EFFATA
Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen
Nu
Het zijn spannende tijden. Veel coronabeperkingen zijn opgeheven. Voor onze Effata-gemeenschap
betekent dat natuurlijk heel veel. Het vieren op zondagmorgen zoals we dat gewend zijn komt steeds
dichterbij. Direct met het vooruitzien kijken we ook achterom, naar wat
we het afgelopen jaar hebben meegemaakt en wat het met ons gedaan
'
heeft, zo zat ik laatst te mijmeren. Waarom weet ik niet meer, maar ik
‘Iedere dag staat op
besefte ineens dat de dag van vandaag er ook is. Staat in Matteus 6 niet
dat Jezus zegt dat de dag van morgen zich wel bezorgd zal maken over
zichzelf’
zichzelf? En dat de vogels in de lucht niet zaaien en maaien? Iedere dag
staat op zichzelf en vraagt de aandacht om te doen wat nodig is. ‘Morgen is morgen; je zorgen maken over
morgen verlengt je leven met geen el’, zegt Jezus.
Dan maar niet vooruitkijken of terugkijken? Dat natuurlijk ook weer niet. Maar de vraag hoe het nu met
onszelf is, persoonlijk, als geloofsgemeenschap en als parochie, zou zomaar vergeten kunnen worden. Als
we nu eens de vraag ‘Hoe is het nu echt met ….?’ komende zomermaanden als meditatie en mijmering aan
onszelf stellen, dus ook onze zegeningen tellen? Wie weet wat het ons brengt.
Hans Hamers O.P.

Versoepelingen
De
recent
aangekondigde
versoepelingen
betekenen voor onze vieringen dat we het
maximaal aantal mensen mogen toelaten met
inachtneming van de 1,5 meter regel, dus 79
mensen. De mondkapjes in de kerk hoeven niet
meer, tenzij de anderhalve meter niet gewaarborgd
kan worden. Ook op het gebied van koorzang komt
er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er
maximaal twaalf koorzangers zingen, mits strikte
voorwaarden in acht worden genomen met
betrekking tot onder meer afstand en ventilatie. In
verband met dit laatste kunnen we voorlopig nog
niet samenzingen. De koffie na de viering buiten is
wel toegestaan. De hygiëne maatregelen en die
rond het bijhouden van presentie blijven van
kracht.
Wanneer hierin nog wijzigingen optreden, dan
wordt u daarvan zo goed mogelijk op de hoogte
gesteld
via
email
of
via
de
website

https://www.stefanus.nl/welkom-effata
afkondiging op zondag in de kerk.
N.B. Is uw emailadres bij ons bekend?

en

door

Vrijwilligerszondag
Ieder jaar is de laatste zondag van juni de
vrijwilligerszondag. Zonder vrijwilligers kan de
parochie, onze gemeenschap, niet bestaan. Zij zijn
onmisbaar, want als alleen de professionals het
werk doen, dan wordt het een zooitje. De paus zegt
weliswaar dat de kerk wat meer rotzooi mag
maken, maar waarschijnlijk heeft hij dit niet zó
bedoelt.
Pastoraal team en locatieteam willen op de
vrijwilligerszondag alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet. Dat willen we doen vooral door het met
elkaar gezellig te maken. De kans dat we dat in
september kunnen doen is veel groter dan dat we
dat in juni kunnen, dus is de vrijwilligerszondag
verplaatst naar 12 september 2021.
De precieze invulling, afhankelijk van wat onder
coronamaatregelen kan, wordt te zijner tijd bekend
gemaakt.
Hans Hamers O.P.
Ab Blom
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Van het pastoraleen locatieteam

Vacature
Wij zijn op zoek naar iemand die wekelijks het parochiecentrum en de kerk wil
schoonhouden. We schatten in dat deze taak 4 á 6 klokuren per week kost. Het is een
betaalde functie. Wanneer u iemand kent voor wie deze taak interessant is, neem dan
contact op met Joyce Nissen (tel. 06-10532722; joycenissen@hotmail.com of met Ger
Gerrits (024-3234934; gjm.gerrits@gmail.com. Natuurlijk ook wanneer u hiervoor zelf
belangstelling heeft.
Het locatieteam

Kroniek
Overleden
Gerardus Verwoerd
Op de dag van de nationale dodenherdenking
overleed in de leeftijd van 81 jaar Gerardus
(Gerard)
Verwoerd,
Priester
Lazarist.
Zijn
gezondheid nam de laatste jaren duidelijk af. Sinds
2013 woonde hij in de Catharinahof. Vanwege zijn
ziekte ging hij in de herfst van 2020 naar het
Zorgcentrum van de lazaristen, Vincent Depaul te
Panningen, waar hij overleed.
Pater
Gerard
Verwoerd
werd
geboren in Wilnis
(Mijdrecht)
als
jongste van zeven
kinderen.
Zijn
jeugd
was
niet
zonder zorgen. Zijn
moeder
overleed
voor zijn vierde
verjaardag.
Het
gemis van haar
liefde zou hem zijn
hele leven blijven
achtervolgen,
maar
ook
de
zorgen van zijn
vader over het
inkomen van het
gezin zouden hem altijd bijblijven. Misschien lag
daarin ook wel zijn grote gevoeligheid voor mensen
die het niet gemakkelijk hebben in het leven. Hierin
leek hij op zijn grote voorbeeld H. Vincentius, de
stichter van de lazaristen, de congregatie waarbij
hij zich als twintigjarige aansloot. Na zijn
priesterwijding was hij een kwart eeuw werkzaam
in diverse parochies in het bisdom Utrecht. Door
ziekte van pastoor Smits van de Stephanusparochie
ging hij in het begin van deze eeuw maandelijks
voor in de eucharistieviering aldaar. Van 1990 tot
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2013 was hij werkzaam bij het
Documentatie Centrum te Nijmegen.

Katholiek

Sinds het samenvoegen van de parochies Christus
Koning-Stephanus en Dominicus – in 2007 - raakte
pater Gerard Verwoerd betrokken bij de activiteiten
in de Dominicuskerk. (Aan het interieur van die
kerk moest hij wel erg wennen!) Zo ging hij
regelmatig voor in de zondagse vieringen, in een
heel eigen stijl. Hij opende de viering vaak door de
aanwezigen deelgenoot te maken van wat hij in zijn
voorafgaande ochtendwandeling in de Ooijpolder
beleefd had. Hij kon daar met passie over getuigen,
vooral over vogels en bloemen. In zijn
overwegingen benaderde hij het thema van de
viering met zijn hoofd én met zijn hart. In het
individuele pastoraat ging zijn hart vooral uit naar
mensen in de marge, zoals de ouderen van Huize
Nijevelt en de ex-gedetineerden van Stichting
Moria in Nijmegen.
Vijfentwintig
jaar
speelde
hij
iedere
zaterdagmiddag in het centrum van Nijmegen op
zijn panfluit voor ‘zijn’ jongens van Moria. Hij zegt
daar zelf over: ‘Op straat beleef ik hoe mensen
open zijn/open gaan. Het is zeer vreemd. Soms
voel ik dat de verlossing aan de gang is. Dat God
op duizenden manieren in en door mensen werkt’.
Iemand uit onze geloofsgemeenschap merkte op:
‘Door zijn eenvoud, goedheid en hartelijkheid heeft
hij velen bemoedigd. Volgens mij heeft hij een
plaats hoog in de hemel verdiend!’. Een ander:
‘Gerard was een heel authentiek mens, een heilige
vond ik altijd.’. Met andere woorden: een
voorbeeldig christen.
De afscheidsviering voor pater Verwoerd vond op
10 mei plaats in de kapel van het klooster van de
lazaristen in Panningen. In die plaats werd hij ook
begraven op de begraafplaats Heiderust.
N.B. In het septembernummer van dit blad wordt
in een In Memoriam uitvoeriger stil gestaan bij de
betekenis van pater Verwoerd.

Edward Roberts
Negentig jaar na zijn geboorte overleed op 4 juni
Edward Roberts. Hij woonde in Beuningen en was
al een aantal jaren ziek.
De heer Roberts werd in Den Haag geboren en
studeerde rechten in Leiden. Met die achtergrond
werkte hij op verschillende plekken in de wereld,
waaronder Zuid-Afrika. Hij klom op in de
diplomatieke dienst; Londen was zijn laatste
standplaats als diplomaat in dienst van de
Nederlandse overheid. In de tijd van zijn pensioen
wist hij nog te promoveren in de rechtswetenschap.
Samen met zijn echtgenote nam hij trouw deel aan
de vieringen in onze gemeenschap. Hij was een
aantal
jaren
lid
van
een
van
onze
geloofsgesprekgroepen. In 2009 was de heer
Roberts een van de eerste deelnemers van de
werkgroep iconenschilderen. Hij volgde daarbij een
heel eigen benadering: zocht zijn eigen kleuren,
passend bij zijn eigen ideeën. Hij stond bekend als
een wijs man die alles goed overdacht; het gaf
aanleiding voor boeiende gesprekken.

Dat is ook zichtbaar in zijn notitie Randkatholiek?
uit 2017. Een tekst die met het verhaal van de
ongelovige Thomas in zijn afscheidsviering de
lezingen vormde. Centraal daarin staat zijn vraag
in welke werkelijkheid hij leefde of wilde leven. Is
dat de werkelijkheid van zijn fascinatie voor het
oeroude verhaal van de Bijbel? En die van zijn
waardering voor de sociale ethiek van de kerk en
haar appèl op vrede? Of vaart hij liever op het
kompas van het meer vertrouwenwekkende,
natuurlijke vermoeden dat door de wetenschap
wordt aangereikt omtrent alles wat is en verandert?
Als het er op aankomt volgt de zoeker Edward
Roberts dit kompas, geïnspireerd door het
beroemde boek van Darwin over de evolutie. Velen
van ons zullen zich herinneren hoe zij in de kerk bij
een kop koffie met de heer Roberts tot een
gedachtewisseling kwamen over dit of een
aanverwant onderwerp. Met deze hartelijke,
aardige en voorkomende man.
De afscheidsviering van de heer Roberts vond 10
juni in onze kerk plaats. Hij werd gecremeerd in
crematorium ‘Yardenhuis’ te Beuningen.
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Bereikbaarheid van het pastoraal team: Pastor Hans Hamers
René Klaassen
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Thema en Viering

14e zondag door het jaar
Eucharistieviering - Diaconale zondag
Ezechiël 2, 2-5
Marcus 6, 1-6
15e zondag door het jaar
Zondag 11 juli
Agapèviering - Diaconale zondag
10.30 uur
Amos 7, 12-15
Marcus 6, 7- 13
16e zondag door het jaar
Zondag 18 juli
Stille zondag, geen viering, kerk open
10.00 - 12.00 uur
Jeremia 23, 1-6
Marcus 6, 30-34
17e zondag door het jaar
Zondag 25 juli
Agapèviering - Diaconale zondag
10.30 uur
Koningen 4, 42-44
Johannes 6, 1-15
18e zondag door het jaar
Zondag 1 augustus
Eucharistieviering - Diaconale zondag
10.30 uur
Exodus 16, 2-4. 12-15
Johannes 6, 24-35
19e zondag door het jaar
Zondag 8 augustus
Agapèviering - Diaconale zondag
10.30 uur
Koningen 19, 4-8
Johannes 6, 41-51
Maria Tenhemelopneming
Zondag 15 augustus Stille zondag, geen viering, kerk open
10.00 tot 12.00 uur
Johannes 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Lucas 1, 39-56
21e zondag door het jaar
Zondag 22 augustus Agapèviering - Diaconale zondag
10.30 uur
Jozua 24, 1-2a. 15-17.18b
Johannes 6, 60-69
22e zondag door het jaar
Zondag 29 augustus Agapèviering - Diaconale zondag
10.30 uur
Deuteronomium 4, 1-2. 6-8
Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23
23e zondag door het jaar
Zondag 5 september Eucharistieviering - Diaconale zondag
10.30 uur
Jesaja 35, 4-7a
Marcus 7, 31-37
24e zondag door het jaar
Zondag 12 september Vrijwiligersdag
10.30 uur
Agapèviering - Diaconale zondag
Jesaja 50, 5-9 a
Marcus 8, 27-35
25e zondag door het jaar
Zondag 19 september Vredesweek, 1e zondag
10.30 uur
Agapèviering - Diaconale zondag
Wijsheid 2, 12. 17-20
Marcus 9, 30-37
Zondag 4 juli
10.30 uur

Voorgangers

Muziek

Pastoor Eduard Kimman s.j.
Pieter Theo Zuurbier

leden van de schola
Thea Stadlander-Glasz

René Klaassen
Dineke Wilke

leden van de schola
Thea Stadlander-Glasz

Wim Rigters
Betty Smits-van Sonsbeek

leden van de schola
Thea Stadlander-Glasz

Pastoor Eduard Kimman s.j.
Pastor Hans Hamers o.p.

leden van de schola
n.n.b.

Pastor Hans Hamers o.p.
Marleen Verstappen

leden van de schola
Joseph Steenbrink

Thea Stadlander-Glasz
evt. met muzikant (ovb)

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

leden van de schola
Joseph Steenbrink

Willem Pelser
Annemie Herinx

leden van de schola
Thea Stadlander-Glasz

Pastoor Eduard Kimman s.j.
René Klaassen

leden van de schola
n.n.b.

Pastor Hans Hamers o.p.
René Klaassen

leden van de schola
n.n.b.

Viering samen met de
Antonius v. Padua
Informatie volgt nog

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:
De Vinotheek www.vinotheek.nl
Spete ICT Diensten www.spete.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
Hoveniersbedrijf Han Janssen v.o.f. www.hanjanssen.nl

