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Rust

Alles goed en wel, maar er zijn ook mensen om ons
heen, binnen en buiten onze gemeenschappen, die
niet rust krijgen of kunnen nemen. Voor hen is de
zorg van gisteren ook de zorg van morgen, ondanks
de woorden in Matheus 6, 34: “Maak je dus niet
bezorgd over de dag van morgen, want de dag van
morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf.
Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” Ik
denk daarbij vooral aan de eenzamen, juist in de
komende vakantieperiode. En aan de grote groep

Ik wens u namens het pastoraal team een goede
zomerperiode.
Hans Hamers

Mededeling
locatieteam

van

het

Na afloop van de viering op zondag 23 juni - de
vrijwilligersdag - heeft onze pastor Hans Hamers de
volgende mededeling gedaan:
‘Vanwege veranderingen in zijn privéleven heeft Frits
Muller besloten om te stoppen met de meeste
activiteiten binnen onze gemeenschap. Frits stopt als
lid van het pastoraal team van Effata en als
coördinator
van
de
kerngroep
liturgie.
Zijn
dirigentschap van de Schola zal hij graag voortzetten.
Wij, de Effata gemeenschap, zijn Frits veel dank en
waardering verschuldigd voor het vele werk dat hij
heeft gedaan afgelopen jaren, vooral toen Frits het
schip op koers heeft gehouden in de periode dat
Annemie Herinx ziek was. Dat mogen en zullen wij
niet vergeten.’
Namens het locatieteam wil ik graag benadrukken dat
wij ons bij de woorden van Hans van harte
aansluiten. En eraan toevoegen: dit betekent geen
afscheid van Frits ! We hopen dat hij nog lang onze
geïnspireerde dirigent van de schola mag blijven.
Ab Blom, secretaris

Kunst en Religie
U kent de catechesewerkgroep ‘Kunst en Religie’ van
de
bezoeken
het
afgelopen
jaar
aan
drie
kerkgebouwen van drie locaties (Antonius van Padua,
Maria Geboorte en Antonius Abt). Tijdens deze
bezoeken hebben we deskundige en interessante
informatie ontvangen over de architectuur en de
kunstschatten van kerkgebouwen. Gezien de reacties
van de deelnemers heeft de werkgroep besloten haar

Zomer 2019

En toch …. Hieronder vindt u een mededeling dat Frits
Muller zich terugtrekt als lid van het pastoraal team
en de kerngroep liturgie. Dat is een behoorlijke
aderlating voor onze gemeenschap. Daarnaast is het
andere lid van het pastoraal team, René Klaassen,
ziek. We hopen dat René na de vakantie zijn taken
weer kan oppakken. Het zijn de zorgen van morgen.
Ik kan deze zorgen niet wegdenken, maar wel
terugzien op wat deze collega’s de afgelopen jaren
betekend hebben voor de Effata-Dominicuskerk. Nu
rusten, en erop vertrouwen dat Gods geest ook
morgen er zal zijn voor alle mensen.

mantelzorgers die nauwelijks rust krijgen. Laten we
hen niet uit het oog verliezen.
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Het kerkelijk jaar is eind juni enigszins tot rust
gekomen. Pasen en Pinksteren vielen dit jaar erg laat.
En nu heeft de zomerhitte zich in alle hevigheid
gemeld, als ware het een oproep om rust te nemen.
Rust is belangrijk. Joop Zoetemelk wist het ook toen
hij zei dat de Tour de France in bed wordt gewonnen.
In de bijbel wordt ook vaak gesproken over rust,
onder andere in de psalmen. Rust hoort bij arbeid.
Rust is nodig om verder te kunnen. Soms lijkt het wel
dat we dat niet meer weten in onze 24-uurs
economie. Rust is ook nodig om te groeien, door
afstand te nemen en te reflecteren over wat we
gedaan hebben. We stellen ons vragen als: ‘waarom
deed ik het nu op deze manier, had ik het anders
kunnen doen, was het écht nodig, heb ik anderen
geholpen of alleen mezelf?’ De antwoorden op deze
‘vakantie-vragen’ zijn minder van belang dan het feit
dat ze gesteld worden. Want het stellen van
bezinningsvragen kan perspectieven openen die er
eerst niet waren.

activiteiten in 2019-2020 voort te zetten. Omdat de
eerste activiteit al op 13 september plaatsheeft en de
brochure catecheseactiviteiten pas eind augustus
gereed is voor publicatie, vragen we nu al vóór de
zomervakantie uw aandacht.
Het betreft een bezoek aan De Tempelhof te
Winssen. Dit bezoek zal plaatsvinden op vrijdag 13
september tussen 10.00 uur en 14.30 uur.
De Tempelhof is het laboratorium van de universele
beelden en denkbeelden van het kunstenaarsduo
Huub & Adelheid Kortekaas. Het is een eigentijds
totaalkunstwerk en sinds 2018 opgenomen als Rijks
Cultureel
Erfgoed
Monumentaal
Interieur.
In 1995 ontwierp Adelheid de basis voor het huis en
de tuin, en samen bouwden en vervolmaakten zij
deze bijzondere woon- en werkplek tussen 1995 en
1999. Vanuit het verlangen naar harmonie en
betekenisgeving aan hun leven en werk, het meeademen met de wereld. Het Gesamtkunstwerk is
geïnspireerd op de ‘Universele Maat van de Mens’
welke in hun filosofie een grote rol speelt.
Dit totaalkunstwerk is een afspiegeling van de
veranderingsprocessen
in
de
wereld,
een
totaalconcept van de verbeelding van de universele
beelden en de denkbeelden van het kunstenaarsduo.
Een 50 jaar lange zoektocht naar een nieuwe
inspirerende symbiose tussen tegenpolen: tussen het
mannelijke en vrouwelijke, tussen natuur en cultuur,
economie en spiritualiteit, tussen Oosters en Westers
denken, tussen individu en maatschappij, tussen
verschillende godsdiensten.
Een bezoek aan De Tempelhof is zonder meer de
moeite waard. Niet alleen voor mensen die zich in de
wereld van vandaag willen verdiepen, maar ook voor
mensen die belangstelling hebben voor de natuur en
de wijze waarop Huub en Adelheid Kortekaas in die
natuur hun denkbeelden hebben verweven. Ook
binnen in hun huis ademt alles tot in de kleinste
details hun levenswerk uit.
U bent, ook namens Huub en Adelheid Kortekaas, van
harte welkom op De Tempelhof. Voor een voorproefje
van het bezoek zie: https://www.huubenadelheidkortekaas.nl/nl/
Nadere mededelingen zullen volgen, maar u kunt
deze datum alvast in uw agenda noteren.
Willem Pelser, Werkgroep Kunst en Religie

MIVA-collecte
24 en 25 augustus
Dit jaar vraagt de MIVA (Missie Verkeersmiddelen
Actie) uw aandacht voor meisjes in Kameroen. Een
voorbeeld. De 3-jarige Marvelous is geboren met een
afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde
ervoor dat ze geopereerd kon worden. Met een auto
van MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken.
2

In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster
Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s
nodig.
Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De
inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de
gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie
verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn
eenzaam achtergebleven, zonder ouders. Zuster
Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.
De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het
ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober
klooster, geen stromend water, geen toilet, soms
elektriciteit, vangt zuster Clementine deze meisjes
op. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het
ontwikkelen van hun vaardigheden. Ze krijgen
naailes, computerles of leren kappersvaardigheden.
Dankzij zuster Clementine hebben zij weer kans op
een mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een
glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar
doe ik het voor’. Zuster Clementine bezoekt
kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg
die zo hard nodig is. Met een auto gaat dit allemaal
makkelijker.
Steun
de
Miva
met
een
gift
aan
NL42INGB0000002950 ten name van Miva ’s
Hertogenbosch. Of een donatie in het collectemandje
van 25 augustus. Doet U mee?
De diaconiegroep, Anton van der Meer

Kroniek
Overleden
Els Meijers-Eijkman
Mevrouw Elisabeth (Els) Meijers-Eijkman overleed 8
juni in de locatie Postiljon van het Oud Burger
Gasthuis. Zij bereikte de leeftijd van 87 jaar. Zij
woonde heel haar leven rond de Dominicuskerk, met
name in de Prof. Van Ginnekenstraat. Haar laatste
periode verbleef ze in het OBG.
Mevrouw Meijers was al geruime tijd weduwe en
kampte lang met dementie. In de afscheidsdienst op
14 juni werden met name haar zorgzaamheid en haar
liefde voor de natuur gememoreerd. Maar ook dat zij
geliefd was in haar familie en haar kring van
vrienden. Mevrouw Meijers werd na deze viering
begraven in het graf van haar echtgenoot op de
begraafplaats Jonkerbos.
Margreet van Vierzen-Arkenbout
In de leeftijd van 79 jaar overleed op 5 juni mevrouw
Margreet van Vierzen-Akkerbout, woonachtig in de
Weezenhof. Zij was randkerkelijk, maar voor haar
afscheidsviering koos haar echtgenoot, na een
rondgang, voor de Dominicuskerk vanwege haar
vertrouwdheid met het katholieke geloof in het
Brabant van haar jeugd. In de afscheidsviering
werden zij en haar familie en vrienden dan ook als

gast verwelkomd.
Mevrouw van Vierzen was enig kind, en vanwege de
vroege dood van haar vader moest haar moeder hard
werken. Zelf vervulde ze diverse functies in de
modebranche; ook was ze artistiek werkzaam.
Mevrouw Vierzen was gehuwd en had twee kinderen.
Door het volgen van allerlei cursussen bouwde ze
bewust haar sociale leven op.
Vanaf september vorig jaar was haar leven een
aaneenschakeling
van
pijn
en
teleurstelling.
Uiteindelijk is zij in vrede gegaan, te midden van
familie en vrienden: ‘Ik voel me zó verzorgd; als dit
het afscheid is, dan is het ‘t mooiste afscheid dat ik
had kunnen bedenken’. De kerkelijke afscheidsviering
voor mevrouw Van Vierzen-Arkenbout vond plaats op
12 juni, gevolgd door een crematie in crematorium
Waalstede.

Rectificatie
In het vorig parochieblad (Pinksteren) wordt onder
Kroniek (pagina 18) melding gemaakt van het
grafdoekproject. Abusievelijk wordt daarbij de naam
van Nelly Arnts genoemd als
degene
die
samen
met
Annemie Herinx leiding gaf
aan dit project. Nelly was
weliswaar zeer betrokken,
maar het was Maria Nolet die
de leiding had over dit
project. Onder haar leiding en
begeleiding is deze mooie
grafdoek, die nog steeds
gebruikt wordt bij de viering
van Goede Vrijdag, tot stand
gekomen. Het is ook Maria geweest die het grootste
aandeel heeft gehad bij het vervaardigen van de
grafdoek. Het hele middenstuk bijvoorbeeld is van
haar hand. Maria en Nelly hebben samen de
afzonderlijke bijdragen van de deelneemsters tot een
creatief geheel weten te brengen. Dus, ere wie ere
toekomt: Maria, Nelly, en alle enthousiaste vrouwen,
dankjewel!
Annemie Herinx
Activiteiten Agenda
JULI - SEPTEMBER 2019
woensdag 10 juli
10.00-11.30 uur
woensdag 14 augustus
10.00 uur
donderdag 6 september
19.30-22.00 uur

Themaviering
Dagkapel
Themaviering
Dagkapel
Bibliodrama
Dagkapel

Kopij volgend nummer
- aanmelden vóór 19 augustus
- inleveren uiterlijk 28 augustus
- volgende aflevering 14 september
Oplage circa 750 exemplaren
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Bereikbaarheid

Pastoraal team Effata
Pastor Hans Hamers
hhamers@glazenkamp.net
 06 - 19573987
René Klaassen
frklaassen@caiway.nl
 024 - 3562968
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 Fons Fiselier
Webmaster Ab Blom
E-mailadres
 redactie@effataparochie.nl
Verspreiding parochieblad
Ted Hoyng
Elly Voss  024–8480938
 evoss@fo.nl
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THEMA en viering

Zondag 7 juli

14e zondag door het jaar
Agapèviering
Jesaja 66, 10-14c
Lucas 10, 1-12. 17-20
15e zondag door het jaar
Agapèviering, diaconale zondag
Deuteronomium30, 10-14
Lucas 10, 25-37
16e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Genesis 18, 1-10a
Lucas 10, 38-42
17e zondag door het jaar
Agapèviering
Genesis18, 20-32
Lucas 11, 1-13
18e zondag door het jaar
Agapèviering
Prediker 1, 2; 2, 21-23
Lucas 12. 13-21
19e zondag door het jaar
Agapèviering, diaconale zondag
Wijsheid 18, 6-9
Lucas 12, 32-48
20e zondag door het jaar
Oec. Viering in de DoRe-kerk
Jeremia 38, 4-6. 8-10
Lucas 12, 49-53
21e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Jesaja 66, 18-21
Lucas 13, 22-30
22e zondag door het jaar
Agapèviering
Sirach 3, 17-18. 20. 28-29
Lucas14, 1. 7-14
23e zondag door het jaar
Agapèviering
Wijsheid 9, 13-18b
Lucas 14, 25-33
24e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Exodus 32, 7-11. 13-14
Lucas15, 1-32

10.30 uur
Zondag 14 juli
10.30 uur
Zondag 21 juli
10.30 uur
Zondag 28 juli
10.30 uur
Zondag 4 augustus
10.30 uur
Zondag 11 augustus
10.30 uur
Zondag 18 augustus
10.30 uur
Zondag 25 augustus
10.30 uur
Zondag 1 september
10.30 uur
Zondag 8 september
10.30 uur
Zondag 15 september
10.30 uur

Voorgangers

Zang

Willem Pelser
Dineke Wilke

Schola
Françoise Klaassen
Joseph Steenbrink

René Klaassen
Josje Kruijsen - Lankhorst

Samenzang
Françoise Klaassen
Wim Hendrickx

Gerard Verwoerd c.m.
Pieter - Theo Zuurbier

Samenzang
Hubertine Rietbergen
Thea Stadlander

Hans Siemerink
Annemie Herinx

Schola
Frits Muller o.p.
Ted Schoof o.p.

Pastor Hans Hamers o.p.
Willem Pelser

Samenzang
Frits Muller o.p.
Wim Hendrickx

Wim Rigters
Schola
Betty Smits - van Sonsbeek Frits Muller o.p.
Thea Stadlander
pastor Hans Hamers o.p.
pastor Ekkehard Muth
ds. Hans Noordeman

Geen viering in onze kerk
Schola Effata
Joseph Steenbrink

Ed. Metz o.f.m.
Samenzang
Betty Smits - van Sonsbeek Françoise Klaassen
Thea Stadlander
Pastor Hans Hamers o.p.
René Klaassen
Gebedsdag voor de zorg voor

Schola
Frits Muller o.p.
Joseph Steenbrink

de Schepping

Kees Scheffers
Josje Kruijsen - Lankhorst
Werelddag voor migranten

Samenzang
Françoise Klaassen
Tanja Taale

en vluchtelingem

Gerard Verwoerd c.m.
Wim Hendrickx
Betty Smits - van Sonsbeek Schola
Françoise Klaassen

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:
De Vinotheek www.vinotheek.nl

Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl

Haerkens BV www.haerkens-bv.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

Natuursteenbedrijf G. van Leeuwe b.v. www.gvanleeuwe-natuursteen.nl
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