 

René en de kerstliefhebbers… 

Groet van de kerstman, de Julkabouters,  

de Julbocken een hand vol engelen en vrijwilligers.
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Kort Allerlei  

Open monumentendag 
Het regende pijpenstelen op Open Monumentendag 

10 september. Toch kwamen er 18 bezoekers, die 

vol bewondering kennis gemaakt hebben met ons 

kerkgebouw. Hartelijk dank aan de vrijwilligers van 

Effata, die de gasten hebben rondgeleid. 

Voedselbank 
Het aantal mensen dat een beroep moet doen op 

de voedselbank is de laatste maanden gestegen 

met 10 procent. De voedselbank kan nauwelijks 

aan de vraag voldoen en zit dringend verlegen om 

voedselpakketten. Daarom vragen wij opnieuw uw 

aandacht voor de manden achter in de kerk. Elke 

zondag kunt u hierin levensmiddelen doneren voor 

de voedselbank.  

Begraafplaats Daalseweg 
In dit parochieblad leest u een boekbespreking van 

het boek over begraafplaats Rustoord.  

Onlangs is er nog een boek verschenen over een 

Nijmeegse begraafplaats, en wel over de 

begraafplaats aan de Daalseweg. De titel is: 

‘Begraafplaats Daalseweg, hier liggen de getelden, 

steen aan steen.’ Het is geschreven door Wim 

Desserjer en uitgegeven door de ‘Stichting in 

Paradisum’. 

Oekraïne 
Achter in de kerk staat nog steeds een doos waarin 

u incontinentiemateriaal voor de mensen in 

Oekraïne kunt doen. Er zijn inmiddels al twee volle 

dozen verzameld, maar nog steeds is hieraan grote 

behoefte. Vraag eens rond in uw netwerk en breng 

het mee naar de kerk. U kunt ook een financiële 

bijdrage leveren: NL20INGB0002260342 t.n.v. 

LJWM Simons, onder vermelding van ‘Humanitarian 

Aid Oekraïne’. 

Recept 

Tijdens de vrijwilligers/Effatadag hebben we 

kunnen genieten van heerlijke witlofsoep gemaakt 

door Monica de Kerf-Klessens. Het recept is op te 

vragen bij de redactie. 

 

Doop 

Nog maar afgelopen zondag, 2 oktober - wanneer u dit leest is het alweer wat langer geleden - heeft in de 

viering een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. En eigenlijk twee. We hebben, sinds heel lange tijd, in 

die viering een doop mee beleefd, namelijk van Fu Qi (je spreekt het uit als Foe Dsjie) Coenradie. Een 

jonge vrouw, die al langere tijd contact had met pater Dries van den Akker S.J. Je zou kunnen zeggen een 

studentenpastor, maar hij is veel meer dan dat alleen. Tegenwoordig woont hij in Aqua Viva in 

Brakkenstein. Zij had de wens geuit om gedoopt te worden, en hij heeft haar daarop voorbereid. 

Zo kon het gebeuren dat er een telefoontje naar ons secretariaat kwam, of dat op een zondag in onze kerk, 

tijdens een eucharistieviering uiteraard, kon gebeuren. Er kwamen een paar data in beeld, maar 2 oktober 

was uiteindelijk de eerste, en tegelijk de beste zo is inmiddels gebleken. 

Op zondag 2 oktober hadden we dus een flink aantal gasten 

op de eerste rijen zitten. Vrienden, studiegenoten en 

natuurlijk familie van een wat zenuwachtige dopeling. Maar 

wat kan bij dopen nu eigenlijk misgaan? Ze zou nog op het 

laatste moment ‘nee’ gezegd kunnen hebben, maar verder 

was er geen reden voor spanning. Rituelen als de 

sacramenten hebben nu eenmaal iets feestelijks, misschien 

het laatste sacrament iets minder, maar dat leg ik een 

andere keer wel uit.  

De doop vond plaats in aansluiting op een prachtige 

overweging van (we mochten ‘Dries’ zeggen) Dries bij de 

lezingen uit handelingen 19, 1 - 6 en Markus 1, 1 – 11. Hij 

deed het uit zijn hoofd, maar was gelukkig zo vriendelijk 

een reconstructie te schrijven op één van de dagen direct 

na de doop. Deze overweging is zeer de moeite waard om 

nog eens na te lezen op de website. 

René Klaassen
De doop       foto Pieter Theo Zuurbier 



19 

Ontroerend moment 

De viering van zondag 2 oktober was niet alleen een bijzondere viering vanwege de volwassenendoop van 

Fu Qi Coenradie. Er was een tweede plechtigheid aan het slot van diezelfde viering. In de vloer van de kerk 

vlak bij het altaar, daar waar de gedachtenistegels liggen van de overleden priesters van onze 

gemeenschap, werden twee nieuwe tegels ingewijd: van pater Gerard Verwoerd c.m. en van pater Bert 

Robben o.p.  

 

 

De gedachtenistegels van pater Gerard Verwoerd c.m, en van pater Bert Robben o.p.         foto Pieter Theo Zuurbier 

 

Het was een ontroerend moment, met name voor de aanwezige familie van Bert Robben, maar ook voor 

de parochianen die altijd een nauwe band met hem hebben gehouden. En misschien wel het meest voor 

mevrouw Coby Voorendt, die tijdens Berts laatste levensjaren in Tiel met haar man zo trouw voor hem 

zorgde. Ineens kreeg het ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’, dat we hadden gezongen een diepere klank. 

Angélique Wegman 

 

Jodendom en Christendom 

Een spannende verhouding 
Hoe hebben christenen zich in de loop van de 

geschiedenis opgesteld tegenover het Joodse volk 

en zijn religie? Is het christendom mede 

verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het 

antisemitisme? Dat zijn 

spannende vragen. 

Anne-May Wachters-van der 

Grinten heeft zich verdiept in 

de rol die het christendom in 

de loop van de geschiedenis 

heeft gespeeld in het ontstaan 

van de Jodenhaat. Het blijkt 

een wisselvallige geschiedenis 

te zijn, met donkere 

bladzijden, maar ook met momenten van verdraag-

zaamheid. Zij schreef er een boek over dat in het 

najaar van 2021 is verschenen bij uitgeverij Van 

Warven: De erfenis van Pilatus. Van anti-judaïsme 

naar antisemitisme. 

 
Op donderdag 27 oktober komt zij erover vertellen 

en gaat zij met ons in gesprek over de beladen 

geschiedenis van christelijk anti-judaïsme.  

Anne-May Wachters-van der Grinten is 

kunsthistoricus en religiewetenschapper. Zij is een 

kleindochter van de bekende Nijmeegse 

kunstenaar Eugène Lücker. Zij schreef eerder een 

succesvol boek over de geschiedenis van het 

beeldverbod in jodendom, christendom en islam. 

De avond vindt plaats in de dagkapel van de 

Dominicuskerk en begint om 19.30 uur. Rond 21.30 

uur wordt de avond afgesloten. Deelname is gratis, 

een gift wordt op prijs gesteld. 

Peter Nissen 
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A L B E R T I N U M G E N O O T S C H A P 

 

 
 
 

“DE TOEKOMST VAN DE KERK – DE KERK VAN DE TOEKOMST” 
 

 

De toekomst van de kerk, de kerk van de toekomst. 

 
We weten het allemaal, op dit moment verkeren de kerken, zeker de R.K. Kerk, in zwaar weer. Alleen al 

door de vergrijzing verliezen de kerken leden. Ook de afname van kerklidmaatschap en de 

misbruikschandalen spelen een grote rol. Dat alles raakt aan de maatschappelijke functie van de kerken. Zij, 

en dus wij, moeten opnieuw bekijken hoe en voor wie ze er nog zijn, voor wie ze er nog willen en kunnen 

zijn. Een creatief nieuw begin wordt gevraagd. Zo ontdekken ze misschien nog onontgonnen religieus 

terrein bij de nieuwe generaties midden in deze geseculariseerde wereld. 

 

Ook deze moeilijke situatie biedt dus kansen. Kunnen de kerken zich ‘bekeren’ tot hun oorspronkelijke 

opdracht om zo een kritisch engagement met de geseculariseerde samenleving te realiseren? Het zal 

allemaal wel kleiner worden, maar wordt het daarom ook minder? Die bezinning zal misschien nieuwe 

spanningen binnen de kerken zelf oproepen. Maar dat kan ook een teken van nieuw leven zijn. We zeggen 

met Jesaja 43, 18-19: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden rusten. Zie ik ga iets 

nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?’ (NBV) 

 

Lezingen: 
 

Waar zijn de jongeren?                                                          
Datum:  03-11-2022 

Spreker: dr. Joris Kregting  

Onderzoeker bij het Kaski  

 

Hoeveel jongeren zijn nog gelovig en, als ze gelovig zijn, kerkelijk? Wanneer 

jongeren nog kerkelijk zijn, dan zijn ze vaak traditioneler en bewuster gelovig dan de 

oudere generatie, zo lijkt het. Is dat zo? Welke rol speelt hier het persoonlijke gevoel 

en de persoonlijke spiritualiteit? Kunnen we zicht krijgen op hun eigen visie op institutionalisering, 

gezagsverhoudingen en op een eventueel eigen vormgeving? Welke initiatieven kunnen kerken hier nemen? 

 

De parochie, de gemeente en de voorganger 
Datum: 10-11-2022 

Sprekers: ds. Gertrudeke van der Maas,  

diaconaal ondernemer  

en predikant van de PKN te Apeldoorn  

en Karel Donders,  

pastoor RK parochie Maria Magdalena,  

Overbetuwe en Lingewaard.  

 

Is de parochie of de gemeente als een territoriale eenheid van de plaatselijke gelovigen nog te handhaven? 

Door samenvoegingen worden de parochies steeds groter, maar het bedienend personeel wordt  

steeds minder. Kunnen lekenbewegingen als Focolare, Emmanuel, San Egidio, lekendominicanen etc. hier 

een rol spelen? Maar moet de leek per se zó ingeschakeld worden? Kijken we eens naar protestantse  
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gemeenten. Kunnen de parochies een voorbeeld nemen aan het protestantse project van pioniersplaatsen? In 

de katholieke wereld stimuleert het programma ‘Space for Grace’ nieuwe initiatieven tot nieuwe 

vormgeving. 

 

Het klooster en de leken 
Datum: 17-11-2022                                                                                      

Sprekers: Johannes van den Akker,                 

voorzitter van de Vereniging  

Religieuze Leefgemeenschappen,  

abt van het Kleiklooster te Amsterdam  

en Marga Zwiggelaar OP te Nijmegen. 

 

Het kloosterleven hoort wezenlijk bij de katholieke kerk en de orthodoxe kerken. Ook hier is natuurlijk 

sprake van vergrijzing. Toch zijn ook hier weer jongeren die intreden. Wat drijft hen, wat streven ze na? Er 

zijn tevens al langer protestantse ordes, zie Taizé, dat zich specifiek op jongeren richt. Het Nederlandse 

calvinisme kent tegenwoordig ook kloosters. Zijn het stiltecentra of zijn het inderdaad kloosters? Er zijn 

veel initiatieven van jongeren tot leefgemeenschappen. Wat nemen zij over uit de kloostertraditie? 

 

Nieuwe omgangsvormen in de kerk: de synodale weg.                  
Datum: 24-11-2022 

Spreker: Laetitia van der Lans,  

oud hoofd levensbeschouwing KRO/NCRV,  

nu hoofd religieuze uitgeverij de Zalige Zalm. 

 

In Nederland wordt nu op initiatief van paus Franciscus de start gemaakt met de 

synode van de kerk, een raadpleging van het gelovige volk in de plaatselijke 

kerken. Daarbij kan dus alles ter sprake komen.  In Duitsland is al gesproken over parttime priesters en 

gehuwde priesters. Hier is de positie van de vrouw belangrijk. Zijn nieuwe omgangsvormen in de katholieke 

kerk mogelijk die tegemoetkomen aan de bezwaren tegen de traditionele top-down gezagsverhoudingen. Eén 

van de speerpunten van het Nederlands episcopaat is de dialoog in kerk en samenleving. Wat betekent dit 

concreet voor de oecumene? Hoe worden jongeren hierdoor enthousiast gemaakt? En dan de gewone 

kerkganger nog. 

 

Algemene informatie: 
 

De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar 

via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. 

De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 u is er tot 21.30 u gelegenheid om 

vragen te stellen en opmerkingen te maken.  

De entree bedraagt 7 euro. 

Er is een ringleiding beschikbaar. 

 

Vriendenbijdrage 

Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. 

Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI: onder vermelding van AG/orde der dominicanen). 

 

Albertinumgenootschap 

Website: www.albertinumgenootschap.nl                    Mail: info@albertinumgenootschap.nl  

Voorzitter: Dr. Paul Juffermans 

 

Secretaris:  

Bärbel De Groot-Kopetzky, Waalkade 80,  

6511 XR Nijmegen, 024-3600625 

e-mail: b.kopetzky@planet.nl 

Folders en informatie 

Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A, 

6581 XW  Malden, 024-3581963 

e-mail: a.fisscher@xs4all.nl 
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gebruik deze 

ruimte om een 

belangrijk punt 

te benadrukken. 

Sleep dit 

tekstvak als u 

het ergens 

anders op de 

pagina wilt 

plaatsen.] 
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Activiteitenrooster 

Voor een uitgebreide omschrijving, zie de brochure ‘Catechese activiteiten 2022-2023’ 

Datum en tijd Activiteit Locatie 

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-/Dominicuserk 
(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-/Dominicuserk 
(ingang Groenewoudseweg) 

Do 3 nov. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen 
Effata-Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 

Za 5 nov. 10.00u – 12.00u 
Leerhuis Cursus ‘Kennismaking 
met de Bijbel’ 

Dagkapel Effata-/Dominicuserk 
(ingang Groenewoudseweg) 

Zo 6 nov. 15.00u 
‘Systeem loopt vast’ (liederen en 
gedichten) 

DoRe kerk 

Ma 7 nov. 16.30u – 17.30u Bijbelgroep 
Effata parochiecentrum  
(crearuimte) 

Wo 9 nov. 10.00u – 11.30u Meditatieve viering 
Dagkapel Effata-/Dominicuserk 
(ingang Groenewoudseweg) 

Do 10 nov. 19.30u Bezielde film ‘After Life’ 
Effata parochiecentrum 
(huiskamer) 

Di 15 nov. 14.00u – 16.00u Inspirerende verhalen 
Effata parochiecentrum 
(huiskamer) 

Do 17 nov. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen 
Effata-/Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 

Za 19 nov. 10.00u – 12.00u 
Leerhuis Cursus ‘Kennismaking 
met de Bijbel’ 

Dagkapel Effata-/Dominicuserk 
(ingang Groenewoudseweg) 

Zo 20 nov. 07.45u en 
08.30u 

Wegen met zegen – wandeling 
met vertrekceremonie (07.45u met 
ontbijt en 08.30u zonder ontbijt) 

AVP kerk 

Ma 21 nov. 16.30u – 17.30u Bijbelgroep 
Effata parochiecentrum 
(crearuimte) 

Wo 23 nov. 10.30u – 12.15u 
Kunst en Religie ‘Lezing 
Kerstoratoria’ 

Dagkapel Effata-/Dominicuserk 
(ingang Groenewoudseweg) 

Zo 27 november 
Start catechese activiteiten in de 
Kerstperiode 

Effata-/Dominicuskerk 

Do 1 dec. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen 
Effata-/Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 

Ma 5 dec. 16.30u – 17.30u Bijbelgroep 
Effata parochiecentrum 
(crearuimte) 

Di 13 dec. 14.00u – 16.00u 
Inspirerende verhalen in het teken 
van de advent en Kerst 

Effata parochiecentrum 
(huiskamer) 

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

Do 15 dec. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen 
Effata-/Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 
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Vredesgebed 
 

Wanneer we stilstaan bij onvrede en geweld 

Wordt oorlogslawaai alles overheersend 

Mogen we echte stilte vinden – bron van rust 

 

Wanneer we stilstaan bij het verschrikkelijke leed 

Dreigen we weg te zakken in een sleur 

Mogen we weerloos durven zijn – bron van kracht 

 

Wanneer we stilstaan bij haat en wraakzucht 

Spreken we soms de taal van wie de wapens opnemen 

Mogen we barmhartig kunnen zijn – bron van vergeving 

 

Onze wens naar vrede kent schijnbaar geen vervulling 

Maar velen willen hun wensen met ons delen 

Mogen wij allen dezelfde droom dromen 

 

Opdat wij zegenen wie ons vervloeken 

Bidden voor wie ons slecht behandelen 

En de andere wang aanbieden aan wie ons slaan 

 

Het open einde van ons verlangen naar vrede 

Mogen we niet uit handen geven. 

Vanuit het vaste geloof dat het niet tevergeefs zal zijn 

 

In vrede mogen we jij zeggen tegen onze beschermer 

God – open einde van ons verlangen 

Laat het vrede worden voor alle mensen 
 

Thomas Quartier o.s.b., theoloog des vaderlands 
 

 

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 1 december   
- volgende aflevering 18 december 
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 

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

zondag 23 oktober Wereld missiedag Koos Wilke samenzang o.l.v. 

10.30 uur Ecclesiasticus 35, 12 - 14, 16 - 18  Annemiek van Nostrum 

 Lucas 18, 9-14   

 

Hoogfeest van 
Allerheiligen/Allerzielen Wim Rigters Thea Stadlander - -Glasz 

zondag 30 oktober Agapèviering - Diaconale zondag Dineke Wilke samenzang o.l.v. 

10.30 uur Johannes 7, 2-4. 9-14  Annemiek van Nostrum 

 Matteüs 5, 1-12a   

dinsdag 1 november Kerk open van 10.00 tot 12.00 uur   
woensdag 2 
november Kerk open van 10.00 tot 12.00 uur   

 32e zondag door het jaar 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   
woensdag 9 
november 10.00 uur Meditatieve viering   

 33e zondag door het jaar Ineke v. Cuijk o.p. Thea Stadlander - Glasz 

zondag 13 november Agapèviering - Diaconale zondag Willem Pelser Samenzang o.l.v. 

10.30 uur Maleachi 3, 19-20a  Lucas 21, 5-19  Françoise Klaassen 

 Christus Koning Annemie Herinx n.n.b. 

zondag 20 november Agapèviering - Diaconale zondag Cécile Aelberts v.d. Ven Schola o.l.v. 

10.30 uur Samuël 5, 1-3  Lucas 23, 35-43  Françoise Klaassen 

 Eerste zondag van de advent Peter Nissen Thea Stadlander - Glasz 

zondag 27 november Agapèviering - Diaconale zondag Betty Smits - v. Sonsbeek Samenzang o.l..v.  

10.30 uur Jesaja 2, 1-5  Matteüs 24, 37-44  Annemiek v. Nostrum 

 Tweede zondag van de advent 
Pastoor Eduard Kimmen 
s.j. Thea Stadlander - Glasz 

zondag 4 december 
Eucharistieviering - Diaconale 
zondag Pastor Hans Hamers o.p. Schola o.l.v. 

10.30 uur Jesaja 11,1-10  Matteüs 3, 1-12  Luc Jan laarhoven 

 Derde zondag van de advent Ineke v. Cuijk o.p. n.n.b. 

zondag 11 december Agapèviering - Diaconale zondag René Klaassen Samenzang o.l.v.  

10.30 uur Jesaja 35, 1-6a. 10 Mattheüs 11,2-11  Françoise Klaassen 

woensdag 14 

december 10.00 uur Meditatieve viering   

 Vierde zondag van de advent Jan v.d.Wal Thea Stadlander - Glasz 

zondag 18 december Agapèviering - Diaconale zondag Betty Smits - v. Sonsbeek Schola o.l.v. 

10.30 uur Jesaja 7, 10-14  Matteus 1, 18-24  Françoise Klaassen 
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