EFFATA
Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen
Een nieuw jaar
Een gezegend en zalig nieuwjaar voor allen!
Dit is het eerste Effatablad van het nieuwe jaar. Na het dikke, mooie en kleurrijke kerstnummer nu slechts
een 4 pagina-versie, met vooral feitelijke informatie en geen beschouwende artikelen. De veertigdagentijd
en Pasen komen er alweer snel aan, en juist dan willen we een mooi, dik nummer maken. We sparen dus
even onze krachten. Maar we brengen wel een belangrijk onderwerp bij u onder de aandacht: de actie
Kerkbalans. Deze is voor een groot deel de financiële basis voor het reilen en zeilen van de EffataDominicuskerk. Hoe het afgelopen jaar financieel is verlopen, en wat we denken dat nodig is voor dit jaar
2021, kunt u verderop lezen.
Zelden zijn we een nieuw jaar gestart met zoveel onzekerheid. Langzaam
begint de vraag zich op te dringen hoe we er na de coronacrisis voorstaan.
‘De weg van vriendschap,
Gelukkig hebben we afgelopen jaar niet van méér parochianen afscheid
verbondenheid en solidariteit
hoeven nemen dan in andere jaren. Maar toch. Wij, ieder persoonlijk en
met allen.’
als gemeenschap, zijn hoe dan ook getekend door de gebeurtenissen van
afgelopen jaar. Hoe nu verder? Om een lang verhaal kort te maken: laten we elkaar vasthouden in de
gelovige wetenschap dat Gods geest met ons is en we de goede weg zullen kunnen bewandelen, de weg
van vriendschap, verbondenheid en solidariteit met allen.
Hans Hamers

Het is hartverwarmend om te zien hoe in de afgelopen Advents- en Kerstperiode gewerkt is door onze
Effata gemeenschep om onze vieringen zo goed mogelijk door te laten gaan. Wekenlang is René Klaassen
in de weer geweest om voor alle kerststallen een goede plek te vinden in onze kerk. En in die tijd werden
de kerk versierd, de kerststal opgebouwd, de beelden
uitgepakt en op hun plaats gezet, de bomen neergezet
en alle lichtjes aangebracht. Dat alles hebben vele
vrijwilligers gedaan om deze feestelijke tijd zo goed
mogelijk op te fleuren. De zondagsvieringen, waar
maar een beperkt aantal personen toegang toe hadden,
gaven een beeld van de verscheidenheid aan diep
religieuze gedachten die onze voorgangers weten uit te
dragen. Leest u vooral op onze website die
overwegingen nog eens na! Het zijn juweeltjes!
De Kerstnachtviering werd als livestream uitgezonden,
helder vormgegeven door Hans Hamers en René
Klaassen Ondanks de lege kerk kwam ik zo in een
goede kerstsfeer. Ook kreeg je beelden van de
kerststallen, en van verschillende plekken in de kerk te
zien. Ik wist niet dat ons tabernakel zo mooi was!
Op eerste en tweede Kerstdag mochten er gelukkig
weer mensen aanwezig zijn bij de viering. En met een
ingetogen Oudjaarsviering kon het jaar 2020 worden
afgesloten. Hartelijk dank aan alle mensen die dit voor
ons mogelijk hebben gemaakt.

Kerstmis 2020 livestream, foto’s Pieter-Theo Zuurbier

Wij wensen u een zalig, voorspoedig en gezond
Nieuwjaar, waarin we naar ik hoop weer naar ‘normaal’ kunnen terugkeren!

Dirk-Jan de Rooij
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Van het locatieteam

Kroniek
Overleden
Theodora Klein Schiphorst-Bannenberg

Angela van der Linden-Siermann

Op 20 november overleed in ‘Aqua Viva’ te
Nijmegen mevrouw Theodora (Doortje) Klein
Schiphorst-Bannenberg. Ze werd 92 jaar geleden
geboren in Amsterdam, een stad die haar na aan
het hart lag. Zij volgde daar de Modevakschool en
werd costumière. Al op jonge leeftijd toonde zij zich
zelfstandig, onder andere bij haar voedseltochten
in de oorlog; daarmee verkleinde ze de kans dat
haar jongere broers voor oorlogsdienst zouden
worden opgeroepen.

In de leeftijd van 88 jaar, overleed op 23 november
thuis aan de Heyendaalseweg, mevrouw Angela
van der Linden-Siermann. Zij werd als zevende uit
een gezin van tien kinderen geboren in Steenwijk.
Daar hielp ze aanvankelijk mee in de ouderlijke
galanteriewinkel, maar ze had een wijdere horizon:
kleuterleidster, au pair in Engeland en een studie
kunstgeschiedenis.
Met
veel
creativiteit
vervaardigde zij in de loop der jaren enkele
honderden beeldhouwwerken.

In 1955 ging zij met haar echtgenoot in de Van
Ginnikenstraat wonen; die plek werd in 2004
verwisseld voor de Molenveldlaan. In de laatste drie
jaar werd ze geconfronteerd met Alzheimer, het
begin van haar zware en moeilijke laatste
levensfase.

Mevrouw van der Linden heeft zich – met de haar
kenmerkende enorme gedrevenheid en taaie
volharding – ingezet voor rechtvaardigheid en
tegen onderdrukking. Zij kon verontwaardigd
reageren, alsof haar zelf het grootste onrecht werd
aangedaan; ze zocht medestanders. Strijdbaar als
ze was, stak zij haar mening en waardering –
negatief én positief – niet onder stoelen of banken.

Maar haar lange leven daarvóór kenmerkte zich
door grote vitaliteit en toewijding. Heel duidelijk
kwam dit naar voren in de afscheidsviering, met als
thema ‘Een sterke vrouw’. Dit vaker gebruikte
beeld uit het boek der Spreuken werd meer dan ooit
van toepassing geacht op mevrouw Klein
Schiphorst. Er is immers sprake
van een sterke overeenkomst in
de beschrijving van de kenmerken
van beiden. Denk met name aan
haar daadkracht – niets doen was
haar
onbekend
-,
haar
onvermoeibare gerichtheid op
behoeftigen en armen, haar
eenvoud en haar afkeer van
dikdoenerij. Haar directheid en
duidelijkheid
maakten
haar
geliefd, alhoewel natuurlijk niet
bij iedereen. Ze maakte van haar
huis een open huis. Trouw bleef
zij ook aan het geloof uit haar
jeugd. Tot op het laatst had ze
een eindeloos vertrouwen in
Maria.
Met deze kwaliteiten bewees
mevrouw Klein Schiphorst onze
parochie een grote dienst. Zo was
zij in 1985 mede-oprichter van de
Bloemsiergroep,
een
groep
waarvoor zij zich tot vrijwel het
einde van haar leven met al haar
creativiteit heeft ingezet. Uitschieters waren de
kleurrijke jaarlijkse versieringen door de groep met
Kerst en Pasen! Iedere keer weer een verrassing.
Ook heeft zij als lid van de Bezoekgroep bijna dertig
jaar lang haar bijdrage geleverd aan deze vorm van
pastoraat.
De afscheidsviering van mevrouw Klein SchiphorstBannenberg vond plaats op 27 november. Zij werd
aansluitend begraven op Rustoord.
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Die betrokkenheid en kritische houding betroffen
ook zeker het voor haar boeiende gebied van geloof
en kerk. Een engagement met woord en daad. Zij
was een heel gelovige vrouw, maar wel een
onrustige ziel, zoekend naar
geloof en waarheid. Daarbij
hoorde
haar
weerstand
tegen de ondergeschikte rol
van vrouwen in de kerk en
in de presentatie van het
geloof. Twee maanden voor
haar overlijden getuigt zij
schriftelijk wat voor haar
het Kruissteken betekent:
‘Daarom is tegenwoordig
mijn Kruisteken: het goede
gebaar en de woorden in
naam van God-de-Vader,
de Moeder, de Zoon Jezus
Christus en de Heilige
Geest’. Zij was tot haar
dood
lid
van
de
Geloofsgroep.
Zoals
aangegeven
engageerde ze zich ook
anderszins met de parochie.
Zij bezocht zeer trouw de
zondagse
vieringen
en
jarenlang had zij een
belangrijke inbreng in de Begroetingsgroep en de
Bloemsiergroep.
Haar afscheidsviering had ‘Liefde en Creativiteit’ als
het door haar gekozen thema. Woorden waarbij
haar ogen meestal begonnen te twinkelen.
Mevrouw Van der Linden werd 28 november
begraven op Rustoord. ‘Vanuit de hemel denk ik
aan jullie’, zei ze tegen de omstanders rond haar
sterfbed.

Kerkbijdrage 2021

lang uit het zicht
samenwerkingsproject
vrijwilligers uitgevoerd.

Beste leden van onze Effata gemeenschap,

We zijn nog steeds een vitale gemeenschap,
ondanks de beperkingen vanwege corona:

Allereerst wens ik alle goeds en vooral veel
gezondheid in dit nieuwe jaar 2021, voor u en uw
naasten. Het jaar 2020 kende door het coronavirus
veel zorgen, maar ook zagen we dat velen in onze
gemeenschap elkaar hielpen en ondersteunden.

Ik vraag aan het begin van dit jaar uw aandacht
voor de kerkbijdrage. De kosten in 2020 waren
hoger dan begroot vanwege de extra uitgave van
het Effatablad, het boekje in het voorjaar, de
livestream met kerstmis en alle noodzakelijke
maatregelen in de kerk en de pastorie. De
inkomsten waren lager door minder collectes,
minder kerkgangers en minder verhuur van onze
kerk. Gelukkig hebben velen extra bijgedragen,
toen we in de zomer samen konden vieren.
Om binnen onze gemeenschap te kunnen blijven
vieren zijn voldoende inkomsten nodig. Uw
kerkbijdrage is daarom hard nodig. Wij willen u
heel hartelijk danken voor uw steun. Mocht u nog
niet hebben bijgedragen dan is uw gave welkom op
onze rekening:
NL29 ABNA 0436 6614 46 t.n.v. Effata
Nijmegen onder vermelding van
Kerkbijdrage.
Wij maken nu al 7 jaar deel uit van de parochie H.
Stefanus. Samen met de andere locaties in
Nijmegen Oost en West geven wij onze wijze van
vieren en geloof beleven verder vorm. Iedere
gemeenschap doet dat op haar eigen wijze. In ons
Effatablad, op de website en via mededelingen in
de vieringen vindt u informatie over wat er zoal
gebeurt.
Wij treden als geloofsgemeenschap ook meer naar
buiten, mede onder inspiratie van paus Franciscus
en onze bisschop De Korte. Dat doen we onder
meer door als kerk aanwezig te zijn in het STIPOost, waar we meewerken aan ontmoeting en
verbinding binnen de wijk. We ontvangen daarvoor
grote waardering. Mensen zien de kerk weer die zo

was
verdwenen. Dit
wordt
volledig
door

•

Voldoende aanwezigen in de vieringen op
zondag; de 30 personen zijn vrijwel altijd
gehaald.

•

Voldoende voorgangers en vrijwilligers om de
vieringen mogelijk te maken.

•

Een goede en veilige plek om te vieren.

Onze pastor Hans Hamers kan met zijn 0,3 vaste
aanstelling voor Effata en de vrijwillig pastoraal
werkende René Klaassen in ons eigen pastoraal
team alle betrokkenen inspireren en ondersteunen.
Wij kunnen, zij het in de advent maar om de week,
terecht in onze mooie en voorverwarmde kerk om
samen deel te nemen aan de zondagse viering. Als
gemeenschap versterken en ondersteunen we
elkaar door naast deze vieringen ook naar elkaar
om te zien in goede en slechte tijden. De
ziekenbezoekgroep en de kerngroep individueel
pastoraat geven hier geïnspireerd invulling aan.
Helaas zijn andere bijeenkomsten niet meer
mogelijk geweest.
We moeten als gemeenschap de gemaakte
kosten zelf opbrengen.
Deze kosten stijgen ieder jaar, dat zien we thuis
ook
als
we
boodschappen
doen
of
de
energierekening krijgen. Zeker de kosten van gas
stijgen fors vanwege hogere belastingen. De kerk
elektrisch verwarmen is helaas niet mogelijk. Het
maakt daarnaast voor de kosten van een
zondagsviering niet uit of we met 125 of met 90
mensen bijeenkomen, of zoals nu met maximaal
30.
We verwachten over 2020 een groter tekort dan
begroot, 12.000 € in plaats van 9000 €, en ook de
begroting voor 2021 sluit helaas met een tekort van
22.000 €. Als penningmeester moet ik u daarom
vragen om, als het voor u mogelijk is, uw bijdrage
dit jaar te verhogen. Alleen met hogere inkomsten
kunnen wij tekorten voorkomen en de komende
jaren de actieve geloofsgemeenschap blijven waar
wij allen zo naar streven.
Als u de drempel voor het
aftrekken van uw gift bij de
belastingdienst niet haalt, kunt
u via een periodieke gift het
geld wel aftrekbaar maken. Als
u nu 200 € geeft en daar 300
€ van maakt, betaalt U zelf nog
maar 176 €! Meer informatie kunt u krijgen via ons
secretariaat, post@effataparochie.nl of tel 0243656069. Ik zal u dan nader informeren; hier zijn
geen notariskosten meer aan verbonden. Mocht u
hulp nodig hebben om uw automatische
overboeking aan te passen, bel dan ook met het
secretariaat. Wij helpen u graag.

Laat zien wat Effata u waard is!
Begroting 2021met tekort van 22.000 €:
Uit:
114.500 €
Gebouw en Energie
38.500 €
Pastores en Voorgangers
47.000 €
Kosten vieringen en koren
6.000 €
Parochieblad
4.000 €
Bijdrage aan parochie en bisdom 10.000 €
Overige kosten
9.000 €

In:
Kerkbijdrage
Collectes / kaarsen
Begrafenissen en andere vieringen
Verhuur pastorie en kerk
Rente op vermogen

92.500 €
39.000 €
5.500 €
10.000 €
38.000 €
0€

Ronald Wilke, penningmeester

Rooster van vieringen
THEMA en viering

2021
Zondag 10 januari
10.30 uur

Zondag 17 januari
kerk open van
10.00 tot 12.00 uur
Zondag 24 januari
10.30 uur

Zondag 31 januari
10.30 uur

Zondag 7 februari
kerk open van
10.00 tot 12.00 uur
Zondag 14 februari
10.30 uur

Doop van de Heer
Agapèviering-Diaconale zondag
Jesaja 42, 1-4. 6-7
Marcus 1, 7-11
2e zondag door het jaar

Ineke v. Cuijk o.p.
Anton v.d. Meer

Muziek
Joseph Steenbrink
Onder voorbehoud

Stille zondag

Samuël 3, 3b- 10. 19
Johannes 1, 35-42
3e zondag door het jaar
Agapèviering-Diaconale zondag
Jona 3, 1-5. 10
Marcus 1, 14-20
4e zondag door het jaar
Agapèviering-Diaconale zondag
Sefanja2, 3; 3, 12-13
Matteüs 5, 1 -12a
5e zondag door het jaar

Wim Rigters
Dineke Wilke

Thea StadlanderGlasz

Willem Pelser
Betty Smits v.
Sonsbeek

Nog niet bekend

Stille Zondag

Jesaja 58, 7-10
Matteüs. 5, 13-16)
6e zondag door het jaar
Agapèviering-Diaconale zondag
Ecclesiasticus 15, 15-20
Matteüs 5, 17-37

Bereikbaarheid van het pastoraal team: Pastor Hans Hamers
René Klaassen

Voorgangers

Wim Rigters
Annemie Herinx



Joseph Steenbrink

06 – 19573987

 024 – 3562968  06 – 10510849. Voor uitvaarten  06 – 48748727

of kijk op de website www.effataparochie.nl
Kopij volgend nummer: aanmelden voor 18 januari 2021, inleveren uiterlijk 27 januari 2021.
Volgende aflevering 13 februari 2021
Oplage circa 675 exemplaren

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:
De Vinotheek www.vinotheek.nl
Haerkens BV www.haerkens-bv.nl
Gommers Nijmegen BV www.gommers.nl
Janssen Repro www.janssenrepro.nl
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Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl
Bloemisterij Het Molentje www.bloemisterijhetmolentje.nl
Kookstudio en Catering ‘Uit-Koken’ www.uit-koken.nl
Natuursteenbedrijf G. van Leeuwe b.v. www.gvanleeuwe-natuursteen.nl

