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Parochie in ruste …. ?
Wanneer ik deze woorden schrijf, aan het einde van het werkjaar én aan het begin van de zomerperiode, heb ik een
ietwat dubbel gevoel. Aan de ene kant dankbaar voor al het moois dat we het afgelopen jaar voorbij hebben zien komen
en aan de nadere kant het vooruitzicht van een vakantieperiode. Omzien en vooruitzien gaan hand in hand wanneer we
op kruispunten van het leven staan.
Ik ben net thuis na de vrijwilligers-viering, de zondag waarmee we het jaar afsluiten. We hebben vier belangrijke vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ik volsta hier met hun namen, de ‘lofzang’ vraagt te veel ruimte : Koos Wilke, Angela van
der Linden, Dineke Wilke en Cees Wegman.
In alle straten om ons kerkgebouw heen, tot vér de wijk in, wonen wel mensen die op een of andere manier als vrijwilliger bij Effata betrokken zijn. Wie weet woont er een naast u die het parochieblad bezorgt, of het maakt, de actie
kerkbalans verzorgt, in de tuin werkt, het secretariaat bemant, lezingen organiseert, medevoorganger is, de bloemen
in de kerk verzorgt, de kerstmarkt mee vorm geeft, iconen schildert of zingt. Een lofzang op de vrijwilligers bevat verder de woorden: folders, koffie, ziekenbezoek, beleidsstukken, notulen, verwarming, uitvaarten. Ik wil niets overslaan,
maar moet me aan 250 woorden houden.
Veel van dat vrijwilligerswerk is zichtbaar, maar veel is ook niet zichtbaar, wordt zelden genoemd. Wij zijn een gemeenschap, waaraan vrijwel iedereen op zijn of haar manier een steentje bij draagt. Wij, pastoresteam en bestuur, willen u
dank zeggen voor alles wat we in Effata in goede samenwerking voor elkaar doen en voor elkaar krijgen.
Naast woorden van dank schrijf ik ook over bemoediging. Laten we elkaar ook stimuleren en inspireren. Daartoe komen
we immers wekelijks bij elkaar in allerlei verschillende verbanden. Daartoe zijn we de gemeenschap. De deur staat open
voor iedereen ...
Ik wens ons allen een mooie vakantie periode ….. kom tot rust, vind nieuwe energie en ga met God …
Namens bestuur en pastoraatsteam

Over dit nummer

het vorig parochieblad een mooi verslag heeft gestaan, heeft € 390,- daaraan bijgedragen. De Nijmeegse parochies/locaties hebben gezamenlijk ongeveer € 5000,- overgemaakt naar de Jesuit Refugee
Service, die dit bedrag doorstuurt naar Beiroet.
In heel Nederland heeft de Vastenactie 1,3 miljoen
euro opgehaald. En daar hebben 4.100.000 katholieken hun best voor gedaan;

Beste lezer,
Voor u ligt een ongewoon dunne uitgave van het Effatablad. Dat heeft de volgende reden. Het maken van het
blad kost niet alleen de nodige energie (die we graag opbrengen) maar ook geld. En u weet, de financiën van onze
gemeenschap staan onder druk. In vorige nummers was
daarover van alles te lezen.
Aan de bezuinigingsdruk ontkomen ook wij helaas niet. In
overleg met locatie- en pastoraal team is deze zomeraflevering kort. Dit ‘aangeklede mededelingenblad’ kunnen
we in eigen beheer uitgeven. Omvangrijke stukken schuiven we op naar het volgende nummer.
Hopend op uw begrip, groet vanuit de redactie,

Marcel Becker

Goede doelen
-

De Vastenactie 2016 voor het Frans van der Lugt
Centrum in Beiroet heeft in totaal € 744,90 opgebracht. De vastenmaaltijd op 15 maart, waarvan in

René Klaassen

-

Op zondag 24 april heeft Arjan Broers gepreekt over
het straatpastoraat. Zijn gloedvol betoog raakte de
gelovigen tot in hun portemonnee, want de opbrengst
was € 366,10. Aanzienlijk meer dan de normale zondagscollecte. Een aantal ‘mensen van de straat’

heeft een boekje gemaakt in het kader van het levensverhalenproject van ‘Het kruispunt’. Met behulp
van professionele schrijvers stelden ze hun verhaal
op schrift: ‘Verhaal je leven’. Zo zijn er een aantal
boekjes ontstaan. U mag ze ook lezen; zo ontstaat er
begrip. Zie www.kruispunt-nijmegen.nl

wekt.

Naar aanleiding van haar feest op vrijdag 22 juli aanstaande zal op de zondag daaraan voorafgaand (17 juli) een aantal iconen tentoongesteld worden die ondergetekende het
afgelopen jaar van Maria Magdalena heeft gemaakt. Na de
viering van die zondag zal ik beschikbaar zijn om de iconen
- Op zondag 5 juni vroeg de Bisschoppelijke Vasten- toe te lichten.
actie aandacht voor vluchtelingen in Jordanië. Daar
Willem Pelser
zijn 1.400.000 Syrische en Irakese vluchtelingen naar
toe gevlucht. Twintig procent vond onderdak in een
kamp, de rest bivakkeert in de buurt van steden en
dorpen. Caritas Jordanië, de hulporganisatie van de
katholieke kerk, doet wat ze kan om de vluchtelingen
te steunen. Dat noemen wij in Europa ‘opvang in ei- Wie op een doordeweekse ochtend wel eens in onze kerk
gen regio’. Caritas verstrekt dekens, kachels, bonnen moet zijn, wordt bij binnenkomst dikwijls verwelkomd door
voor schoenen en kleding. Ze zorgt voor voedsel, on- orgelklanken.
derdak, educatie en medische zorg. Haar financiële Helemaal alleen in die grote kerk, in het schijnsel van de
reserves raken uitgeput. Daarom vraagt de Neder- lamp boven het orgel, zit daar Wim Hendrickx, onze orgalandse Vastenactie voor hen uw steun via NL38 INGB
nist van iedere eerste zondag van de maand. Bijna dage000 201 0534 tnv St. Bisschoppelijke Vastenactie
lijks maakt Wim de gang van zijn huis naar onze kerk om
onder vermelding van: Jordanië. Meer informatie op
daar de muziekstukken te studeren waarmee hij de zonwww.stichtingbva.nl
dagviering opluistert. Van het resultaat van deze muzikale
Anton van der Meer arbeid kunnen wij kerkgangers dan vooral tijdens het delen
van brood en wijn genieten. Fijnzinnig orgelspel, waarin
Wim laat horen hoe groot zijn liefde is voor muziek en
hoeveel plezier hij beleeft aan het spelen op ons orgeltje.
Wellicht heeft u een paar weken geleden het kleine be- Daarmee levert deze aardige en bescheiden organist een
richtje in de krant gelezen: ‘Het Vaticaan heeft de Bijbelse inspirerende bijdrage aan onze zondagse vieringen. De
rol van Maria Magdalena opgewaardeerd en haar gelijkge- Effatagemeenschap is er heel blij mee.

Wim Hendrickx

De ‘dertiende’ apostel

steld aan de apostelen. Dat gebeurde door haar ‘gedachtenis’ of gedenkdag op 22 juli te veranderen in een “feest”.’
(Citaat De Gelderlander van 11 juni 2016). De ingreep door
de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en Bediening
van de Sacramenten gebeurde op persoonlijk verzoek en
uitdrukkelijke wens van paus Franciscus, in de context
van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. De beslissing past
in zijn plannen om vrouwen een belangrijkere rol toe te
kennen in de kerk. ‘Paus Franciscus wil het belang onderstrepen van deze vrouw die een grote liefde liet zien voor
Christus en van wie Christus veel hield’, klinkt het op Radio
Vaticaan. ‘Een kleine stap in de “wie is wie” van religieuze
figuren, maar een grote sprong voor de waardering van de
rol van de vrouw in de kerk’.

Tot mijn verrassing ontdekte ik onlangs dat Wim Hendrickx
ook grote verdiensten heeft voor de orgelmuziek in onze
stad. Toen ik het programma voor de Concertzomer 2016
van de Nijmeegse Orgelkring inkeek, las ik dat er in augustus een bijzonder orgelconcert gegeven wordt. Een concert
dat als volgt wordt aangekondigd:

Dat Maria Magdalena liturgisch en in de heiligenkalender
op gelijke voet komt met de apostelen dankt zij aan het
feit dat zij getuige is van de verrezen Christus en de eerste
verkondiger van de boodschap van de opstanding van de
Heer. Volgens de evangeliën was Maria Magdalena een van
de vrouwen die bij Jezus bleef toen hij gekruisigd werd.
Wim Hendrickx
Na zijn kruisdood bleef zij wenend bij zijn graf. Zij was ook
aanwezig bij de ontdekking van het lege graf, en ze was de
eerste getuige van de ontmoeting met de verrezen Heer.
Carte blanche Wim Hendrickx
Maria Magdalena behoorde tot de intieme kring van vertrouwelingen van Jezus. Haar bijnaam Magdalena is waarschijnlijk afgeleid van Magdala, een stadje op de westelijke oever van het Meer van Tiberias. Sommige tradities
identificeren haar met de onbekende zondige vrouw die de
voeten van Jezus waste met haar tranen en ze zalfde (Lc
7,36-50 van zondag 12 juni). Verder menen sommigen ook
dat zij dezelfde was als Maria van Betanië, de zuster van
Martha en Lazarus, die door Jezus uit de dood werd opge2

Wim Hendrickx was in 1966 een van de initiatiefnemers van
de oprichting van de Nijmeegse Orgelkring. Hij is het enige
lid uit het eerste bestuur dat nog in leven is en bezoekt nog
trouw de jaarlijkse zomerconcertserie. Joost Langeveld, de
organist die op dit moment het langst in het bestuur van de
Nijmeegse Orgelkring zit, draagt zijn concert op aan Hendrickx. En dat doet hij op een wijze die bij de persoon past:
Langeveld speelt Wim’s favoriete orgelwerken. U hoort onder meer werken van Bach, Franck en Duruflé.

Namens de Effatagemeenschap feliciteren wij Wim met het heid, te midden van twintig volwassenen en tien kinderen,
50-jarig jubileum van zijn Nijmeegse Orgelkring.
verliep feestelijk en ontspannen.
Dinsdag 16 augustus Joost Langeveld in de Stevens- Bijgevoegd nog een interessante waarneming en
waardering van Piet Timmermans:
kerk.
Bij de inschrijving van Casper in het doopregister viel mij
Aanvang 20.30 uur, entree 10 Euro
op dat er zo weinig kinderen worden gedoopt. En dat terThecla Fiselier Wasser wijl de doop toch zo’n prachtig welkom is voor het nieuwe
kind in ons leven. Dat is ook voor niet-kerkelijke mensen
een zeer mooie en toegankelijke ceremonie, vol heldere
symboliek en bovendien een goede aanleiding tot een faKarel en de draak
miliefeest. Dat bleek ook nu; de meerderheid van de aanwezigen was niet gedoopt, maar ze konden de doopplech‘Een nieuwe heilige?’ vraagt u zich wellicht af. Nee hoor,
tigheid zeer waarderen.
de aankondiging van het Effatalocatie-uitstapje op dinsdag 13 september. Het is de bedoeling dat we een bezoek
Overleden
brengen aan het Limburgs museum in Venlo waar we de
Drakententoonstelling bekijken. Daarna gebruiken we een Op 20 april overleed thuis mevrouw Augusta (Guusje)
lunch in Linne om vervolgens naar Munstergeleen af te Vollebergh-van Leent in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonreizen, waar we ons uitje afronden met een bezoekje aan de al geruime tijd in Malden, tot een aantal jaren geleden
het huis waar de passionist Karel Houben werd geboren. nog samen met haar echtgenoot; daarvoor woonden zij
Peter Nissen zal gedurende de dag zorgen voor veelzijdige aan de Heyendaalseweg. In al die jaren bleven zij trouw,
informatie. Vertrek zal rond de klok van 10.00 uur zijn, en hartelijk en kritisch betrokken bij de Dominicusparochie.
om 17.00 uur verwachten we weer in Nijmegen terug te Hij overleed bijna drie jaar geleden.
zijn. De kosten zullen (afhankelijk van het aantal deelneMevrouw Vollebergh werd in 1926 geboren in Bandung. In
mers) rond de 32,50 euro zijn. Graag willen we onze planIndonesië had zij een heel gelukkige jeugd. Die jeugd heeft
nen definitief vormgeven, maar daarvoor is het fijn om te
de rest van haar leven sterk getekend. Indonesië bleef altijd
weten wie er allemaal mee willen gaan. Graag dus opgave
een centraal thema in haar leven. Zij bezocht dat land nog
bij John Zuure of Joyce Nissen, of op het inschrijfformulier
acht keer. Zij voelde zich iemand met ‘twee vaderlanden’.
achter in de kerk. Voor vragen en nadere informatie kunt
De oorlog van ‘40-45’ maakte aan die gelukkige jeugd
u ook bij hen terecht.
echter abrupt een einde. Zij werd geïnterneerd in diverse
kampen, jarenlang onwetend over het lot van haar vader
Vakanties
en broers. Haar moeder overleed in het kamp, haar broers
De vakanties van het pastorale team:
overleefden de oorlog ook niet. Tegels in het middenpad
Frits Muller: 14 en 15 juli; 21 - 25 juli
van onze kerk herinneren ons aan hen.
Annemie Herinx: 25 juli - 15 augustus en 14 - 21 septem- Zij vluchtte met haar vader naar Nederland. Daar had zij
ber
een moeilijke start, maar al gauw vond ze de liefde van

Kort Allerlei

René Klaassen: 24 juli - 21 augustus

Kroniek
Doop
Op 12 juni is Casper van der Wal gedoopt in de dagkapel; hij werd op 10 juli 2015 geboren. Casper is de zoon
van Hans-Christiaan Van der Wal en Anne Timmermans en
het broertje van Eva en Benjamin, die eerder in onze kerk
werden gedoopt.

Hij is het zesde kleinkind van onze mede-parochianen Jeanette en Piet Timmermans uit de Prof. Rogierstraat.
Anne en Hans-Christiaan wonen in Utrecht, maar zij hebben ervoor gekozen om hun kinderen in onze kerk te laten dopen, omdat Anne aan deze plek goede herinneringen
heeft, met name aan de gezinsvieringen. De doopplechtig-

haar leven met wie ze een groot gezin stichtte. Ze was verknocht aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Bewust vierde ze met hen de rituelen van allerlei tradities.
De laatste jaren verliepen voor haar steeds moeilijker. Hulp
en verzorging waren steeds meer geboden.
Mevrouw Vollebergh kon al met al terugzien op een lang en
bewogen, maar uiteindelijk toch heel rijk leven. Daarvan
getuigden ook haar vijf kinderen in de afscheidsdienst in
onze kerk.
Na deze bijeenkomst werd mevrouw Vollebergh begraven
bij haar echtgenoot op het kerkhof te Malden.
Na een rijk en lang leven overleed op 5 mei – dit jaar dus
ook Hemelvaartsdag – mevrouw Eleonore (Lore) Cremers-Lochner von Hüttenbach. Zij stierf te Ommen, in
de leeftijd van 93 jaar. Zij werd geboren in Elten en woonde samen met haar echtgenoot aanvankelijk in de prof.
Van Ginnikenstraat en later aan de Huygensweg. Zestig
jaar waren beiden actief betrokken bij onze parochie. Haar
echtgenoot overleed een jaar geleden nadat hij vanwege
zijn ziekte enkele jaren in de nabijheid van hun dochters
verbleef. Dat was ook de reden waarom mevrouw Cremers
helaas afscheid moest nemen van Nijmegen en de Effata
gemeenschap. Dat vertrek uit Nijmegen beschouwde ze als
een op te brengen offer. Maar haar afscheid zou – evenals
3

in het geval van haar echtgenoot – plaatsvinden in de Do- ook sterk naar voren bij de opvoeding van haar zes kinminicuskerk. Velen waren daarbij op 13 mei aanwezig.
deren, in haar gastvrijheid voor hun vriendjes en vrienWereldoorlog II heeft mevrouw Cremers veel verdriet en dinnetjes en in haar frequente contacten met haar twaalf
pijn bezorgd, niet in het minst omdat zij Duitse bleef. Ze kleinkinderen. Naast lezen waren breien en borduren
was sterk en dapper in moeilijke tijden. Toen, maar ook haar grote hobby’s; zij was daarin zeer creatief. Vooral
in haar verdere leven was zij op een onopvallende manier de (klein)kinderen deden daarmee vaak hun voordeel. Op
haar kist lag een door haar geborduurd kleed. Ook verdikwijls anderen nabij. Ze had ook een rijk sociaal leven.
telde zij graag verhalen en zong liedjes met kinderen.
Ze had een rotsvast geloof, in het bijzonder in de Paas- In de laatste week van haar leven hebben haar geliefden
boodschap; ze voelde zich ten diepste opgenomen in Gods nog afscheid van haar kunnen nemen. Op 19 mei vond
werkelijkheid. In de annonce van haar overlijden verwijst haar afscheidsviering in onze kerk plaats. Mevrouw Van
een tekst van de Duitse theoloog Bonhoeffer hiernaar, met der Gulden is begraven op de Begraafplaats Daalseweg.
als laatste twee regels: ‘Wir treten aus dem Dunkel nun in
ein helles Licht. Warum wir’s Sterben nennen? Ich weiss
es nicht.’ Na de afscheidsviering werd mevrouw Cremers
bijgezet bij haar echtgenoot in het familiegraf op het landgoed van de familie in Vilsteren (O).
 024 - 3 65 60 69
Colofon
post@effataparochie.nl
Na een mooi en gelukkig leven en een onverwacht kort
ziekbed, is thuis op 13 mei uit het leven weggegleden me- Effata Dominicuskerk
Voor spoedgevallen buiten deze
uren
Prof.
Molkenboerstraat
7
vrouw Helena (Leontien) van der Gulden-Böckling.
6524 RN Nijmegen
Rudie Luiken
Een vrouw met een beminnelijke, warme uitstraling. Zij
 024 - 3 65 60 69
  06 - 21 547 952
werd geboren in Alphen aan den Rijn en werd 87 jaar. De IBANNL29ABNA0436661446
Voor uitvaarten afspreken
naam Leontien is ontleend aan het bekende boek en to- t.n.v. Effataparochie
  06 - 487 487 27
neelstuk van Felix Timmermans; haar vader regisseerde www.effataparochie.nl
dat laatste ooit. Zij woonde met haar echtgenoot jarenlang Beikbaarheid
E-mailadres
Pastoraal
team
Effata

redactie@effataparochie.nl
in de Pater Brugmanstraat. De laatste jaren kon je hen in
Oplage: circa 850 exemplaren
Nijmegen Oost dikwijls innig gearmd tegenkomen. Zij be- Pastor Annemie Herinx
Groesbeekseweg 326
Kopij volgend nummer:
zochten ook zeer trouw de vieringen in de Dominicuskerk. 6523 PL Nijmegen
- aanmelden vóór 26 jul
Steevast zaten zij voorin links bij het orgel.
 024 - 3281458
Hun onderlinge liefde dateert al van de middelbare school Parochieadministratie /
periode. Na die opleiding volgde zij de Kweekschool en Secretariaat
Van dinsdag t/m donderdag
werkte ze tot haar huwelijk als onderwijzeres. Mevrouw van 10.00 tot 12.30 uur

- inleveren uiterlijk 17 aug

Volgende aflevering 27 aug

Van der Gulden verkeerde graag met kinderen. Dat kwam

Datum

Thema en Viering

Voorgangers

Zang

Zondag 10 juli
10.30 uur

Eucharistieviering
Deuteronomium 30, 10-14
Lucas 10, 25-37

Kees Keijsper o.p.
Dineke Wilke

Samenzang
Françoise en René Klaassen
(Schola zingt in Kalorama
met Ted Schoof o.p. en
Frits Muller)

Zondag 17 juli
10.30 uur

Eucharistieviering
Genesis 18, 1-10a
Lucas 10, 38-42

Gerard Verwoerd c.m.
Willem Pelser

Samenzang
Thea Stadlander
Frits Muller

Zondag 24 juli
10.30 uur

Agapèviering
Genesis 18, 20-32
Lucas 11, 1-13

Zondag 31 juli
10.30 uur

Agapèviering
Prediker 1, 2 + 2, 21-23
Lucas 12, 13-21

Betty Smits – van Sonsbeek
Willem Pelser

Samenzang
Marcel Becker
Thecla Fiselier – Wasser

Zondag 7 augustus
10.30 uur

Eucharistieviering
Dominicusviering (8 aug. H Dominicus)

Kees Keijsper o.p.
Frits Muller

Schola
Thea Stadlander

Wim Rigters
Gabriël Maltha

Schola
Ted Schoof o.p.
Françoise Klaassen

Wijsheid 18, 6-9
Lucas 12, 32-48 of 35-40
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Zondag 14 augustus
10.30 uur

Agapèviering
Jeremia 38, 4-6. 8-10
Lucas 12, 49-53

Frits Muller
Ans Wibier – van Mechelen

Samenzang
Ted Schoof o.p.

Zondag 21 augustus
10.30 uur

Agapèviering
Jesaja 66, 18-21
Lucas 13, 22-30

Wim Rigters
Dineke Wilke

Schola
Thea Stadlander
Frits Muller

Zondag 28 augustus
10.30 uur

Agapèviering
Sir. 3, 17-18 + 20 + 28-29
Lucas 14, 1 + 7-14

René Klaassen
Hans Hamers

Samenzang
Thea Stadlander
Frits Muller

