
 

 

Een nieuw jaar, een nieuw gezicht: pastor Nadia Kroon 
Voor ons, pastores René Klaassen en Hans Hamers, begint het nieuwe jaar goed, want ons pastoraal team 
van Effata wordt uitgebreid. Ja, Nadia Kroon komt ons team 
versterken. Nadia is zuster in de Congregatie van de Zusters 
Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch. Regelmatige 
kerkgangers hebben haar vast en zeker al eens ontmoet. In het 
kerstnummer van het Effatablad heeft u kunnen lezen over Nadia’s 
tijdelijke professie in november 2022.  

Nadia zal op vrijwillige basis voor de omvang van ongeveer één 
dag per week pastoraal actief worden voor onze Effata-
gemeenschap. Dit betekent dat Nadia ook zal voorgaan in onze 
vieringen. De eerste keer zal zijn op 29 januari. Zij zal dan ook de 
overweging doen, en wellicht zich daarmee nader voorstellen aan 

de gemeenschap. In een volgend nummer van dit blad zal een 
uitgebreid interview met Nadia verschijnen.  

Tot slot wens ik u, lezer van ons Effatablad, een zalig nieuwjaar. Natuurlijk wensen en hopen we allemaal 
dat dit jaar 2023 een goed jaar met vrede en gerechtigheid zal worden voor de aarde en al haar bewoners. 
En ook een goed jaar voor God. Dat hij/zij door steeds meer mensen gezien en erkend mag worden, door 

zijn bemoeienis met ons mensen. 

Pastor Hans Hamers O.P. 

 

Van het locatieteam 
Hebt u ook zo genoten van de Kerstviering in de 
verwarmde grote kerk? De mooie versiering door 
de bloemsiergroep, het prachtige zingen van het 
met oud-Odeonleden versterkte koor onder leiding 
van Luc-Jan van Laarhoven, de ingetogen viering 

door Hans Hamers en René Klaassen, de goede 
opkomst waarbij ook veel jongere mensen 
aanwezig waren? Het was sfeervol als vanouds! 

Dank aan allen die deze viering hebben mogelijk 
gemaakt.  

Dank ook aan de mensen die het hele jaar door hun 
vrije tijd inzetten om onze gemeenschap bloeiend 
te houden. Want veel is er gebeurd dit jaar. De 
eerste vieringen waren nog met beperkingen door 

de coronapandemie. Ook de viering van het 70 jaar 
gebouwd zijn van de Dominicuskerk met het 
indrukwekkend voorgaan van onze bisschop Gerard 
de Korte vond plaats met deze beperkingen. 
Geleidelijk aan konden we weer ‘normaal’ vieren. 

Naast onze goed verzorgde zondagsvieringen zijn 
er afgelopen jaar tal van activiteiten geweest. Het 

Synodaal proces is uitgebreid opgestart met 
inbreng van vele parochianen. De hulp aan de 

vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne werd 
opgepakt. Het proces naar de ‘Missionaire Parochie’ 
werd in gang gezet. 

De zusters dominicanessen kwamen bij ons 
informeren naar de mogelijkheid van huisvesting. 
Die hebben we niet kunnen bieden, maar wel is er 

een vruchtbare samenwerking gegroeid, waarbij 
we Nadia Kroon in ons midden kunnen 
verwelkomen. 

Ik spreek nogmaals mijn bewondering en dank uit 
aan alle vrijwilligers die onze kerk en gemeenschap 
draaiend houden. U kunt in ons mooie Effata blad 

steeds zien welke activiteiten worden aangeboden. 
Op de achtergrond zorgen weer andere vrijwilligers 
dat alles op orde blijft: het gebouw, de pastorie, 
het secretariaat, teveel om op te noemen. 

En… denkt u aan de actie Kerkbalans, die dit 
weekend van start gaat! Financiële ondersteuning 
blijft nodig. 

Ik kijk uit naar wat dit nieuwe jaar ons gaat 
brengen, en wens u een zalig, voorspoedig en 
gezond 2023! 

Namens het locatieteam, Dirk-Jan de Rooij 
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Kerkbijdrage 2023 

Beste leden van onze Effata gemeenschap, 

Wij wensen u en uw dierbaren alle goeds voor dit 
nieuwe jaar! Moge het een inspirerend jaar worden 
waarin wij naar elkaar om blijven zien en samen 
onze gemeenschap blijven steunen. 

Zoals gebruikelijk in januari vragen wij uw 
aandacht voor de actie Kerkbalans. Zoals u in uw 
huishoudboekje heeft kunnen zien gaan 
verschillende kosten weer omhoog, vooral de 

kosten van energie. Wij proberen extra ons best te 
doen om zo zuinig mogelijk met warmte om te 
gaan. Om in onze gemeenschap te kunnen blijven 
vieren hebben wij uw bijdrage hard nodig. U kunt 

uw bijdrage storten op NL29 ABNA 0436 6614 
46 t.n.v. Effata Nijmegen onder vermelding 
van Kerkbijdrage 2023. 

In het afgelopen jaar 2022 hebben wij ons gelukkig 
weer los kunnen maken van de beperkingen die 
door corona waren opgelegd. De viering van het 
70-jarig bestaan van onze kerk, met als hoogtepunt 

het bezoek van onze bisschop Gerard de Korte, 
heeft nog binnen deze beperkingen 
plaatsgevonden. Toch was dit een prachtige 
bijeenkomst zoals u in het speciale nummer van het 
Effatablad heeft kunnen lezen. 

Ons eigen pastoraal team, bestaande uit pastor 

Hans Hamers in 0,3 vaste aanstelling en vrijwillig 
werkend lekenpastor René Klaassen, zorgt voor 
een heel diverse en inspirerende manier van 
ondersteuning van onze geloofsgemeenschap. Zij 
worden ondersteund door vele werkgroepen, zoals 

voor liturgie, catechese, gemeenschaps-opbouw, 

diaconie, kerkversiering, tuin en koffie na elke 
viering. Wij treden naar buiten, mede onder 
inspiratie van paus Franciscus en onze bisschop De 
Korte. Wij zijn aanwezig in STIP-Oost en werken 
mee aan ontmoeting en zingeving binnen de wijk. 
Bij diaconale activiteiten worden de buurt en de 

basisschool dichtbij Effata betrokken. De 
tentoonstelling van de Adventskalenders is actief 
bezocht en werd zeer gewaardeerd door de 
betrokken kinderen en ouders. De 
voedselinzameling rond Kerstmis was een succes. 
Wij hebben een uitgebreid programma van 
catechese activiteiten die goed worden bezocht. En 

ons prachtig verzorgde Effatablad wordt door velen 
met plezier gelezen!  

Dit jaar gaan we aan de slag met het project ‘De 
Missionaire Parochie’, en gaat het ‘Synodale Proces’ 

verder uitgewerkt worden. Als gemeenschap 
versterken en ondersteunen we elkaar door naast 
de vieringen naar elkaar om te zien in goede en in 
slechte tijden. De ziekenbezoekgroep en de 
kerngroep individueel pastoraat zetten zich daar 
actief voor in. 

Wij maken nu 9 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 manier. In 
ons Effatablad en op de vernieuwde website van de 

Stefanusparochie onder Effata vindt u 
mededelingen over verschillende activiteiten. 

Hoe vergaat het ons als Effata-Dominicus 
parochie financieel? 

 

Begroting 2023  

Lasten Begroot 2023 Jaarrekening 2021 

Gebouw en Energie 50.000 € 40.865 € 

Persoonskosten, o.a. Pastores en Voorgangers 44.000 € 36.370 € 

Kosten Vieringen en pastoraat 11.700 € 8.360 € 

Afdrachten aan bisdom en derden 10.500 € 10.367 € 

Overige kosten 10.800 € 10.665 € 

Totaal 127.000 € 106.627 € 

 

Baten 
Kerkbijdragen, collectes, uitvaarten 62.000 €  72.046 € 

Verhuur pastorie, kerk en dagkapel 50.000 €  44.432 € 

Totaal 112.000 €  116.478 € 

 

Toelichting op de cijfers 

Er is een tekort begroot van € 15.000. Dit heeft 
vooral te maken met een lichte daling van de 
kerkbijdragen, de inflatie en de stijging van de 
energieprijzen. 

Dit tekort kan minder worden als we in de winter 

de vieringen in de dagkapel houden. Op de 
verwarmingskosten van de pastorie kunnen we 
vooralsnog niet bezuinigen. Wij kijken actief naar 
de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op 
het dak van de pastorie. 

De voorzieningen voor groot onderhoud staan niet 
in deze begroting maar wel in die van de parochie 
H. Stefanus. Ook de begroting voor de renovatie 

van de ruimte naast de dagkapel staat in de 
H. Stefanus begroting. 

Belastingvoordeel voor kerkbijdragen 

Zoals u weet, kunt u belastingaftrek krijgen voor 
uw kerkbijdrage als u met de Effata-Dominicus 
parochie gedurende 5 jaar een overeenkomst sluit 

voor een vrijwillige kerkbijdrage. Deze vervalt 
automatisch als de schenker of de partner van de 
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schenker komt te overlijden, wanneer u dit 

aankruist in de overeenkomst. Wij helpen u graag 
als u overweegt een dergelijke overeenkomst voor 
een vrijwillige kerkbijdrage te sluiten. Aan het 
opstellen van zo’n overeenkomst zijn geen 
notariskosten meer verbonden. Meer informatie 
kunt u krijgen via ons secretariaat, 

post@effataparochie.nl, tel 06 21547952. Wij 
zullen u dan graag nader informeren. 

Als voorbeeld voor 2023: als u een kerkbijdrage 

van € 250 geeft zonder overeenkomst, kan deze 
met overeenkomst worden opgehoogd naar € 342 
bij een belastingaftrek van 36,93%, en naar € 374 
bij een belastingaftrek van 49,50 %. 

Laat zien wat Effata u waard is! 

Tjeu Verstappen, penningmeester

 

Kerstacties Effata 2022 
Het is goed om te geven wanneer je wat over hebt. 

Het is goed om te krijgen wanneer je wat hulp kunt 
gebruiken. 

Zoals bekend zamelt Effata elk jaar met Kerst 
samen met buurt, parochie en basisschool ‘Klein 
Heyendaal’ voedsel en geld in voor de Voedselbank 
Nijmegen-Overbetuwe. Onze parochianen hebben 
daarnaast nog 25 kleurrijke voedselpakketten 

gemaakt voor de Stichtingen ‘Gast’ en ‘Home 
Start’. Verder werd de organisaties ruim € 100,00 
in contanten overhandigd. 

Parochie, buurt en basisschool hebben dit jaar 70 

grote bananendozen vol voedsel en kerstartikelen 
bijeengebracht. Namens de Stichtingen en de 

voedselbank heel 
hartelijk dank. 
Het was hart-
verwarmend. De 
jongen die 

voedsel ophaalt 
in zijn straat. 
Mensen uit de 
buurt die vragen 
wanneer ze 
voedsel naar de 

kerk kunnen brengen. De leerlingen die met de hele 
klasgroep hun voedselbijdrage komen brengen. 

Ook merkten we dat de buurtbewoners die voedsel 

brachten, eenmaal in de kerk, benieuwd waren 
naar wat we allemaal doen. Sommigen maakten 

een rondgang door de kerk of bezochten de 
Adventskalender tentoonstelling, anderen namen 

het Efffatablad en de brochure catechese 
activiteiten mee. Klasgroepen zijn teruggekomen 
om de tentoonstelling te 

bezoeken. Zo werd dit 
jaar de missiegedachte 
nog duidelijker onderdeel 

van de kerstactie. 

Dit alles was alleen 
mogelijk dankzij de hulp 
van directie en 

leerkrachten van de 
basisschool en van zo’n 
13 parochievrijwilligers 
en onze beide pastores. 
Hen langs deze weg ook 
hartelijk dank! 

Ger Gerrits, namens de kerngroep catechese 

De Solidaridadkraam 
In een koude kerk heeft op drie decemberzondagen 
de Solidaridad/fairtrade kraam gestaan met koffie, 
kerststalletjes en nog meer. De Wereldwinkel heeft 
de spullen geleverd, en zo een extra verkoop van € 
284,- gehad. Er is daarnaast voor € 35,- aan extra 
bijdrage voor Solidaridad gedoneerd. Het 
Solidaridad geld komt onder andere ten goede aan 

zo’n 9000 koffieboeren in Afrika, die een training 
hebben gevolgd zodat ze beter kunnen omgaan 
met extreme weersomstandigheden. Zo helpt 
Solidaridad hen aan een beter inkomen, evenals 
anderen overal ter wereld. 

De collecte voor Solidaridad heeft € 141,20 
opgebracht. 

Anton van der Meer

Effatussentijds 
 

40 jaar 
Onze toegewijde parochianen René en Françoise 
waren 18 december 40 jaar getrouwd. Na afloop 
van de viering zijn ze door de aanwezigen 
toegezongen.  

Overleden 

Eind december is Wim Hendrickx overleden. Hij 
was jarenlang een gewaardeerde organist in onze 
gemeenschap. Wij zullen hem in het volgende 
parochieblad gedenken  

mailto:post@effataparochie.nl
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Rooster van Activiteiten 
Zo 15 jan. 07.45u en 08.30u Wegen met zegen – wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u met ontbijt en 
08.30u zonder ontbijt) 

AVP kerk 

Do 19 jan. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen Effata-/Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 

Ma 23 jan. 16.30u – 17.30u Bijbelgroep Effata parochiecentrum  (crearuimte) 

Do 2 feb. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen Effata-/Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 

Zo 5 feb. 14.30u ‘Ontmoeting met gevolgen’(toneel) DoRe kerk 

Ma 6 feb. 16.30u – 17.30u Bijbelgroep Effata parochiecentrum  (crearuimte) 

Wo 8 feb. 10.00u – 11.30u Meditatieve viering Dagkapel Effata-/Dominicuserk (ingang 
Groenewoudseweg) 

Zo 12 feb. 12.00u (12.00u 
broodje en 12.30u start film) 

Bezielde film ‘Hildegard von Bingen’ Dagkapel Effata-/Dominicuserk (ingang 
Groenewoudseweg) 

Do 16 feb. 14.00u – 16.30u Iconen schilderen Effata-/Dominicuskerk (ingang 
Heyendaalseweg) 

Zo 19 feb. 07.45u en 08.30u Wegen met zegen – wandeling met 
vertrekceremonie (07.45u met ontbijt en 
08.30u zonder ontbijt) 

AVP kerk 

Ma 20 feb. 16.30u – 17.30u Bijbelgroep Effata parochiecentrum  (crearuimte) 

 

 Rooster van Vieringen 

2023 Thema en viering Voorgangers Muziek 

 2e zondag door het jaar Wim Rigters Thea Stadlander - Glasz 

Zondag 15 januari Agapèviering - Diaconale zondag Marleen Verstappen Schola o.l.v.  

10.30 uur Jesaja 49, 3. 5-6  Françoise Klaassen 

 Johannes 1, 29-34   

 3e zondag door het jaar Willem Pelser n.n.b. 

Zondag 22 januari Agapèviering - Diaconale zondag Betty Smits - v. Sonsbeek Samenzang o.l.v.  

10.30 uur Jesaja 8, 23b - 9, 3  Annemiek van Nostrum 

 Matteüs 4, 12-23 of 12-17   

 4e zondag door het jaar Pastor Hans Hamers O.P. Thea Stadlander - Glasz 

Zondag 29 januari  Agapèviering - Diaconale zondag Nadia Kroon O.P. Samenzang o.l.v.  

10.30 uur Sefanja 2, 3; 3, 12-13  Françoise Klaassen 

 Matteüs 5, 1 -12a   

 5e zondag door het jaar Pastoor Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander - Glasz 

Zondag 5 februari 
Eucharistieviering - Diaconale 
zondag René Klaassen Schola o.l.v. 

10.30 uur Jesaja58, 7-10 - Matteüs 5, 13-16  Luc Jan Laarhoven 

Woensdag 8 februari Meditatieve viering werkgroep meditatieve  

10.00 uur  vieringen  

 6e zondag door het jaar Ineke v. Cuijk Marcel Becker 

Zondag 12 februari Agapèviering - Diaconale zondag Agaath Ulrich Samenzang o.l.v. 

10.30 uur Jesus Sirach 15, 15-20  Françoise Klaassen 

 

Matteüs 5, 17-37 of 20-22a. 27-28. 33- 
34a. 37   

 7e zondag door het jaar - Carnaval Peter Nissen Thea Stadlander - Glasz 

Zondag 19 februari Agapèviering - Diaconale zondag Pieter - Theo Zuurbier Schola o.l.v. 

10.30 uur Leviticus19, 1-2. 17-18  Françoise Klaassen 

 Matteüs (Mt. 5, 38-48)   
 

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:  

De Vinotheek www.vinotheek.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 

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

http://www.vinotheek.nl/
http://www.bloemisterijhetmolentje.nl/
http://www.gommers.nl/
http://www.uit-koken.nl/
http://www.janssenrepro.nl/
http://www.kk.nl/

