EFFATA
Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen
Speels vertrouwend de zomer door
Onlangs was ik bij de meditatieve viering in de dagkapel. Het thema was ‘Speels vertrouwen’. Daarbij
hebben we wat verwijld. Met de zomer in het vooruitzicht denk ik dan ook aan tijd voor rust en bezinning.
Zou speels vertrouwend de zomer doorkomen mogelijk zijn? Het beeld van een spelend kind komt dan bij
mij naar boven: onbekommerd bezig met wat op dat moment invalt, zonder zorgen, ‘wetend’ dat papa en
mama er gewoon zijn als het nodig is, en het dan goed komt. Als ik nu eens de komende zomermaanden
dat kind probeer te zijn, ‘spelend’ de dingen doen die op mijn pad komen, vertrouwend dat de grond onder
mijn voeten echt niet wegzakt bij tegenslag, want God is mijn dragende grond.

•

Op zondag 17 juli zal Amélie Pieterse de Eerste Heilige Communie ontvangen in onze kerk. René
Klaasen heeft met Amélie, haar vader, moeder en broertje en zusje, een mooi voorbereidingstraject
doorlopen.

•

Van 17-25 september is de Vredesweek (thema is: ‘Generatie Vrede’, www.vredesweek.nl). Wij
willen hier dit jaar weer aandacht aan besteden, bij voorkeur met andere kerken in onze parochie.
U wordt hierover nog verder geïnformeerd.

•

Op vrijwilligersdag willen het locatieteam en het pastoraal team alle vrijwilligers in het zonnetje
zetten en hartelijk danken voor hun inzet. Dit jaar gaan we dat doen op zondag 25 september na
de viering.

Mede namens collega René Klaassen wens ik u allen een goede zomer: speels vertrouwend.
Pastor Hans Hamers o.p.

VAKANTIE !!!

ook voor dirigenten en schola...

Zoals u gemerkt hebt, is dit werkjaar 2021-2022
een bewogen, raar en onvoorspelbaar jaar
geweest…
Dán weer een stilteviering, dán weer een viering
met 4 zangers en ten slotte weer samenzang of een
viering met de voltallige Schola… Bijna niet te
organiseren, maar toch… we zijn het jaar muzikaal
best naar tevredenheid doorgekomen!
Om hier een beetje van bij te komen én omdat de
zomerperiode begint, stellen we nu een
vakantieperiode in:

De Schola repeteert niet van 5 juli t/m 16
augustus.
▪
De laatste Schola-zondag is op 3 juli en de
eerste weer op 4 september.
▪
In de tussenliggende weken hebben we
samenzang, zingen we met een paar
koorleden of draaien we CD’s.
We wensen u een goede en zonnige zomerperiode
toe, en zien u graag gezond en uitgerust terug op
4 september!
Namens de Schola-leden en Luc-Jan
Muzikale groeten van Françoise!
▪
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Maar enige praktische zaken wil ik via dit Effatablad wel melden:
•
In het vorige Effatablad is aangekondigd dat er een informatiebijeenkomst zou zijn omtrent de
Missionaire Parochie, op 19 juni. Deze hebben we moeten verplaatsen naar zondag 10 juli. In de
voorafgaande zondagsviering wordt aan deze thematiek ook aandacht besteed.

‘Zij heeft een verhaal’
Het Netwerk van katholieke vrouwen en
de bisschoppelijke synode
In heel katholiek Nederland zien we resultaten van
het synodale denkproces dat Paus Franciscus is
gestart. Het Netwerk van Katholieke Vrouwen zette
een vragenlijst uit onder de titel ‘Zij heeft een
verhaal’. De vragen doen volledig recht aan de
brede opzet van het synodaal proces (‘Zouden
verbeteringen wenselijk zijn in de katholieke
kerk?’; ’Wilt u een advies geven aan de
bisschoppensynode 2023?’). Ook werd de vrouwen
gevraagd of het katholieke geloof hen motiveert om
actief te zijn in de samenleving. De resultaten
werden eind mei gepresenteerd en aan Mgr. De
Korte overgedragen
(https://www.unkv.online/synode).

Ruim 2200 vrouwen vulden de enquête in, voor het
grootste deel zeer actief in de kerk (’Gedragen door
de Geest’). Het gaat dus om een groep waar de
bisschoppen sterk rekening mee hebben te houden.
Zij ervaren voldoening en putten vreugde uit hun
kerkelijk activiteiten maar, zoals het rapport mooi
zegt, de meeste deelnemers zijn positiever ‘over
het vrouw-zijn in Nederland’ dan over het ‘het
vrouw-zijn binnen de Katholieke Kerk’. Er is ruimte
voor verbetering, en het is (hoog) tijd voor
verandering. Daarin zijn ze hoopvol.

Paus Franciscus wordt als leider van de wereldkerk
door velen genoemd als bron van inspiratie en
vreugde.
De positieve energie uit zich in ‘ideeën en wensen’
voor de toekomst van de Katholieke Kerk in
Nederland. De zeven meest genoemde wensen
zijn:
1. Verder groeiende gelijkwaardigheid en
balans tussen mannen en vrouwen.
2. De zichtbaarheid van vrouwen in de kerk
op vele manieren vergroten, om te
beginnen in de dagelijkse praktijk in de
parochies. Hierbij wordt gedacht aan het
deelnemen door vrouwen in bestuurlijke
gremia, in de missie van de kerk en ook
op het altaar.
3. De verbondenheid van de kerk met de
samenleving bevorderen: een kerk worden
die meer werk maakt van haar diaconale
taak in de wereld.
4. Parochies die een thuis zijn voor iedereen.
De respondenten spreken over een
kerkgemeenschap die niet uitsluit; zij
hopen op parochiegemeenschappen die op
vele manieren opener, diverser en
inclusiever zijn dan nu het geval is.
5. Door middel van catechese, Bijbelstudie
en het samen vieren de tekenen van de
tijd beter leren verstaan.
6. Meer persoonlijke en pastorale aandacht
en empathie voor parochianen.
7. Meer aandacht voor
gemeenschapsvorming, spiritualiteit en
geloofsverdieping.
De wensenlijst eindigt met de opmerking dat
luisteren naar elkaar de basis voor de broodnodige
vernieuwing is. Als ‘adviezen’ geeft het netwerk de
bisschoppen mee om vrouwen als gelijkwaardige
gesprekspartners te beschouwen, creativiteit en lef
te tonen en, wederom, vrouwen een nadrukkelijker
plaats in de kerkgemeenschap en liturgie te geven.
Ook adviseert het netwerk in alle vrijmoedigheid te
zoeken naar nieuwe taal in woord, beeld en muziek,
die gebruikt kan worden in de liturgie. Een taal die
aansluit bij de levens en Godservaringen van de
hedendaagse mens.
Mijn persoonlijke indruk is, dat de uitnodiging van
de paus door het netwerk op positieve wijze is
opgepakt. Na periodes van polarisatie kan dit
document zeker bijdragen aan constructieve
gesprekken over de toekomst van de wereldkerk.
Marcel Becker
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MIVA
Missie Verkeersmiddelen Actie
collecte op 28 augustus
De MIVA heeft zuster Nicole in Kameroen
geholpen met een robuuste auto, die bestand is
tegen de slechte kwaliteit van de wegen.

Bovendien zijn er enorme afstanden: soms heeft
ze wel vier uur nodig om op de plaats van
bestemming te komen. En dan is er nog de vraag:
kan ik nog terugkomen?

MIVA zet zich in om de lokale mensen te voorzien
van onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. U kunt MIVA helpen met een bijdrage in
de collecte op zondag 28 augustus, of op
bankrekening NL42 INGB 0000 0029 50.
De Diaconiegroep mag vijf keer per jaar de
collecte-opbrengst bestemmen voor een goed
doel. Dat is voor de MIVA (augustus),
SOLIDARIDAD (december), de Vastenactie
(maart) en de Week van de Nederlandse
Missionaris (juni). Deze collecte heeft recent
226,00 euro opgeleverd. Dank daarvoor! De vijfde
collecte is voor een eigen actie van de
diaconiegroep. In het verleden waren dat: Sri
Lanka, Sizakala, Frans van de Lugt Centre, en het
huis voor mensen met aids in India, aangemeld
door Pater Verwoerd.
Namens de diaconiegroep,
Anton van der Meer

Zondag 10 juli
bijeenkomst 'Missionaire
parochie'
Op zondag 10 juli, na de viering, zal in de dagkapel een
bijeenkomst zijn over Effata als missionaire
gemeenschap.
Ab Blom, René Klaassen, Jan van der Wal en Pieter-Theo
Zuurbier hebben in maart een landelijke tweedaagse
bezocht over ’De missionaire parochie’ (zie ook vorig
nummer). Zij zullen onze gemeenschap tijdens deze
bijeenkomst vertellen, wat zij beleefd, gehoord en
geleerd hebben. Ook de viering van deze zondag staat in
het teken van dit onderwerp.

Overleden
Bij het ter perse gaan van dit nummer, bereikte ons het droevige bericht dat Gabriel Maltha op 13 juni is
overleden. Zij werd 89 jaar en is jarenlang een actieve en betrokken parochiaan geweest. In het volgende
parochieblad zullen wij uitvoeriger stilstaan bij haar leven en haar overlijden.

Bereikbaarheid van het pastoraal team: Pastor Hans Hamers

 024 – 3562968  06 – 10510849
Voor spoedgevallen Rudie Luiken  06-21547952
René Klaassen



06 – 19573987

Voor uitvaarten

 06 – 48748727

Of kijk op de website www.effataparochie.nl

Kopij volgend nummer: inleveren 31 augustus 2022
Volgende aflevering 15 september 2022
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Oplage circa 600 exemplaren

Rooster van Vieringen
2022

Thema en viering

Voorgangers

Muziek

15e zondag door het jaar
Agapèviering - Diaconale zondag
Deuteronomium 30, 10-14
Lucas 10, 25-37

Jan v.d.Wal
Pieter-Theo Zuurbier

n.n.b.
Samenzang o.l.v.
Françoise Klaassen

16e zondag door het jaar
Eucharistieviering - Diaconale zondag
Eerste communie
Genesis 18, 1-10a
Lucas 10, 38-42

Pastoor Eduard Kimman s.j.
René Klaassen

Thea Stadlander-Glasz
Samenzang
o.l.v. Françoise Klaassen

zondag 24 juli
10.30 uur

17e zondag door het jaar
Agapèviering - Diaconale zondag
Genesis 18, 20-32
Lucas , 11, 1-13

Wim Rigters
n.n.b.

Joseph Steenbrink
Samenzang

zondag 31 juli
10.30 uur

18e zondag door het jaar
Agapèviering - Diaconale zondag
Prediker 1, 2; 2, 21-23
Lucas 12. 13-21

Peter Nissen
Marleen Verstapppen

n.n.b.
Samenzang

19e zondag door het jaar
Eucharistieviering - Diaconale zondag
Wijsheid 18, 6-9
Lucas 12, 32-48 of 35-40

Pastor Hans Hamers o.p.
Betty Smits v. Sonsbeek

Thea Stadlander-Glasz
Samenzang
o.l.v. Annemiek v. Nostrum

20e zondag door het jaar
Maria ten Hemelopneming
Agapèviering - Diaconale zondag
Jeremia 38, 4-6. 8-10
Lucas 12, 49-53

Ineke van Cuijk o.p.
n.n.b.

Joseph Steenbrink
Samenzang

21e zondag door het jaar
Agapèviering - Diaconale zondag
Jesaja 66, 18-21
Lucas 13, 22-30

Wim Rigters
Agaath Ulrich

CD muziek

zondag 21 augustus
10.30 uur

zondag 28 augustus
10.30 uur

22e zondag door het jaar
Agapèviering - Diaconale zondag
Ecclesiasticus 3, 17-18. 20. 28-29
Lucas 14, 1. 7-14

Peter Nissen
n.n.b.

Thea Stadlander-Glasz
Samenzang

zondag 4 september
10.30 uur

23e zondag door het jaar
Eucharistieviering - Diaconale zondag
Wijsheid 9, 13-18b
Lucas 14, 25-33

Pastoor Eduard Kimman s.j.
n.n.b.

Thea Stadlander-Glasz
Schola o.l.v.
Luc Jan Laarhoven

zondag 11 september
10.30 uur

24e zondag door het jaar
Agapèviering - Diaconale zondag
Exodus 32, 7-11. 13-14
Lucas 15, 1-32 of 1-10

René Klaassen
Marleen Verstappen

Samenzang
o.l.v. Françoise Klaassen

zondag 18 september
10.30 uur

25e zondag door het jaar
Agapèviering - Diaconale zondag
Amos 8, 4-7
Lucas 16, 1-13 of 10-13

Jan v.d. Wal
Annemie Herinx

Schola o.l.v.
Françoise Klaassen

26e zondag door het jaar
Vrijwilligersdag
Agapèviering - Diaconale zondag
Amos 6, 1 a. 4-7
Lucas 16, 19-31

Pastor Hans Hamers o.p.
René Klaassen

Samenzang o.l.v.
Annemiek v. Nostrum

zondag 10 juli
10.30 uur

zondag 17 juli
10.30 uur

zondag 7 augustus
10.30 uur

zondag 14 augustus
10.30 uur

zondag 25 september
10.30 uur

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
Banketbakkerij-Chocolaterie Looijenga https://lekkervanlooijenga.nl
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