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In dit nummer 

De Goede Week en Paastijd naderen. Een overzicht van 

de verschillende vieringen vindt u op pagina 4 

Volkomen onverwacht heeft Effata afscheid moeten 

nemen van Cécile Aelberts–van de Ven.  

Betty Smits–van Sonsbeek beschrijft haar markante 

persoonlijkheid op pagina 5 

Een relatief nieuw gezicht in Effata is Nadia Kroon. U leert 

haar nader kennen in het interview op pagina 8, 9, 10 

Het synodale proces gaat voort. U leest erover in de 

bijdrage van het pastoraal team en in een tekst van 

Peter  Nissen op pagina 11, 12, 13 

In een bijzondere serie tekeningen, met toelichting van 

Wim Rigters, ziet u hoe kinderen, al enige tijd terug, het 

lijdensverhaal verbeeldden, pagina 14, 15, 16, 17 

Een behartenswaardige bijdrage van een ongewone gast: 

de microfoon spreekt op pagina 21 

Ook op internet is Effata actief. Ab Blom legt uit hoe de 

vernieuwde website er uitziet, op pagina 27 
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De liefde van God kan alleen tot de ander 

komen, als jij hem doorgeeft 

Natuurlijk, God communiceert zijn liefde op veel manieren, maar nu heb ik tenminste even je aandacht. Er 

zit namelijk wel een kern van waarheid in deze uitspraak. 

Wij mensen hebben andere mensen nodig. We bloeien op door de liefde die naar ons is uitgestraald tijdens 

ons leven. Stokt de liefde, wordt deze ons ontzegd, dan verwelkt er iets. Diep in onze ziel. 

Het was Jezus’ missie om dit stokken van de liefde te voorkomen. 

Om de doodse duisternis nooit meer het laatste woord te laten 

hebben. Overal waar hij kwam, elke keer als hij onderwees, zorgde 

hij dat liefde opnieuw kon doorbreken. Al moest hij er zelf voor 

sterven, het moest en zou overgaan in nieuw leven. 

Jezus’ missie is de missie van jou en mij geworden. Het is een continu werken aan het afbreken van 

hindernissen voor de liefde. Bijvoorbeeld in de vastentijd. Dan zou je, als je dat wilt, kunnen proberen om 

los te laten wat de liefde in jou verhindert. Bepaalde gedachten, gevoelens, gewoontes, een druk die je op 

jezelf legt, noem maar op. Aanvullend zou je de liefde in jezelf kunnen voeden. Misschien vind je daar wel 

een creatieve manier voor. Het belangrijkste is echter niet Doen, maar gewoon Zijn. Liefde ontvang je 

vooral als je handen leeg zijn. Of deze liefde nu komt van God of van God via zijn schepselen. 

Als kerkgemeenschap hebben we de missie Gods liefde te delen. De kracht die ervan uitgaat dat je elke 

week hoort dat God zielsveel van je houdt, onderschat dit niet. Buiten de kerk klinkt deze boodschap lang 

niet altijd. Dat je geliefd bent, ongeacht je prestaties, je uiterlijk, je falen, je schuld. Er zijn zó zóveel 

mensen die het nodig hebben om dat te horen. Als zuster heb ik het voordeel dat het gesprek met mensen 

al snel over de diepste vragen van het leven gaat. Maar wat merk ik dan? Bijna altijd gaat het gesprek dan 

juist hierover. Over die behoefte aan liefde en acceptatie. 

Maar nu gaat het mij, in dit voorwoord, vooral om jou. Dat er in jou steeds minder hindernissen zijn om 

Gods overvloedige liefde voor jou in jezelf toe te laten. Sowieso kun je immers alleen doorgeven van wat 

je hebt. Zoals de monnik Bernardus van Clairvaux zei [vrij weergegeven]: ‘Wees geen kanaal dat elk 

miezerig druppeltje vluchtig doorgeeft. Maar stroom vol als een bassin vol water, en geef door vanuit je 

overvloed.’ In deze periodiek vind je weer allerlei activiteiten om je daarbij te helpen. Maar de grondhouding 

is: openstaan met lege handen. En geloof, gelóóf dat je geliefd bent. Dan kan de ander op zijn of haar 

beurt dat vast en zeker horen in je stem en lezen in je ogen.  

En zo stroomt de liefde door.  

Pastor Nadia Kroon O.P. 

 

''''' ‘Stokt de liefde, 

dan verwelkt er iets.’ 

Zr. Nadia O.P. 

Foto: Cécile Aelberts-van de Ven 
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Van het pastoraal team 

Een groot verlies voor Effata 

Onze Effata gemeenschap is onlangs hard getroffen door het plotselinge 

overlijden van onze koster en kostercoördinator Cécile Aelberts–van de Ven. 

Woorden schieten tekort. We missen Cécile, haar lach, zorgzaamheid, 

vrolijkheid, humor. Niet meer die heerlijke bedrijvigheid van haar in en rond 

de sacristie en in de kerk. 

Moge Cécile bij de Eeuwige thuiskomen.

 

 

Vieringen Goede Week en Pasen 

De zondagen van de 40 dagentijd rijgen zich week 

voor week aaneen met het thema: ‘Voor wie kies 

je… ?’.  Palmzondag en de Goede Week liggen voor 

ons. 

Hieronder een overzicht van de vieringen.  

Vrijdag 31 maart 
Op de vrijdag voorafgaand aan Palmzondag, 

kunnen kinderen onder leiding van René Klaassen 

palmpaasstokken maken en vertelt hij het verhaal 

van Palmpasen. Die middag zal hij om 16.00 uur 

in het parochiecentrum klaar zitten met latjes, 

crêpepapier en alles wat aan zo’n Palmpaasstok 

hoort. Opa’s en oma’s met kleinkinderen, ouders 

met kinderen, iedereen is welkom.  

Zondag 2 april 
In de viering van half 11 zullen de nieuwe 

palmtakjes gezegend worden en starten we de 

goede week met de intocht van Jezus en zijn 

vrienden in Jeruzalem. 

Donderdag 6 april – Witte Donderdag. 
Vanaf 10.00 u. staat de kerkdeur open. U kunt 

luisteren naar de muziek van de Mattheus Passion. 

U kunt in alle rust genieten van ons mooie gebouw. 

U kunt wat mediteren. U kunt met een tekstboekje 

in de hand de kruisweg van Ted Felen eens een 

keer in de volle betekenis tot u laten doordringen. 

Koffie of thee om de kou weer te verdrijven… ? 

Om 19.00 u. zal zoals elk jaar de Witte donderdag 

viering plaatsvinden, met het verhaal van de 

laatste avond van Jezus. 

Vrijdag 7 april – Goede vrijdag. 

Ook weer vanaf 10.00 u. staat de kerkdeur open. 

U kunt luisteren naar de muziek van de Mattheus 

Passion. U kunt in alle rust genieten van ons mooie 

gebouw. U kunt wat mediteren. In de dagkapel zal 

het stil zijn. U kunt met een tekstboekje in de hand 

de kruisweg van Ted Felen nalopen.  

Om 15.00 u. zal het lijdensverhaal worden 

voorgelezen door Janneke van Hezewijk, Françoise 

Klaassen – Borghans en Willem Pelser. 

Zaterdag 8 april – Stille zaterdag 

In de avond zullen er twee vieringen zijn:  

• Om 19.00 u. is de ‘kleine Paaswake’, met 

de kleine Paaskaars en een Paasvuur aan 

het einde. Dat zal een verhalende viering 

zijn rond het Paasthema, waarin aandacht 

zal zijn voor gezinnen en kinderen. 

Voorganger is René Klaassen.  

• Om 21.00 u. is de grote Paaswake met de 

grote Paaskaars en de rituelen en teksten 

die vertrouwd zijn. Er brandt buiten een 

paasvuur. Dan zingt de schola. 

Voorgangers zijn Eduard Kimman en Hans 

Hamers. 

Zondag 9 april – Hoogfeest van Pasen 
Om half 11 wordt het hoogfeest van Pasen 

gevierd. Met de Schola en met Sanneke Brouwers  

en Pieter Theo Zuurbier als voorgangers. 

 

Wij wensen u een gezegende Paastijd en een 

Zalig Pasen. 

Dat Pasen ons Hem weer mag doen zien, 

herkennen en geloven!  

Het pastorale team 
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In memoriam Cécile Aelberts-van de Ven 
Op woensdag 22 februari was onder leiding van pastor Hans Hamers de leesgroep bijeen voor de bespreking 

van het boek De kerk is fantastisch van Rik Torfs. De groep las het hoofdstuk waarin de parabel van de 

kleine Zacheus wordt aangehaald, die in de boom klimt om Jezus beter te kunnen zien. ‘Cécile reageerde 

hierop enthousiast’, zei Hans. ‘Kennelijk zag ze er iets van zichzelf in. Want ze vertelde dat ze ooit in een 

vergadering van een werkgroep bovenop een tafel was geklommen, omdat ze vond dat er zo slecht naar 

elkaar werd geluisterd.’     

Nooit had Hans kunnen bedenken dat hij een week later dat beeld van Zacheus zou gebruiken in zijn 

overweging tijdens de uitvaart van Cécile. Evenmin had iemand van de aanwezigen in die leesgroep kunnen 

vermoeden dat ze Cécile toen voor het laatst hadden gezien. Op donderdag sloeg het noodlot in haar huis 

genadeloos toe.  

Als op zondag 26 februari, voorafgaand aan de viering, bekend wordt 

gemaakt dat Cécile is overleden wordt het stil, oorverdovend stil in de 

dagkapel. Dit kan niet waar zijn… Na afloop van de viering is de 

verslagenheid groot. Er heerst verbijstering en ongeloof. Dat blijft zo in 

de dagen daarna, en helemaal tijdens haar afscheid op 2 maart in een 

volle Dominicuskerk. De Dominicuskerk, háár kerk, waarmee ze zich al 

vanaf haar jeugd verbonden voelde. Waar ze trouwde met haar Anton, 

waar ze vele jaren actief was in diverse werkgroepen en waar ze in 2014 

koster werd. Ónze koster, want zo voelde het. Cécile was van ons 

allemaal. Ze gaf glans aan onze gemeenschap door haar kordate tred in 

het kerkgebouw. Door haar oog voor detail en perfectie. Door haar 

oprechte belangstelling voor mensen. Door haar gevoel voor humor en 

door haar relativeringsvermogen. Door haar aandacht voor de positie van 

vrouwen in de kerk en door haar positief kritisch meedenken in het 

pastoraal- en locatieteam.  

Twee jaar geleden had ik het voorrecht om Cécile uitgebreid te interviewen voor ons parochieblad. 

Ik zal dat gesprek bij haar thuis in Druten nooit vergeten. Cécile bruiste van energie en vertelde de ene 

anekdote na de andere over haar leven als burgemeestersvrouw in Smilde. Ze was wars van alles wat te 

maken had met status en wilde geenszins de vrouw zijn van… Ze vertelde ook uitgebreid over de 

werkzaamheden in haar leven: de verpleging, het onderwijs en de terminale thuiszorg. Al deze ervaringen 

kwamen eigenlijk heel mooi samen in haar werk als koster en speciaal ook als uitvaartkoster. 

In 1993 werd haar man, Anton, benoemd tot burgemeester in Druten. Ze keerden beiden blij terug naar 

de vertrouwde omgeving van Nijmegen. Voor Cécile betekende dit ook de terugkeer naar de vertrouwde 

Dominicuskerk. Toen er in 2014 een vacature was voor koster, meldde zij zich spontaan met de hilarische 

vraag: ’Kunnen vrouwen ook koster worden?’ Ja, dus! Van Koos Wilke leerde ze de fijne kneepjes van het 

vak.  

Toen ik haar vroeg: ’Wat is er nu zo leuk aan koster zijn?’ luidde haar spontane antwoord: ‘Alles. Ik vind 

het leuk om te regelen, ervoor te zorgen dat alles netjes in orde is: lichten, kaarsen, brood en wijn, wierook, 

microfoon, glaasje water… Ik zie erop toe dat de priester voorganger netjes gekleed het altaar opgaat, dat 

de albe keurig onder het kazuifel zit, en dan sla ik op de gong.’ Bij haar moest altijd alles kloppen. Dat 

gevoel voor professionaliteit heeft ze graag willen overbrengen op haar medekosters.  

In 2015 volgde Cécile John Zuure op als uitvaartkoster. Tijdens ons gesprek liet ze mij vol trots haar 

‘uitvaarttas ’zien. Daarin bewaarde ze alles wat ze nodig had om een uitvaart voor te bereiden en te 

archiveren. ‘Het voorbereiden en het begeleiden van een uitvaart doet me veel‘, zei ze me toen. ’Het zal 

voor mij nooit routine worden’. Zelf mocht ik verschillende keren mee voorgaan in een uitvaart, en wat ik 

achteraf van de nabestaanden hoorde was, dat zij het contact met Cécile als warm en zeer professioneel 

hebben ervaren, als een steun in hun verdriet.  

Nu is het Cécile zelf die ons in verdriet achterlaat. Het blijft onwerkelijk. Niet alleen Anton zal haar missen, 

maar ook de hele Effata gemeenschap: het pastorale-en het locatieteam, de collega kosters en de 
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parochianen. Ons rest nu alleen maar dankbaarheid, voor haar grote inzet, maar vooral om wie ze was: 

een warme en authentieke vrouw, een prachtig mens.  

Ooit heb ik Cécile gevraagd wat het werk als uitvaartkoster met haar deed. Haar antwoord luidde: ‘Telkens 

heb ik dan het gevoel dat de hemelpoort een klein stukje opengaat. Dat vind ik zo mooi.’ 

Ik ben ervan overtuigd dat op 2 maart de hemelpoort voor Cécile heel wijd is opengegaan. 

Betty Smits van Sonsbeek  

Met dank aan: pastoraalteam, locatieteam en kosters 

 

 

Van het locatieteam 

Wij zijn allemaal diep geschokt door het plotseling 

overlijden van onze geliefde Cécile Aelberts-van de 

Ven. Wat zullen we haar missen! Wij wensen haar 

man Anton heel veel sterkte. 

Actie kerkbalans 
De actie kerkbalans verloopt voorspoedig. Tot 

vandaag heeft u bijna hetzelfde bedrag toegezegd 

als vorige jaren op deze tijd. Een aantal van u heeft 

het bedrag zelfs verhoogd. Wij zijn u zeer dankbaar 

voor uw geldelijke bijdrage, want wij willen Effata 

graag overeind kunnen houden. Als u uw bijdrage 

nog niet heeft overgemaakt: de bankrekening is 

NL29 ABNA 0436 6614 46, ten name van 

Effataparochie. 

Dagkapel 
We verwachten dat de firma Gommers snel na 

Pasen van start kan gaan met de verbouwing van 

keukentje, toiletten en extra ruimte naast de 

dagkapel. Tijdens die renovatie is ook de dagkapel 

niet bruikbaar, en moeten we een goede oplossing 

vinden voor alle activiteiten die daar gewoonlijk 

plaatsvinden. We houden u op de hoogte. 

Het uitwijken naar de dagkapel voor de zondagse 

vieringen heeft een forse besparing in het 

gasverbruik opgeleverd. Dat was ook de bedoeling. 

Over de vieringen in de Paasweek hebben wij 

afgesproken dat de viering op Paaszaterdagavond 

in de grote kerk zal worden gehouden. Die wordt 

dan ook verwarmd. De overige vieringen op 

Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

Paasmorgen gaan we in de dagkapel houden. 

(Behalve als de buitentemperatuur sterk stijgt. 

Maar daar ziet het voorlopig nog niet naar uit.) 

Nu gaan wij weer op weg naar Pasen, een 

hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Een drukke tijd 

voor ons pastorale team en allen die betrokken zijn 

bij de voorbereiding van de vieringen in de Goede 

Week en Pasen. 

Personele wijzigingen 
Recent hebben er weer wijzigingen in het 

locatieteam plaatsgevonden. Onze secretaris 

Ab Blom had vanwege het bereiken van een 

respectabele leeftijd aangegeven per 1 januari 

jongstleden zijn functie te willen neerleggen. Hij 

heeft een achttal jaren zijn functie met volle inzet 

en deskundigheid ingevuld. 

Nadat wij op 1 januari 2014 officieel waren 

gefuseerd tot parochie Heilige Stefanus en we 

eigenlijk geen kerkbestuur maar een locatieteam 

waren geworden, gaf Richard van Ginkel aan dat hij 

geen secretaris meer wilde zijn. In de zoektocht 

naar een opvolger stuitten wij op Ab Blom. Hij en 

Jan van de Wal hadden recent de overstap van 

Milsbeek naar de Effata parochie gemaakt. Ab had 

daar al bestuurlijk werk gedaan, en tot onze 

vreugde nam hij de functie aan. 

Hij heeft deze ingevuld met groot enthousiasme. 

Nauwkeurig werd verslag gedaan van de 

locatieteam vergaderingen, maar ook van 

parochiebijeenkomsten en voorkomende 

vergaderingen. In de vergaderingen had hij een 

duidelijke inbreng, gaf helder zijn mening, en ook 

als de voorzitter dacht dat een heikel onderwerp tot 

rust was gebracht kwam hij uit de hoek met een: 

‘toch zou ik nog helderheid willen hebben over’, en 

dan konden we weer opnieuw beginnen. 
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Op vele terreinen was hij actief. De correspondentie 

richting Stefanusbestuur was helder en liet niets 

aan duidelijkheid te wensen over. Zijn 

voorgeschiedenis in het zakenleven gaf hem een 

heldere besluitvorming en duidelijke mening die 

niet altijd ten volle werd gewaardeerd. Zijn kennis 

van automatisering hielp ons bij het vernieuwen 

van het internetsysteem. (in nauwe samenwerking 

met Rudie Luiken.) Hij was ook actief naar andere 

locaties toe, maar vooral nieuwe ontwikkelingen als 

het werk bij STIP Oost hadden zijn belangstelling. 

Gevraagd en ongevraagd kon hij stevig advies 

geven. Vol enthousiasme heeft hij zich gestort in 

het project ‘De Missionaire Parochie’, en wij hopen 

dat hij met dezelfde energie hiermee doorgaat.  

Wij zijn Ab heel dankbaar voor al zijn werk! 

Als opvolger hebben we Paul de Kerf (weer) 

bereid gevonden. Ondanks dat hij afgelopen jaren 

diverse functies heeft gehad in ons eigen 

parochiebestuur en in het bestuur van de Stefanus 

parochie, bleek hij toch weer bereid ons 

locatieteam te ondersteunen. Al meteen is zijn 

juridische achtergrond bij het helder formulieren en 

nauwkeurig archiveren opgevallen. 

Wij hopen op een vruchtbare samenwerking.  

Correctie 

Door een oplettende lezeres ben ik erop gewezen 

dat er een incomplete begroting staat afgedrukt op 

het formulier dat u bij de papieren voor de 

Kerkbalans hebt meegekregen. Dat was een 

provisorische versie. Ik heb vooral aandacht gehad 

voor de tekst en onvoldoende naar de cijfers 

gekeken. De juiste getallen staan afgedrukt in het 

stuk van de penningmeester in het vorig Effatablad. 

Onze excuses voor deze slordigheid! 

Namens het locatieteam, 

Dirk-Jan de Rooij 

Effata op missie 

Rubriek over het missionaire werk 

Missie gebeurt op veel manieren. Het is deel van al ons vrijwilligerswerk, en in het Effata blad gaan we 

daar nu meer aandacht aan besteden. In deze rubriek delen we onze visie, en zetten we onze concrete 

missionaire inzet in het zonnetje. Bovendien kun je hier lezen over de plannen van de werkgroep Missionaire 

Parochie.  

Waar draait het om? 
In de kern draait missionair zijn om Gods liefde. Deze liefde is overal. In en vanuit de Effata gemeenschap 

hebben we de missie om die liefde te vinden, te koesteren en verder te versterken. Zodat steeds meer 

mensen weten hoe fundamenteel geliefd ze zijn door God, en steeds meer mensen dit concreet ervaren in 

hun medemensen en in gastvrije gemeenschappen, zoals Effata dat wil zijn. 

Jezus is voor ons christenen daarin het grote voorbeeld. Hij ging erop uit om eenvoudig en aandachtig 

onder de mensen te zijn. Bij Hem voelden de mensen zich werkelijk gezien. Dat kan iemands leven 

veranderen. Hij was beeld van de liefdevolle God. Ons nodigt hij uit om hetzelfde te doen en bovendien 

andere mensen uit te nodigen in zijn voetspoor te treden. Dit is missionair zijn; de missie van Gods liefde 

voor iedereen. 

Nieuws vanuit de werkgroep Missionaire Parochie 
In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het onder de aandacht brengen van missionair parochie-zijn in 

de preken. Meerdere voorgangers hebben, met woorden uit de grond van hun hart, verwoord hoe centraal 

de missiegedachte in ons geloof is. Wat we hebben is te mooi om voor onszelf te houden. 

Daarnaast bereidt de werkgroep een Missionaire Vormingsgroep voor. Een cursus voor ons, gelovigen, om 

zelf na te denken over de plek van missie in je leven. Centraal staan de vragen: wat geloof je? Hoe kun je 

dat onder woorden brengen? En waarom en met wie zou je dat willen delen? Naast deze reflectie op het 

eigen geloof – wat ook best een worsteling en zoektocht kan zijn – kijken we naar manieren waarop diverse 

christelijke gemeenschappen hun missionaire roeping hebben vormgegeven. Voor de data wordt gekeken 

naar het najaar.  

Zr. Nadia Kroon is al een tijdje bij de werkgroep betrokken en vanaf 29 januari officieel aangesteld om het 

missionaire werk een impuls te geven. De eerstkomende periode zal ze besteden aan het beter 

kennismaken met de gemeenschap en alles wat er gebeurt. 

Het Pastorale Team
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Waar mag ik thuis zijn?

In gesprek met zuster Nadia Kroon O.P. 

 

Non in de bus 

‘Het moet ergens in 2014 of 2015 zijn geweest. Het 

leven in een klooster werd steeds meer een 

serieuze optie voor mij. Dit vreemde verlangen om 

non te worden groeide met de dag. Toch leverde 

juist dit verlangen een enorme innerlijke tweestrijd 

in mij op. Wilde ik dit wel echt?… Zo’n twee jaar 

duurde deze innerlijke strijd nu. Dat is oneindig 

lang voor een twintiger. Het maakte mij lichtelijk 

wanhopig. Het was tijdens die treinrit dat die 

worsteling tot een dieptepunt kwam. En ik bad: 

“God als u mij nu eens een teken kon geven?“ …. 

De trein kwam tot stilstand op het station. Vanaf 

hier moest ik de bus pakken. “God”, ging ik verder 

terwijl ik met mijn zware koffer zeulde, “waar ik 

echt behoefte aan heb is een non of een monnik 

waar ik echt mee kan praten… een neutraal 

persoon. Als ik zo iemand zou tegenkomen God, 

dan zou ik het wel weten. Dan weet ik dat U mij 

roept tot het kloosterleven. Geef mij een teken.“ 

Ik schuifelde een van de busplatforms op. Wat? 

Wat? Ik stelde mijn ogen scherp: Nee, nee! 

Serieus? Daar stond een vrouw met een zwarte 

hoofddoek. In eerste instantie had ik haar voor een 

zwarte moslima aangezien. Ik kwam dichterbij. Het 

was een non, zonder enige twijfel. Een non hier 

middenin de stad. Ik had hier nog nooit een non ‘in 

het wild’ gezien. Binnenin mij brak een ware oorlog 

uit. “Oké God, oké. Ik weet wat ik heb gezegd. Dit 

zou het teken zijn. Maar ik durf echt niet op haar af 

te stappen”. 

De bus stroomde vol en echt, ik kon God bijna 

horen lachen toen vlak voor mijn neus in de stoel 

voor mij, een zwart gesluierde habijt dragende 

gedaante elegant neerplofte. Een paar haltes later 

stapte ik uit. De non bleef in de bus zitten. “God”, 

bad ik, “boodschap overgekomen”. 

Dit fragment vormt de inleiding van het boek Non 

in de bus, geschreven door Nadia Kroon in 2020. In 

dit boek beschrijft zij de lange reis naar de roeping 

van haar leven. De weg die zij heeft afgelegd noemt 

zij een monastieke weg, een weg met een prachtige 

boodschap. Ook voor mensen die geen non zijn. 

Er is een goede schepper die mij (en jou) gemaakt 

heeft. 

Dat betekent dat Hij/Zij liefheeft wie ik ten diepste 

ben. 

Dat ik prachtig ben, zoals ik ten diepste ben 

Een unieke afspiegeling, een bijzonder zeldzaam 

beeld van God.  

In Non in de bus maakt Nadia de lezer op 

openhartige en soms ontroerende wijze deelgenoot 

van de worsteling van haar roeping. Ze neemt ons 

mee op haar tocht langs verschillende kloosters in 

binnen- en buitenland, waar ze korte of langere tijd 

verblijft. Ze is op zoek naar het klooster dat het 

beste bij haar past. Momenten van hoop, blijheid, 

geluk, vertwijfeling, verdriet en boosheid wisselen 

elkaar af. Haar zoektocht eindigt in Hilversum als 

zij in 2018 intreedt in de orde van de augustinessen 

van Sint Monica. Toch blijft 

ook daar haar worsteling 

voortduren. Na twee jaar 

weet ze dat ze een nieuwe 

weg moet inslaan. Een 

moeilijk proces. Maar ze 

weet dat ze alles gegeven 

heeft en vertrouwt erop dat 

God haar zal leiden naar een 

plek die haar verder brengt 

bij haar diepste zelf. 

 

De dominicaanse orde 
Haar zoeken naar God is vooral een zoeken 

geweest naar: Waar mag ik thuis zijn? Is er een 

plek voor mij zoals God mij heeft gemaakt? Die plek 

vindt ze uiteindelijk bij een groep die ook altijd 

zoekende is: de dominicanessen. 

In november 2021 treedt Nadia in bij de 

congregatie van de dominicanessen in Nijmegen. 

‘Toen ik bij de dominicanessen op bezoek ging wist 

ik het meteen’, zegt ze. ’Hier ben ik thuis met al 

mijn goede en mijn zwakke kanten. Ik voelde mij 

geroepen in mijn zwakheid. In de sfeer van deze 

specifieke gemeenschap zag ik mijn karakter terug. 

Enerzijds de stilte, de contemplatie en aan de 

andere kant mijn nieuwsgierigheid naar mensen, 

naar boeken en naar studie. Bij de dominicanessen 

is het én bidden én studeren én erop uit trekken. 

Dat spreekt mij aan.’ 
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Tot mijn verbazing vertelt Nadia dat de 

dominicaanse orde de enige orde in Nederland is 

die vrouwen standaard de gelegenheid en middelen 

geeft om door te studeren. ‘Als je als vrouw het 

klooster ingaat, is het lang niet altijd zeker of je iets 

met je studie kunt doen, laat staan of je verder 

kunt studeren. Vaak is dat niet het geval. Er zijn 

altijd uitzonderingen, maar te vaak moeten 

vrouwen nog kiezen tussen óf intellectuele 

ontwikkeling óf het kloosterleven. Soms staat de 

gemeenschap er welwillend tegenover, maar de 

eisen van het bestaande werk of het onderhoud van 

het gebouw vergen te veel. Een heel andere situatie 

zie je bij mannenordes. Daar is veel meer keus. Dat 

zorgde bij mij voor een worsteling in mijn 

zoektocht’, zegt ze, ‘en ik denk voor veel vrouwen, 

die tegenwoordig steeds vaker hoogopgeleid zijn’. 

Voor Nadia is studeren belangrijk om zich verder te 

ontwikkelen. Ze krijgt alle ruimte om te werken aan 

haar promotieonderzoek naar de theologische 

interpretatie van bijna-dood-ervaringen aan de 

Universiteit van Tilburg. 

Ze is gelukkig in het noviciaatshuis in Neerbosch, 

waar ze woont met nog vier andere zusters. Twee 

van hen zijn ook recent ingetreden. De andere twee 

zorgen voor de begeleiding. Ze hopen samen een 

doorstart te maken met een nieuwe generatie. 

Want de overige 23 zusters dominicanessen zijn 

een stuk ouder. ‘Door mijn intreden als 

drieëndertigjarige heb ik de gemiddelde leeftijd 

teruggebracht tot 84’, lacht ze.   

Op 16 november 2022 legde Nadia de kleine 

professie af. Ze verbindt zich hiermee voor drie jaar 

aan de orde. Als geprofeste zuster zien wij haar 

sindsdien in haar witte habijt in onze gemeenschap. 

Als kloosternaam kiest ze voor Nadia, haar eigen 

naam. Want Nadia betekent hoop. Degene die 

hoopt, heeft het besef dat hij of zij niet alleen is 

maar wordt gedragen door God. Dat heeft Nadia 

haar hele leven zo gevoeld. Daarom wil ze als 

kloosterzuster ook deze naam blijven dragen. Als 

tweede – onuitgesproken - naam voegt ze daar 

Maria aan toe. Niet de moeder van God, maar Maria 

Magdalena, een bron van inspiratie voor haar. 

Maria Magdalena 
‘Maria Magdalena is de verkondiger van de hoop 

van de verrijzenis; de getuige van het leven dat de 

dood en het kwaad overwint.‘ Dit zei Nadia in haar 

rede tijdens haar professieviering. Maria Magdalena 

spreekt haar persoonlijk zo sterk aan, omdat we in 

een cruciale tijd leven voor vrouwen. Nadia verwijst 

naar het synodale proces en alle ontwikkelingen in 

de kerk. Maria Magdalena bracht een boodschap 

van hoop en vreugde namens God naar de 

toenmalige kerk, de elf en de andere leerlingen, 

samengevat alle apostelen. Ze werd echter 

ontvangen met hoon en niet serieus genomen. Ze 

werd de boetvaardige 

zondares. Maar gelukkig 

heeft de kerk deze visie 

verlaten en is zij vooral de 

apostel aan de apostelen. 

‘De eerste prediker van 

het goede nieuws van 

Jezus was geen man, 

maar een vrouw, een 

predikvrouw’, zo sprak 

René Dinklo O.P. in zijn 

overweging tijdens de 

professie van Nadia. 

Predikvrouw… dat wil 

Nadia zijn. ‘Als ik in mijn rol als predikzuster iets 

mag betekenen voor mensen wiens stem niet wordt 

gehoord, voor vrouwen en andere 

gemarginaliseerde groepen, dan zal ik daar diep 

dankbaar voor zijn’.  

Godsbeeld 

Nadia werd in 1989 geboren in IJmuiden. Ze 

groeide op in een warm christelijk gereformeerd 

gezin. Ze is vooral gevormd in de gereformeerd 

vrijgemaakte cultuur. Aanvankelijk voelde ze zich 

thuis in de kerk. ‘Ik zag dat het kerkelijk werk mooi 

was om te doen, om je te mogen inzetten voor 

mensen die zo verschillend zijn. Van jongs af aan 

was ik gefascineerd door de grote vragen van het 

leven: waarom zijn we hier, wie is die mysterieuze 

God, waarover ik zoveel hoor op school en in de 

kerk?’ Maar rond haar twaalfde maakte ze een crisis 

door. Er speelden veel problemen in haar leven. Ze 

voelde zich onder meer op school niet gezien. Ze 

had troost nodig. Vanaf haar jeugd had ze God 

gezien als een liefdevolle vader. Maar het drong 

steeds meer tot haar door dat in haar kerk geen 

plaats was voor de stem en inzichten van vrouwen. 

In de kerkdienst waren het de mannen die de 

leiding hadden en zij waren de enigen die spraken. 

Als je al een vrouw zag, was het als leidster van de 

kindernevendienst. ‘Dat is de enige taak waar ik 

ooit voor werd gevraagd. Niet omdat ik er goed in 

was, maar omdat ik een meisje was. Na veel 

aarzelen en weinig enthousiasme heb ik “ja” 

gezegd. Na de eerste keer hebben ze me echter 

nooit meer teruggevraagd. Het is mooi en 

belangrijk werk, maar het paste totaal niet bij me 

en dat was te merken.’ In de afwezigheid van 

vrouwen, met name in de kerkdiensten en 

leiderschapsposities, zag ze continu de non-verbale 

boodschap dat God liever mannen had en ze dacht: 

‘God moet wel een grote hekel aan vrouwen 

hebben, dat Hij zo pertinent niet wil dat ze Hem 

vertegenwoordigen als ambtsdrager.’  

Maria Magdalena 
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Niet alleen op school, maar ook in de kerk voelde 

Nadia zich toen afgewezen. Het geloof was niet 

langer meer vanzelfsprekend voor haar. Een paar 

jaar later, als veertienjarige, sleepte ze toch op een 

dag allerlei boeken over geloof mee naar haar 

kamer, op zoek naar de waarheid over deze 

zogenaamd door God gewilde afwijzing. Niet alleen 

ontdekte ze hierdoor een God die veel liefdevoller 

en rechtvaardiger was dan ze dacht, maar bloeide 

er ook een grote interesse op voor het vakgebied 

van de theologie. Het was dan ook niet vreemd dat 

ze na haar middelbare school theologie ging 

studeren aan de Christelijke Hogeschool in Ede, en 

vervolgens aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Daar volgde ze onder meer vakken over 

feministische theologie. Ze werd uitgedaagd om na 

te denken over haar Godsbeeld en schreef een 

bachelorscriptie met als titel ‘Vrouwelijke beeldtaal 

voor God’. Over de vraag: kun je God ook met Zij 

aanspreken en met vrouwelijke titels? 

In de viering van zondag 29 januari, waarin Nadia 

voor het eerst in de Effata gemeenschap voorging, 

is het sommige mensen opgevallen dat ze God 

soms met Hij en soms met Zij aansprak. ‘Dat doe 

ik niet zomaar voor de afwisseling’, zegt ze. ‘Het 

gaat erom hoe relevant ons Godsbeeld is. Het 

bepaalt hoe wij met elkaar omgaan. We schrijven 

het beste wat we kunnen bedenken aan God toe. 

Liefde, vrede, goedheid. Dan is het, als je er bij stil 

staat, wel heel cru dat we vervolgens wel 

mannelijke voornaamwoorden aan God 

toeschrijven, maar geen vrouwelijke. Dat zegt, 

bewust of onbewust, iets over hoe je naar mensen 

kijkt, naar mannen en vrouwen. Over wat je denkt 

dat het allerbeste is. Dit God- en mensbeeld zet 

zich vervolgens door in onze samenleving en Kerk. 

Elke keer moeten we terugkeren naar de basis, het 

scheppingsverhaal, waarin staat dat God de mens, 

mannelijk en vrouwelijk, schiep naar Gods beeld. 

Of naar de dubbelverhalen van Jezus, waarin Hij 

eerst God de Goede Herder laat zijn op zoek naar 

het verloren schaap en vervolgens, heel uitdagend, 

de Goede Huisvrouw op zoek naar het verloren 

muntje. Mijn hoofdvak was missionaire theologie, 

maar wij kunnen als kerk niet missionair zijn zonder 

gelijkwaardigheid. Want onrecht is iets dat we niet, 

sterker, dat we nooit mogen verspreiden.’  

De missionaire opdracht 

Het mooie van het dominicanes zijn is, dat de 

dominicanes op twee fronten werkzaam mag zijn: 

in de kerk en in de samenleving. Nadia wil er 

daarom als predikvrouw op uittrekken. Ze wil 

missionair zijn, een opdracht die ze ook 

meegekregen heeft als lid van ons pastorale team. 

Hoe ze die opdracht precies vorm gaat geven is nog 

onderwerp van nader overleg. Samenwerken is 

namelijk belangrijk. Het team, de gemeenschap, 

bepaalt de koers. Daarbinnen en in overleg wil ze 

haar ideeën ontwikkelen. Ze maakt wel al sinds een 

klein jaar deel uit van de werkgroep ‘naar een 

missionaire parochie’. Ongetwijfeld zullen ook haar 

ervaringen een rol spelen die ze opdeed als 

missionair werker in de Grote of Sint Bavo Kerk in 

het centrum van Haarlem, en toen ze met collega’s 

in die stad het pioniersproject ‘Stadsklooster 

Haarlem’ opzette. Haar missionaire opdracht ziet ze 

ook in de spontane ontmoetingen met mensen. ‘De 

meest fantastische gesprekken heb ik op de 

sportschool na afloop van mijn lessen in 

kickboksen’, lacht ze. ‘Het geeft me zoveel 

inspiratie en daar ben ik heel dankbaar voor’.  

Ze vertelt ook dat het dragen van een habijt 

mensen uitnodigt om haar aan te spreken. Ze vindt 

het fijn om het habijt te mogen dragen. ‘Zo kan ik 

mijn identiteit uitdrukken. Mensen mogen zien wie 

ik ben. Maar toch draag ik het niet primair om te 

zeggen: ‘hé, kijk mij eens.’ Het belangrijkste vind 

ik de gesprekken die erdoor ontstaan. Dat mensen 

dat ‘uniform’ zien en denken: ‘Daar is iemand met 

wie ik eens, heel zeldzaam, in alle vrijblijvendheid 

over mijn (on)geloof en worstelingen in het leven 

kan praten. Het is mooi dat dat zo werkt. En weet 

je wat een van de beste ontmoetingsplekken is? De 

trein! Hele bijzondere gesprekken knopen mensen 

met me aan. Laatst kwam er een onbekende 

jongeman tegenover me zitten. Opeens begon hij 

zijn hart te luchten. Hoe hij vastliep in zijn leven, 

zijn werk. Hij sprak zo open en eerlijk. En blijkbaar 

luchtte het hem op. Daarvoor hoefde ik alleen maar 

een luisterend oor te bieden en hier en daar een 

klein beetje gelovige hoop. Dan denk ik na afloop: 

‘Wauw, wat mooi dat ik dit mag doen’. 

Betty Smits van Sonsbeek 

Non op de fiets  
Foto: Cécile Aelberts-van de Ven 
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Onze bijdrage aan de 

continentale fase van 

het synodaal proces 
Over het synodaal proces wordt regelmatig 

geschreven in dit blad. Logisch, want het is heel 

belangrijk voor de toekomst van de katholieke kerk 

in de wereld, en zeker ook in Nederland. Het 

wereldwijde synodale proces dat paus Franciscus is 

gestart, gaat een volgende fase in. Peter Nissen 

schrijft in dit blad over de zogenaamde continentale 

fase van het proces. 

Begin vorig jaar hebben we binnen Effata via 

diverse groepjes onze inzichten aangeleverd. Deze 

zijn verwerkt per bisdom en daarna per 

bisschoppenconferentie. In Rome is een groep 

geformeerd die alle (ja,echt alle!!) ingestuurde 

documenten heeft bestudeerd. Deze groep heeft 

een werkdocument opgesteld met de titel Vergroot 

de ruimte van uw tent (Jesaja 54:2), waarin is 

samengevat wat aan de basis de dromen, wensen, 

inzichten zijn, of anders gezegd… wat de Geest ons 

heeft ingegeven. 

Werkdocument Continentale Fase ‘Vergroot de ruimte van 
uw tent' 

 

Dit werkdocument is begin februari in Praag voor 

het Europese continent besproken op een 

conferentie van 156 gedelegeerden van Europese 

bisschoppenconferenties, aangevuld met 

vertegenwoordigers van religieuze organisaties/ 

ordes.  

Daarvoor hebben we vanuit onze gemeenschap ook 

input geleverd. Dat was wel een haastklus want de 

wereldwijde planning is behoorlijk krap. Op het 

laatste moment is een groepje parochianen bij 

elkaar gaan zitten om antwoorden te formuleren op 

drie vragen (maximaal 200 woorden per antwoord) 

die gesteld werden over de inhoud van het 

voorbereidingsdocument voor de continentale fase. 

Hieronder onze input 
 

Vraag1: Wat sluit aan bij wat er speelt in de kerk 

van Europa; wat herken je? Wat was verhelderend 

of nieuw? 

 

Antwoord vanuit Effata-Dominicus: 

Ronduit verrassend is de aard van het document: 

écht vanuit de basis, en dat veel van genoemde 

thema’s ook spelen in andere delen van de 

wereldkerk. Het synodaal proces wordt als 

verrassend en verfrissend ervaren. 

De rijkdom van diversiteit wordt benoemd en zeer 

gewaardeerd. Oecumene, maar ook verbanden met 

andere religies, mogen een nieuwe impuls 

ontvangen. De gevoelde noodzaak wordt herkend. 

De nadruk op missionair zijn wordt herkend en 

gewaardeerd, in combinatie met een radicale 

inclusie. Het werkdocument geeft impliciet weer 

hoe de kerk en geloof in de cultuur past en niet 

past. Herkend wordt de roep om de kerk een 

eigentijdse religieuze beweging in de (lokale) 

cultuur te laten zijn, c.q. hier naartoe te kunnen 

omvormen. Vooral om beter te kunnen getuigen in 

woord en daad. 

Het benoemen van klerikalisme, waaronder 

regelgeving binnen de kerk, met bijbehorende 

uitsluiting van tal van groepen, als een actueel 

obstakel om de tent groter te maken, wordt breed 

gedeeld. Het bewustzijn is aangewakkerd dat we 

(meer) in dialoog moeten met de samenleving en 

alle uitgeslotenen. 

Vraag 2: Welke spanningen of verschillen van 

inzicht bepalen de kerk van Europa? Over welke 

kwesties of vragen zou het moeten gaan in het 

vervolg van de Synode? 

 

Antwoord vanuit Effata-Dominicus:  

• Kerk als veilige haven door heldere structuur en 

regels versus diversiteit en inclusiviteit.  

• Eucharistie als hoogtepunt en bron van kerkelijk 

leven versus actuele beleving en 

geloofservaring binnen lokale gemeenschap, 

waarbij andersoortige vieringen eveneens 

sacramenteel kunnen zijn. 

• Authentieke leer en traditie van de kerk versus 

eigentijdse christelijke beweging mogen niet als 

uitsluitend tegen elkaar afgezet worden. 

• Met betrekking tot klerikalisme: niet meer in 

‘wij-zij’ termen spreken maar in dialoog gaan en 
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blijven. In relatie hiermee: hoe de top van de 

kerk mee te krijgen? Van twee kanten is 

inspanning nodig. Hier samen zoeken naar 

elkaars authenticiteit (de genade van Gods 

liefde) als een gemeenschappelijk zoeken naar 

de tekenen van de tijd. 

• Bestaande bestuurlijke en organisatorische 

structuren versus barricades opruimen, die 

verhinderen de tent groter te maken. 

• Jachtige, rationeel-efficiëntie cultuur versus tijd, 

ruimte en rust benodigd voor opbouw van 

gemeenschap, reflectie, dialoog voeren etc.  

 

Vraag 3: Kijk eens terug naar de antwoorden op 1 

en 2. Wat zou met de kerken van de andere 

continenten als eerste besproken moeten worden? 

Welke prioriteiten, terugkerende thema’s, of 

oproepen zie je? 

 

Antwoord vanuit Effata-Dominicus:  

• Radicale inclusie van vrouwen, en al degenen 

die uitgesloten zijn geweest in de geschiedenis 

van de kerk, ook in relatie met ambten, taken 

en verantwoordelijkheden, pastoraal en 

bestuurlijk.  

• Klerikalisme afbreken door dialoog, respect en 

nieuw leiderschap, passend in de eigen culturele 

context. 

• Hiervoor extra aandacht bij de vorming van 

vrijwilligers en professionals en benoemingen. 

Ook permanente vorming op dit punt. 

• Voorkeurspositie van jongeren daadwerkelijk 

handen en voeten geven. 

 

We hebben ons steentje bijgedragen. Het is nu 

wachten op het verslag van de conferentie die 

begin februari in Praag is gehouden. Peter Nissen 

geeft in het volgende artikel een vooruitblik op het 

verslag. 

Hans Hamers O.P. 

Het synodale proces 

gaat weer verder 

Er is hier al enkele malen aandacht gevraagd voor 

het synodale proces: het wereldwijde proces, door 

paus Franciscus in gang gezet, om samen te leren 

luisteren naar wat de Geest ons wil zeggen over de 

toekomst van de kerk. Dat proces is nu weer in een 

volgende fase gekomen. Nadat er op het niveau 

van parochies, bisdommen en kerkprovincies over 

is gesproken, is een tussentijds rapport opgemaakt 

(ik schreef erover in het kerstnummer). Op basis 

van dat tussenrapport zijn er inmiddels 

bijeenkomsten in de verschillende continenten 

geweest.  

Voor Europa vond die bijeenkomst plaats van 6 tot 

11 februari in Praag. Daar waren zo’n zeshonderd 

deelnemers uit alle Europese landen bij elkaar. De 

delegaties van de landen kregen allemaal de kans 

een plenaire presentatie van zes minuten te 

verzorgen. Daaromheen was er ruimte voor stilte 

en gebed, maar ook voor groepsgesprekken. 

Uiteraard was er in Praag ook aandacht voor de 

oorlog in Oekraïne en de aardbeving in Turkije en 

Syrië, die zich juist bij het begin van de 

bijeenkomst had voorgedaan. Namens de 

Nederlandse delegatie werd het woord gevoerd 

door Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar 

praktische theologie in Tilburg, die nog eens het 

belang onderstreepte van een grotere 

betrokkenheid van leken en vooral vrouwen bij de 

kerkelijke besluitvorming. Het verlangen naar een 

meer inclusieve en verwelkomende kerk is groot, 

zo zei ze, evenals de noodzaak om naar elkaar te 

luisteren en oog te hebben voor de gebrokenheid 

van mensen. Dit pleidooi is ook terechtgekomen in 

de acht prioriteiten die in de slotconclusies van de 

bijeenkomst in Praag worden genoemd. Die 

slotconclusies beklemtonen dat synodaliteit vooral 

een leerproces is: we moeten nog beter leren om 

naar elkaar te luisteren en vooral naar degenen die 

lang stemloos zijn geweest.  

In oktober komen dan in Rome bisschoppen uit de 

hele wereld bij elkaar om over het thema verder te 

spreken. Dat hoeft nog niet direct tot conclusies te 

leiden. Paus Franciscus heeft immers ook voor 

2024 nog een bisschoppensynode over dit thema 

aangekondigd: omdat het synodale proces zo 

nieuw is, moeten we er meer tijd voor nemen. 

Belangrijk aan het synodale proces is immers dat 

het vooral een leerschool is in luisteren naar elkaar. 

Dat vraagt tijd. Na de bijeenkomst in Praag liet een 

jonge priester uit België zich uit over de diversiteit 

aan meningen die hij daar gehoord had. ‘Hoe kan 

de kerk zo tot gedeelde standpunten komen?’, zo 

vroeg hij zich af. Welnu, die standpunten kunnen 

nog wel even wachten, lijkt mij. Het synodale 

proces is al heel belangrijk als wij respectvol naar 

elkaar leren luisteren en in de kerk leren omgaan 

met een diversiteit aan meningen. In de Duitse 

rooms-katholieke kerk loopt een vergelijkbaar 
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proces. Dat heet de Synodale Weg. Daar willen 

sommigen het proces – misschien typisch Duits – 

al meteen in instituten en structuren gaan 

vastleggen, zoals een permanente synodale raad, 

waarin bisschoppen en leken gelijkelijk 

vertegenwoordigd zijn. Vanuit Rome is daar met 

zorg op gereageerd, en ik begrijp die zorg wel. 

Laten we niet te snel alles weer in structuren en 

instituties, in regels en procedures gaan 

vastleggen. Laten we eerst leren te luisteren naar 

elkaar en naar de Geest die in ons spreekt. Dat 

vraagt geduld. 

Voor de bisschoppensynode in Rome zijn er alvast 

enkele hoopgevende initiatieven. Zo heeft paus 

Franciscus de oecumenische gemeenschap van 

Taizé uitgenodigd om voorafgaand aan de synode, 

op 30 september, in Rome een oecumenische 

gebedsbijeenkomst te verzorgen met jongeren en 

jongvolwassenen uit de hele wereld. ‘Together 

2023’ gaat dat evenement heten. Ook vanuit 

Nederland wordt een jongerenreis naar de 

gebedsbijeenkomst voorbereid. Voor meer 

informatie: https://together.oecumene.nl/. Een 

tweede hoopvol signaal: paus Franciscus heeft 

pater Timothy Radcliffe, de oud-algemeen overste 

van de dominicanen, gevraagd om de retraite te 

leiden van de bisschoppen van 1 tot en met 3 

oktober, die aan de synode voorafgaat. Timothy 

Radcliffe staat bekend als tamelijk vooruitstrevend, 

dus uit behoudende hoek klonken al meteen 

bezorgde geluiden. In een Engelse cartoon zegt een 

bisschop: ‘Ik had vijf pond ingezet dat Greta 

Thunberg de retraite zou leiden.’ Ook nu zou ik 

zeggen: leer eerst maar eens goed te luisteren. 

Tot slot een leestip voor wie goed Duits kan lezen 

en meer van het synodale proces wil begrijpen: bij 

uitgeverij Herder Verlag verscheen onlangs een 

interviewboek met kardinaal Jean-Claude Hollerich. 

Hij is aartsbisschop van Luxemburg, in 2019 door 

paus Franciscus tot kardinaal benoemd en door 

hem gevraagd om het synodale proces mee te 

leiden. Jean-Claude Hollerich komt oorspronkelijk 

uit Luxemburg, maar heeft als jezuïet lang in Japan 

gewerkt, waar hij rector was van de enige 

katholieke universiteit in dat land. Christenen 

vormen een zeer kleine minderheid in dat sterk 

geseculariseerde land en daar heeft Hollerich veel 

van geleerd. In het boek spreekt hij over de 

uitdagingen waar de rooms-katholieke kerk in de 

moderne wereld voor staat. Was auf dem Spiel 

steht. Die Zukunft des Christentums in einer 

säkularen Welt, heet het. Een aanrader. 

En intussen gaan we moedig voorwaarts! 

Peter Nissen 

https://together.oecumene.nl/
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Van Palm tot Paas 

De Kruisweg door de ogen van 

kinderen 
Het is erg lang geleden, ik denk 1964 of ’65. Als 4e-

jaars theologiestudent aan het ‘Groot Seminarie 

van de Priesters van 

het H.Hart’ (SCJ) aan 

de Kerkstraat in Hees-

Nijmegen (‘het 

Potlood’) werd ik 

geacht godsdienstles te 

kunnen geven op een 

basisschool. Het zal de 

5e of 6e klas geweest 

zijn. Met het oog op de 

Goede Week en Pasen 

heb ik toen aandacht 

besteed aan ‘De 

Kruisweg’, wat leidde tot het idee de kinderen het 

verhaal te laten tekenen.  

Het resultaat was: 17 tekeningen op 

briefkaartformaat, voorstellende de 14 traditionele 

‘staties’, aangevuld met ‘de Verrijzenis’ en ‘de 

Emmausgangers’. De reden voor dat 

briefkaartformaat was dat we zo de tekeningen van 

de kinderen konden projecteren. Dat was toen 

alleen mogelijk door middel van een ‘episcoop’ (een 

apparaat dat boven op de foto of tekening wordt 

geplaatst, deze verlicht en door een spiegel op een 

scherm of de muur projecteert). Zo konden we in 

De Goede Week in het eigen klaslokaal ‘de 

Kruisweg doen’, gezien door de ogen van de 

kinderen. 

Jarenlang heb ik deze tekeningen bewaard in een 

envelopje, en meegenomen bij elke verhuizing. Het 

was en is voor mij steeds ‘iets bijzonders’ gebleven. 

Toen kwam corona, die alle samenkomsten en 

vieringen onmogelijk maakte, ook in Effata tijdens 

de Goede Week. Eindelijk kon ik iets met de inhoud 

van dat ‘envelopje’. Ik maakte er een digitaal 

bestand van: ‘Van Palm tot Paas. De kruisweg door 

de ogen van kinderen’. De tekeningen van de 

kinderen, aangevuld met de tekst van het 

tafelgebed van Huub Oosterhuis ‘Die naar 

mens’lijke gewoonte’, en teksten van anderen. 

Door medewerking van het secretariaat hebben 

velen dit via de mail kunnen ontvangen. 

Ik was verrast en vereerd, met de uitnodiging van 

de redactie, deze kruisweg dit jaar een plaats te 

mogen geven in het Effatablad. 

Wim Rigters 
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De Kruisweg van Jezus 
door de ogen van kinderen. 

 

  

1 Die naar menselijke gewoonte 

 met een eigen naam genoemd werd 

 toen hij in een ver verleden 

 werd geboren, ver van hier 

 die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 

 zoon van Jozef, zoon van David 

 zoon van Jesse, zoon van Juda 

 zoon van Jacob, zoon van Abram 

 zoon van Adam, zoon van mensen 

2 Het Laatste Avondmaal 

 levend brood en ware wijnstok 

 die, geliefd en onbegrepen, 

 werd bewaard in taal en teken 

 als een eeuwenoud geheim 

 als een wachtwoord doorgegeven 

 als een vreemd vertrouwd verhaal 

3 Jezus in de Hof van Olijven 

 die ook Zoon van God genoemd wordt, 

 Heiland, visioen van vrede, 

 licht der wereld, weg ten leven 

4 Verloochening en berouw  

 die een naam in mijn geheugen 

 die de stem van mijn geweten 

 die mijn waarheid is geworden: 

 hem gedenk ik hier en noem ik 

 als een dode die niet dood is, 

 als een levende geliefde. 

3

..

. 

4

.

.

. 

2 
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8 Jezus valt onder het kruis 

 die, ten dage dat hij rondging 

 door de dorpen van zijn landstreek, 

 mensen aantrok en bezielde, 

 hen verzoende met elkaar 

5 't En zijn de Joden niet,  

 Heer Jesu,die u kruisten, 

 noch die verradelijk 

 u togen voor 't gericht, 

 noch die versmadelijk 

 u spogen in 't gezicht, 

 noch die u knevelden, 

  en stieten u vol puisten . . . 
(Jacob Revius) 

6 't En zijn de krijgslui niet 

 die met haar felle vuisten 

 den rietstok hebben 

 of den hamer opgelicht, 

 of het vervloekte hout 

 op Golgotha gesticht, 

 of over uwen rok 

 t'saam dobbelden en tuisten . . .  
(Jacob.Revius) 

7 Jezus neemt zijn kruis op 

 die gekozen heeft te leven 

 voor de armsten van de armen 

   helpman, reisgenoot en broeder 

 van de allerminste mensen 

5 

6 

7 

8 
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9 Jezus ontmoet zijn moeder 

 Smart had moeders hart bevangen, 

 tranen stroomden langs haar wangen 

 waar haar zoon gekruisigd hing. 

 Hoe verdrietig en verloren 

 was de eens toch uitverkoren moeder 

 die hem het leven gaf. 
(Stabat Mater dolorosa) 

10 Simon van Cyrene helpt 

 die niet steil en ongenaakbaar, 

 niet hooghartig, als een heerser, 

 maar in knechtsgestalte leefde 

11 De ontmoeting met Veronica 

 Moge ons verschijnen deze, 

 niet in droom, in stand van sterren, 

 niet als spiegelbeeld in water, 

 maar in mensentaal van liefde 

12 Jezus troost de wenende vrouwen 

 Moge ons verschijnen deze, 

 ogenlicht en levensadem, 

 knecht en koning, lam en herder, 

 lieve meester, woord van God. 

 

13 Jezus wordt ontkleed 

 en  

 gekruisigd 

9 

10 

11 

12 

13 
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 14 die zijn leven voor zijn vrienden 

 prijsgaf, door een vriend verraden, 

 die, getergd tot op het kruis, 

 voor zijn vijand heeft gebeden, 

 die, van God en mens verlaten, 

 is gestorven als een slaaf 

15 die gestrooid is in de akker 

 als het kleinste van de zaden, 

 die daar wacht een lange winter 

 in de stilte van de dood, 

 die als graan geoogst zal worden 

 die als brood gedeeld wil worden 

 om in mensen mens te worden 

16 die, verborgen in zijn God, 

 onze vrede is geworden, 

 onze ziel tot rust gekomen, 

 die ons groet van uit zijn verte 

 die ons aankijkt van dichtbij 

 als een kind, een vriend, een ander 

17 hem gedenk ik hier, hem noem ik 

 en beveel hem bij je aan 

 als je levende geliefde 

18 De Emmausgangers 

 Zij die wij liefhebben en verloren 

 zijn niet meer waar wij waren maar zijn 

 altijd waar wij zijn. 
(Willem de Mérode) 

14 

15 

16 

17 

18 
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Land van melk en honing 
 

De Syrische stad Aleppo valt ten prooi aan zeven plagen. Eerst was er een dictator die zou worden afgezet 

tijdens een Arabische lente, maar dat ontaardde in een burgeroorlog. Miljoenen Syriërs vluchtten het land 

uit. Zo ontmoetten wij in 2015 Majd Alshawi in de noodopvang in Heumensoord. Misschien herinnert u zich 

dat hij een tijdje heeft genoten van de gastvrijheid van de paters dominicanen op het Mariaconvent. In het 

kerstnummer van ons parochieblad in 2020 staat een mooi interview met Majd en zijn vrouw Nour. Majd 

heeft nu een Syrische koffiewinkel in de Lange Hezelstraat 85. (www.aangenaamaleppo.nl) 

Terwijl de strijd voortduurde, kwam Covid. Het was een onzichtbare vijand, die misschien nog wel erger 

was dan de gewapende. De lockdowns en het gebrek aan medische zorg en vaccinaties sloten de mensen 

weer op in hun huizen. Nu is letterlijk de bodem onder Aleppo uitgeslagen door een aardbeving die wat 

nog overeind stond heeft verwoest. De laatste mensen die Aleppo bevolken is werkelijk niks bespaard 

gebleven.  

Aleppo is een van de oudste steden ter wereld en dankt haar naam aan het Arabische woord Halab, dat 

melk betekent. De naam verwijst ernaar dat Abraham hier rustte toen hij van zijn geboortestad Ur 

onderweg was naar het land van melk en honing. Het Beloofde Land heeft sindsdien veel leed en conflicten 

moeten dragen. En evenzovele dappere mannen en vrouwen gekend die telkens weer de draad oppakten. 

Het dagelijks leven als tegenkracht van onderdrukking en geweld. De Nijmeegse filmmaker Sinan Can 

maakte een documentaire over het gebied terwijl hij reisde langs de Eufraat. Sinan op zoek naar het 

paradijs, is de veelzeggende titel van dit mooie reisverslag. 

Na de zeven plagen bevrijdt Mozes zijn volk uit de slavernij en wijst het de weg naar het Beloofde Land. 

Mozes zelf zal erop uitkijken, maar geen voet op de bodem zetten. Jezus zette er zijn laatste stappen toen 

hij zijn kruis droeg op de Via Dolorosa. Met Pasen staan we erbij stil wat het betekent wanneer een 

levensweg een lijdensweg is. Wanneer Jezus aan het kruis sterft, beeft de aarde en splijten de rotsen 

(Mat.27,51 en 28,2). Het voorhangsel van de tempel scheurt. Wanneer Maria Magdalena en de andere 

Maria na de sabbat naar het graf van Jezus gaan, begint de aarde plotseling zwaar te beven. De steen van 

Jezus’ graf wordt weggerold. Zoals stenen werden weggerold door reddingswerkers om overlevenden te 

zoeken of doden te begraven. 

We bidden deze Passietijd voor de mensen van Aleppo; dat zij na de zeven plagen bevrijd mogen worden 

van (natuur)geweld, ziekte en armoede. Dat het weer een rustplaats wordt, een land van melk en honing 

mag worden. Dat er hoop is voor mensen die nu leven in ruïnes, omdat we geloven dat een weggerolde 

steen het begin kan zijn van nieuw leven.  

Sanneke Brouwers 

 

Majd’s oudste dochter Fatima is betrokken bij het ‘Molham team’, een organisatie die zich inzet voor mensen 

in Syrië, en nu een speciale actie voert voor de slachtoffers van de aardbeving. Meer informatie vindt u op: 

https://molhamteam.com/en  Via de website kunt u online doneren.  

http://www.aangenaamaleppo.nl/
https://molhamteam.com/en
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Voorbij de geheimtaal 

Lang geleden trok ik met een rugzak door Thailand. Op een avond 

kwam ik in een stadje waar nauwelijks westerlingen kwamen. Alle 

teksten op straat waren in het Thais geschreven, in letters die niets 

voor me betekenden. Niemand sprak Engels, ik liep langs huizen 

waarvan ik niet wist of het hotels waren. Ik kon me niet oriënteren 

en voelde me draaierig worden. Waar moest ik beginnen?  

Gelukkig zag ik een eetkraampje en na een smakelijke Pad Thai – 

dat woord kende ik wel – maakte ik het gebaar van slapen en van 

niet weten, en kreeg ik een pensionnetje aangewezen.  

Voor veel van onze tijdgenoten is binnengaan in een kerk net zo’n 

ervaring. De gebaren, de formules, de liederen – zelfs als ze van 

goede wil zijn, raken ze de weg kwijt. Altaar? Vader, zoon en geest? 

Almachtige God? Ontferm u? Psalm? Eucharistie? Offer? Waar moet 

je beginnen? 

Je zou dat land van de kerk links kunnen laten liggen, en steeds 

meer mensen doen dat. Maar tegelijk is er in onze samenleving een 

schrikbarende geestelijk nood zichtbaar aan het worden. In 

december meldde het Trimbos-instituut dat maar liefst 26% van de 

volwassen Nederlanders en 44% van de studenten aangeeft 

‘psychische ziekte’ te ervaren: depressie, angst, eetstoornissen, 

eenzaamheid, burn-out. Verbijsterend; zoveel mensen die hun weg 

niet vinden in hun leven, in onze eigen samenleving.  

In onze cultuur kijken we hier vooral medisch en psychologisch 

naar. Maar daarmee vergeten we de collectieve en spirituele 

aspecten ervan. Kortweg: dat we hier samen iets mee moeten, niet 

ieder voor zich. En dat ervaringen van geestelijke kwetsbaarheid 

horen bij geestelijke groei, je leven lang. 

Op 21 december, de kortste dag, maakte ik met theatermaker 

Alexandra Broeder een stille tocht tussen theater en kerk, Frascati 

en de Dominicus, in het hart van Amsterdam. De voorstelling die 

ook een liturgie was, was in een mum uitverkocht. We mediteerden 

op ons wonderlijke bestaan, kinderen zongen voor ons, ik preekte 

in het theater over het volk dat door de woestijn gaat. Daarna 

liepen we in stilte door de drukke stad, een stok met een klein 

lichtje erop in de hand, en zongen we in de kerk. Daar lieten we 

symbolisch een last achter, en namen theatermaker en pastor 

persoonlijk afscheid met de woorden: ‘Ik ontsla je van de last het 

leven zin te moeten geven. Het heeft het al. Ontvang het, en deel 

ervan.’  

Slechts een enkeling merkte op dat deze zegenwens deed denken 

aan het ego te absolvo van een priester na de biecht. Een ander 

herinnerde zich dat er vroeger wel eens processies werden 

gehouden. Weer anderen kenden het verhaal van de uittocht dat ik 

als basis voor mijn vertelling gebruikte. Maar de meesten 

ondergingen het geheel als een heilzaam ritueel van bezinning en 

verbinding. Ze werden er zacht en aandachtig van. 

Zelf ben ik heel blij dat ik de taal van de traditie heb leren spreken 

en er nog steeds van leer. Ook vind ik het essentieel dat mensen 

van de kerk zoeken naar hoe onze geheimtaal beter kan aansluiten 

bij de diepste ervaringen van mensen van nu, gelovig of niet. Want 

zeg nou zelf: weet jij altijd precies wat je bidt en zingt? 

Arjan Broers 

Arjan Broers 

Column 
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Uw microfoon spreekt nu eens zelf 

 “Meestal blijf ik na de viering in de Dominicus 

een tijdje open staan voordat de koster mij 

uitschakelt. U begrijpt dat ik daardoor nogal 

eens commentaar, ja soms zelfs ergernis, 

verneem van de aanwezigen over de 

(on)verstaanbaarheid van de boodschap die ik 

mag doorgeven. Meestal betreft het dan de 

overweging van die zondag. De reacties die ik 

hoor lopen uiteen van “Dát kon ik nou eens 

goed verstaan” via “Ik heb de helft niet goed 

verstaan” en “Ik heb er niets van verstaan” tot 

“Ik heb mij er maar bij neergelegd, ik moet 

het hebben van het samen zijn.” “Ik zeg dit 

ook ondanks mijn goedwerkend 

hoorapparaat.” Overigens, ik moet wel zeggen 

dat ik deze geluiden ook geregeld verneem 

van collega-microfoons. Maar ik vind dat geen 

reden om mij daar dan maar bij neer te 

leggen. Ook al niet vanwege de voorgangers. 

Over hen hoor ik regelmatig zeggen “Wat 

jammer, hij/zij heeft er zoveel aandacht en 

voorbereidingstijd aan besteed”. 

Hoe verwoorden kerkgangers meer specifiek 

hun kritiek? “De voorganger weet de 

microfoon niet goed te bedienen; soms is niet 

gecontroleerd of die wel aan staat”. Nog vaker 

hoor ik dat ”de microfoon te ver van de mond 

van de spreker verwijderd is, of te hoog of te 

laag voor zijn mond is ingesteld”. Een ander 

geluid dat ik opvang: “Soms lijkt het dat de 

voorganger zich niet richt tot mensen achterin

de kerk, maar doet alsof hij spreekt tot een 

tafelgenoot”. Ook wordt er gewezen op 

uitspraak en motoriek: “Voor een beter horen 

(geen reclame) zijn goed articuleren en een 

beperkte beweging van het hoofd - naar links 

en/of rechts - voorwaarden voor een brede 

verstaanbaarheid.”  

Ik doe een beroep op u als lid van de Effata 

geloofsgemeenschap meer aandacht te 

schenken aan deze geluiden die ik (onbedoeld 

of juist niet?) in de loop der tijd heb opgepikt. 

Als aftrap geef ik alvast twee suggesties voor 

verbetering. Geef op de katheder met tekst in 

grote letters - of liever met symbolen - aan 

waarop de voorganger moet letten. En: laat 

per viering iemand (te denken valt natuurlijk 

vooral aan de koster) toezien op de 

(on)verstaanbaarheid van wat ik als 

microfoon mag doorgeven aan u als 

toehoorders. Misschien moet diegene de 

beschikking krijgen over een ratel, altaarschel 

of gong om in voorkomende gevallen de 

voorganger tot de orde te roepen. Maar 

wellicht hebt u betere ideeën of suggesties: 

laat (duidelijk) van u horen! Ik heb iemand 

bereid gevonden reacties te verzamelen en die 

aan de meest betrokkenen door te geven: per 

mail (a.fiselier@fo.nl) of post (Postweg 11, 

6523 KP). 

Met dank voor uw aandacht, 

Uw microfoon 

Foto Pieter Theo Zuurbier 

mailto:a.fiselier@fo.nl
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Boekbespreking 

Jaap Robben, Schemerleven. 

De Geus, Amsterdam, 2022, 

312 pagina’s, ISBN 

9789044546200. Prijs 23,99 

euro.  

In 2009 werd op begraafplaats 

Rustoord aan de 

Kwakkenbergweg in Nijmegen 

een monument onthuld ter 

nagedachtenis aan gestorven 

ongedoopte kinderen die geen begrafenis hebben 

gehad. De katholieke kerk staat tot midden jaren 

zestig namelijk niet toe deze kinderen te begraven 

in gewijde aarde op het kerkhof. Hun lijkjes 

verdwijnen in gaten achter de heg, zonder dat de 

ouders het weten en zonder dat ze hun kind hebben 

gezien.  

Het monument is opgericht om deze kinderen toch 

een gedenkplek te geven. Jaap Robben, toenmalig 

stadsdichter van Nijmegen, schreef een speciaal 

gedicht dat hij tijdens de onthulling voordroeg. De 

tekst staat gegraveerd in een bank bij het 

monument. Bij de onthulling waren veel meer 

belangstellenden aanwezig dan verwacht. Vooral 

oudere vrouwen. In het informele samenzijn 

achteraf vertellen zij de dichter waarom zij hier 

zijn: om het schemerleven eindelijk achter zich te 

kunnen laten. Want ja, ook zij hebben hun kind 

nooit gezien en nooit vastgehouden. Robben was 

zo onder de indruk van hun verhalen, dat hij 

besloot om er ‘íets’ mee te gaan doen. Ruim een 

decennium later schrijft hij over dit thema een 

roman, die hij dezelfde naam meegeeft als zijn 

gedicht: Schemerleven. De roman berust voor een 

groot deel op een waar gebeurde geschiedenis. 

Schemerleven speelt zich af in Nijmegen. Als 

geboren en getogen Nijmegenaar heeft het boek 

voor mij daardoor een speciale dimensie. De 

hoofdpersoon Frieda Tendeloo, in het dagelijks 

leven Ietje, ontmoet op de dichtgevroren Waal in 

1963 een getrouwde man, Otto. Er volgt een 

geheime relatie, die een dramatisch slotakkoord 

krijgt: zij raakt zwanger van hem. Tot haar 

verbijstering ziet Otto het kind niet als hùn kind, 

maar als hàar kind. Hij neemt zijn 

verantwoordelijkheid niet. Zijn huwelijk, zijn baan 

aan de katholieke universiteit, zijn aanzien in de 

parochie… er staat voor hem teveel op het spel. 

Niet alleen Otto laat haar in de steek, maar ook de 

ouders van Frieda. Haar moeder reageert 

hysterisch: ’Drie heb ik er netjes afgeleverd en nu 

kom jij…’ 

In de jaren zestig was een zwangerschap voor het 

huwelijk een grote schande voor de familie. Op 

beklemmende wijze schetst Robben het tijdsbeeld, 

waarin de moraal van de katholieke kerk leidend is. 

Dit komt met name naar voren als de pastoor 

Frieda en haar ouders aanraadt het kind geboren te 

laten worden in een klooster en het daarna af te 

staan aan de nonnen. Zo hoeft niemand iets te 

weten. Frieda weigert en wordt dan door haar 

ouders het huis uitgezet. Ook krijgt ze ontslag als 

verkoopster in de zaak waar ze werkt. Wat zullen 

de klanten wel niet denken? Ergens een kamer 

huren lukt haar evenmin, want hospita’s willen 

ongehuwde moeders geen onderdak bieden. Dat is 

slecht voor hun naam.  

Frieda belandt uiteindelijk in een krotwoning in de 

benedenstad, waar men niet opkijkt van ‘vrouwen 

zoals zij’. Berooid en in diepe ellende wacht zij daar 

het verloop van haar zwangerschap af. Een 

zwangerschap met een noodlottig einde. In alle 

eenzaamheid baart zij in het ziekenhuis in 

Nijmegen haar kind. Het is kort voor de geboorte 

overleden. Ze krijgt het niet te zien. Alleen het 

beeld van ‘die twee kleine voetjes’, staat voor 

eeuwig op haar netvlies geschreven. De nonnen in 

het ziekenhuis weigeren haar te vertellen of het 

kind een jongen of een meisje was, en waar het na 

de geboorte naartoe is gegaan. Ze tonen geen 

compassie met Frieda. In plaats daarvan krijgt ze 

verwijten over haar zondige gedrag en moet ze op 

de zaal in het ziekenhuis toekijken hoe om haar 

heen andere moeders hun gezonde baby voeden. 

Er zit voor Frieda niets anders op dan terug te keren 

naar haar ouders. Ze is welkom op voorwaarde dat 

over haar geheim met niemand, ook niet met haar 

familie wordt gesproken. Zwijg, zwijg en vergeet 

het. Dat was het adagio in de jaren zestig. 

Maar intense ervaringen laten zich niet zomaar 

wegstoppen. Vroeg of laat komen ze naar boven.  

Frieda ontmoet een nieuwe man, Louis. Samen 

krijgen ze een zoon. Ogenschijnlijk leidt ze een 

rustig huwelijksleven. Haar verdriet draagt ze in 

stilte met zich mee. Ze heeft het nooit verteld, ook 

niet aan Louis en aan hun zoon. Maar als Louis 

onverwacht sterft en Frieda op 81-jarige leeftijd in 

een verpleeghuis wordt opgenomen, keren de 

traumatische ervaringen uit het verleden in alle 

hevigheid terug. Vanuit dit retrospectief heeft 

Robben zijn roman opgebouwd. Stukje voor stukje 

word je als lezer meegenomen, soms zelfs 

meegezogen, in de herinneringen van Frieda, 

totdat ze haar zoon uiteindelijk vertelt van haar 

eerste kind. Want, ‘iemand moet toch weet hebben 

van zijn bestaan, voordat het te laat is…’.   
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Schemerleven is een roman waarin Jaap Robben op 

aangrijpende en ontroerende wijze het 

onnoemelijke leed beschrijft dat veel vrouwen in de 

vorige eeuw is aangedaan door kerk en 

samenleving. Ieder die de jaren zestig heeft 

meegemaakt zal de angst-schaamte- en 

zwijgcultuur uit die tijd herkennen en zich 

misschien net als ik nu, verbijsterd afvragen 

waarom we dat toen allemaal gewoon vonden. 

Betty Smits van Sonsbeek 

 

Leerhuis: Maria 
Moeder van Jezus, Moeder van mensen 
Maria, de moeder van Jezus, heeft in de christelijke geloofsbeleving altijd een belangrijke plaats 

ingenomen. Die plaats was in de katholieke traditie anders en prominenter dan in de protestantse, maar 

de laatste tijd lijken die twee dichter bij elkaar te komen. Dat is reden genoeg om ons eens in een korte 

cursus van drie zaterdagen te verdiepen in de betekenis van Maria. 

De eerste bijeenkomst is gewijd aan Maria in de Bijbel. Wat leren we daar over haar? We zullen vooral 

stilstaan bij de tekst waarin Maria zelf aan het woord komt, het loflied van Maria, bekend als het Magnificat. 

De tweede bijeenkomst is gewijd aan de devotie voor Maria door de eeuwen heen: hoe werd zij afgebeeld 

en vereerd? De derde bijeenkomst is gewijd aan de betekenis van Maria nu, bijvoorbeeld in de oecumene 

en in de feministische theologie. 

Het leerhuis wordt verzorgd door Peter Nissen en vindt plaats op drie zaterdagmorgens in de dagkapel van 

de Dominicuskerk. Deelname is gratis. Er staat een mandje klaar voor een vrijwillige gift. Aanmelden kan 

bij Peter Nissen peterjanissen@hotmail.com 

Het leerhuis vindt plaats op de zaterdagmorgens 22 april, 13 mei en 20 mei 2022 (N.B.: de derde datum 

wijkt af van wat in het jaarprogramma van catecheseactiviteiten staat), telkens van 10 tot 12 uur (met 

een pauze voor koffie of thee). 

 

 

 

Max Ernst, 1926, Museum Ludwig Keulen 

mailto:peterjanissen@hotmail.com.
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Duurzaamheid Pasen 

2023 

U heeft het wellicht al gemerkt: iedere zondag 

wordt in de voorbede aandacht besteed aan 

duurzaamheid. De ene keer wordt gebeden voor 

politici die op bestuurlijk niveau te maken hebben 

met keuzes rondom duurzaamheid (wel of geen 

snelheidsbeperking?), de volgende keer voor de 

‘gewone burger’ die zijn best doet om afval te 

scheiden. Voor die voorbeden krijgen de 

voorgangers een inspiratiemail van mij. En ere wie 

ere toekomt, die inspiratie krijg ik weer van de St. 

Maartensparochie in Utrecht, een parochie met veel 

aandacht voor een duurzame samenleving. Je kunt 

een digitaal abonnement nemen en dan krijg je 

iedere week een mail met een inleidend tekstje en 

een voorbede. Die stuur ik dus naar de voorgangers 

van de volgende zondag door. 

www.katholiekutrecht.nl  Een duurzame kerk ben 

je samen, met je medeparochianen, maar ook met 

velen daarbuiten. Fijn om te weten dat op 

verschillende plekken in Nederland gevierd wordt 

met aandacht voor een duurzame wereld waar wij 

als mens onderdeel van zijn. 

 

Zo gaan we ook samen op weg naar Pasen. Op weg 

naar ‘nieuw leven’, naar een hoopvolle toekomst. 

Scheppingsactiviste Rozemarijn van ’t Ende schrijft 

hierover in haar boek Rebelleren voor het leven. De 

auteur neemt je mee in de wereld van de 

klimaatbeweging. Ze schrijft openhartig over haar 

zoektocht naar een goede balans tussen haar 

gezondheid en de urgentie van de klimaatcrisis. 

Met sprankjes humor en vleugjes hoop biedt dit 

boek veel waardevolle ervaringen en inzichten over 

de klimaatcrisis, en inspireert het om je in te zetten 

voor een hoopvol alternatief. www.kerkenmilieu.nl 

Pasen wordt ook verbonden met lente-activiteiten 

als eropuit trekken, de natuur in. Je kunt 

deelnemen aan pelgrimstochten en je nog meer 

bewust worden van de schoonheid van de natuur. 

Als je niet meer in staat bent om verre voettochten 

te ondernemen, dan is het zeker de moeite waard 

om de site www.pelgrimstocht.org te bezoeken. 

Daar vind je, naast aankondigingen van 

voettochten, vele verhalen geschreven door 

mensen die geraakt zijn door 

het verrassende zonlicht 

tijdens hun wandeltochten, 

of door vogels die een nest 

bouwen.  

Als het groen buiten weer 

uitbot, halen mensen het 

groen ook naar binnen. 

Lentestukjes met frisse 

kleuren staan al klaar bij de 

bloemist. Wil je zelf aan de slag met paas-

versiering, bekijk dan de site 

www.symbolischbloemschikken.nl. Daar neemt de 

natuur je mee in de ‘groene liturgie’ voor de 

aanloop naar Pasen en Pasen zelf. 

Ik wens u een groene Pasen! 

Joyce Nissen 

Nieuws uit de 

koffiegroep 
Enkele jaren geleden maakte Lily Beijnes als 

coördinator van de koffiegroep twee nieuwe doelen 

bekend voor de opbrengst van het koffiegeld. Het 

betrof ontwikkelingsprojecten in Gambia en in 

Oeganda. In het Kerstnummer heeft u kunnen 

lezen hoe de jonge arts Tamar Goossens zich voor 

vrouwen en kinderen inzet in Oeganda. Het andere 

project werd door onze parochiaan Noor Damen 

onder de aandacht gebracht. Via de ‘Stichting Oog’ 

vroeg zij steun voor meer zelfredzaamheid van 

vrouwen in Gambia. Hoe mooi om in onderstaande 

brief van Noor Damen te lezen dat deze stichting 

zich daar overbodig heeft kunnen maken. 

 

Beste koffiedrinkers, 

Ik kreeg kortgeleden bericht van de STICHTING 

OOG dat het project in Gambia gaat stoppen. Ze 

hebben zichzelf overbodig gemaakt en hebben de 

hulp uit Nederland niet meer nodig. De ‘tuin’ is op 

orde, mensen hebben veel geleerd over het 

bewerken van de grond, het kweken van groente 

voor eigen gebruik, en ze verkopen die op de 

http://www.katholiekutrecht.nl/
http://www.kerkenmilieu.nl/
http://www.pelgrimstocht.org/
http://www.symbolischbloemschikken.nl/
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markt. Daardoor hebben ze inkomsten en kunnen 

de kinderen naar school. Veel vrouwen hebben ook 

veel geleerd over naaien en gezondheidszorg. 

De mensen van het project zijn goed opgeleid. Ze 

krijgen nu steun van landbouw-mensen van de 

regering en hebben zich georganiseerd. Ik weet 

niet of ze daar ook financiën van krijgen. Begin 

volgend jaar gaan twee leden van het bestuur het 

project afronden. De koffiegroep kan het geld dat 

ze jaarlijks aan ‘Stichting Oog’ gaven aan een ander 

goed doel schenken. 

Alle koffiedrinkers: Hartelijk dank! 

Noor Damen 

Vastenactie Effata 

2023 
De Vastenactie in de veertigdagentijd staat in het 

teken van Mensen onderweg.  

In 2021 waren er 89 miljoen mensen onderweg, dit 

wil zeggen op de vlucht, op zoek naar veiligheid, 

naar een bestaansminimum, naar toekomst voor 

zichzelf en de kinderen. De inval in Oekraïne heeft 

dit getal nog groter gemaakt. 

Samen met tal van kerken in Nijmegen 

ondersteunen we de inzamelingsactie van de 

oecumenische werkgroep diaconie van de Antonius 

van Paduakerk en de Maranathakerk. 

Zoals al veel parochianen trouw meehelpen aan de 

diaconale inzamelingen voor de voedselbank, zo zal 

in de vastentijd voor de behoeftigen in de Oekraïne 

ingezameld worden. De Stichting ‘Surya Project’ 

zorgt ervoor dat de goederen bij de juiste mensen 

in Oekraïne 

terechtkomen. 

Dit hebben ze 

ook al in het 

verleden gedaan. Hiermee hopen we het leed in 

Oekraïne een beetje te verzachten, en de mensen 

te laten merken dat ze bondgenoten hebben in 

Nederland. 

Effatussentijds 
Bezorgers parochieblad 
Dat u dit paasnummer weer in uw brievenbus heeft 

gevonden, is te danken aan de vele trouwe 

bezorgers van ons parochieblad, die al jarenlang 

door weer en wind in hun wijk ons blad bezorgen. 

Maar helaas begint de leeftijd van de parochianen 

ook op dit vlak een rol te spelen, en hebben 

verschillende mensen het stokje al overgedragen. 

Eerder dit jaar deed onder andere Bram van der 

Linden dat aan Angelique Wegman. 

Ook Thecla Fiselier en Ted Hoyng hebben met pijn 

in hun hart dit besluit moeten nemen. Thecla heeft 

ruim ruim 18 jaar het blad in ‘haar ’wijk bezorgd 

met een trouw helpende hand van Fons. Ted is net 

zo lang coördinator geweest, en de dozen met 

bladen waren zwaar. Aan Bram, Thecla en Ted past 

een welgemeende dank namens al onze lezers!  

Hoe mooi is het dat er binnen Effata dan altijd weer 

nieuwe mensen klaar staan. Berdine Biemans en 

Peter Nissen nemen de taak van Thecla over, en 

Hubertine Berendsen van Ted. Daar zijn we erg blij 

mee.   

Vertrek Mady Oomen op het secretariaat.  
Mady Oomen werkt sinds september niet meer op 

het secretariaat. Zij is gestart met ander 

vrijwilligerswerk. Langs deze weg veel dank, Mady, 

voor je jarenlange hulp en je bijdrage aan een 

goede sfeer op het secretariaat. Tot ziens. We 

blijven je zien bij Effata. 

Iconen 

Dit Paasnummer heeft een bijzondere uitstraling 

door de mooie icoon op het voorblad. 

Zoals we al gewend zijn, is deze geschreven door 

Willem Pelser. Ook de icoon van Maria Magdalena 

op pagina 9 is van zijn hand.  

Hartelijk dank Willem. 

Ab Blom 
Ab Blom heeft als secretaris van het locatieteam na 

vele jaren trouwe dienst afscheid genomen. U leest 

over zijn verdiensten in de tekst van het 

locatieteam. Maar Ab blijft op veel fronten actief. 

Als webmaster (zie zijn tekst elders in dit nummer) 

houdt hij de informatie op onze website bij. Hij telt 

elke week de opbrengst van de collecte en draagt 

deze af aan de penningmeester. Hij doet onderzoek 

naar eventuele zonnepanelen op de pastorie en 

verzorgt het internet-mailverkeer in het 

parochiecentrum. Daarnaast heeft hij als taak het 

onderhouden van contacten met onze sponsors, en 

het zoeken naar nieuwe medefinanciers van het 

parochieblad.  

Hangjeugd? 

Onze pianiste  
Thea Stadlander-Glaz  

Foto: Noor Damen 
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Kort allerlei 

Bedevaart naar Beauraing, België 
N.B.C. Pro Maria afdeling 

bisdom Den Bosch 

organiseert een 

vierdaagse bedevaart 

naar het Belgische 

bedevaartplaatsje 

Beauraing, waar Maria in 

de jaren ’30 is verschenen. 

Er is goede medische 

begeleiding aanwezig. De 

bedevaart vindt plaats van 

6 t/m 9 mei 2023, en 
heeft de opstapplaatsen 

Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. 

Inschrijving voor deelname is mogelijk tot zes 

weken voor de bedevaart, de reissom is vanaf 

€ 320,- Voor meer inlichtingen: 

Pelgrimssecretariaat, dhr H. Kuijs, 

Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss,06-83255111, 

website http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ of 

website http://nbcpromaria.weebly.com/  

Opbrengst collecte giro 555 
Op zondag 5 maart is gecollecteerd voor bijstand 

aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en 

Syrië. De opbrengst was 601,80 euro.  

Hartelijk dank voor uw gaven!  

Lied-dag 
Het koor van de Studentenkerk Nijmegen 

organiseert een lied-dag met Andries Govaart. 

Onder leiding van dirigent Willibrord Huisman 

zingen we liederen op teksten van Andries Govaart. 

Andries zelf zal deze teksten toelichten en onze 

vragen beantwoorden. Ben je koorzanger, zing je 

graag, en ben je geïnteresseerd in hedendaagse 

kerkmuziek? Welkom! 

Zaterdag 15 april 2023 10:00-16:00 

Studentenkerk, Erasmuslaan 9A, 6525 GE 

Nijmegen 

€ 5 of € 10 naar draagkracht, studenten gratis 

Informatie, inschrijven: 

www.ru.nl/studentenkerk/zingen 

Een bijzonder orgelconcert in onze kerk 
Soms kun je als kerk en geloofsgemeenschap 

ineens iets bijzonders 

betekenen voor mensen, 

simpelweg omdat je in je kerk 

een orgel hebt staan. In het 

najaar kwam via een stagiaire 

van de HAN, ze heet Hanne, 

de vraag of wij wilden 

meewerken aan het vervullen 

van een droomwens van één 

van de cliënten waarmee zij 

contact had. Haar cliënt was 

Jan. Jan woont in Nijevelt, is 

verstandelijk beperkt en 

speelt graag op een orgel. Jan 

kan geen noten lezen, en doet 

dus alles op gehoor en 

gevoel. Thuis oefenen kan 

alleen op een elektronisch orgel. Fijn, maar 

natuurlijk is dat niet een ‘echt orgel’. Jan’s 

droomwens was om eens op een écht kerkorgel te 

kunnen spelen. En die staan veelal in kerken. Zo 

kwam Hanne bij onze kerk: of Jan eens in onze kerk 

op het orgel mocht spelen? 

Zo geschiedde op 12 januari. Jan heeft ongeveer 

drie kwartier een concertje gegeven voor familie en 

begeleiders en andere belangstellenden. Het was 

hartverwarmend in de koude kerk. Na afloop waren 

warme koffie en koek natuurlijk welkom. 

Korte terugblik op Kerst 
Het was allemaal in een veel te koude kerk, maar we hebben een hartverwarmende kersttijd mogen 

beleven. Mooie en goed bezochte vieringen, zowel in de Advent als op Kerstavond en Kerstochtend. 

Kerstnacht vond zelfs plaats in een warme en mooi versierde kerk. Lekker sfeertje, ook in de periode 

vooraf, waarin de kerk veel dagen van 10.00 u. vaak tot 13.00 u. of langer open was voor bezoekers. Die 

zijn er met ongeveer 600 best in groten getale geweest, maar dat kun je verwachten wanneer je een hele 

school met 16 groepen uitnodigt om deel te nemen aan de actie voedselpakketten, en ze dan als dank 

ontvangt in een tentoonstelling met Adventskalenders. We hadden er uiteindelijk dik 120 hangen en staan. 

We ontvingen de dagbesteding van het OBG, we ontvingen nieuwe vrijwilligers die volgend jaar komen 

helpen. Zelfs omroep Gelderland is langs geweest met een TV-ploeg. 

http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/
http://nbcpromaria.weebly.com/
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Een van de hoogtepunten was het weer open zijn op 

tweede Kerstdag om stalletjes te kijken en de 

tentoonstelling te bezoeken. Peter en Joyce Nissen 

hebben die dag verrassend veel mensen ontvangen. 

Dat doen we volgend jaar weer. De laatste zin mag 

een kort dankwoord zijn aan allen die hun hulp, hun 

zorg, hun medewerking en zelfs hun (bruikleen-

kalenders) hebben verschaft.  

 

Volgend jaar weer…  

René Klaassen 

Nieuwe website 
Binnen Stefanus is in 2022 opdracht gegeven om de website te vernieuwen. De nieuwe versie is in 

december jl. ‘live’ gegaan. Het leek me verstandig enige uitleg te geven over het gebruik van deze nieuwe 

website. 

Het beste kan de nieuwe website bereikt worden via www.stefanus.nl of via Google, wanneer u tikt: Effata 

Dominicuskerk. Dan komt u direct bij Stefanus. Klik dan op het ‘huisje’, linksboven, dan komt u op de 

‘homepage’: Heilige Stefanus, 7 kerken in hartje Nijmegen. Op de bovenste regel worden alle locaties 

vermeld. 

Alvorens naar het onderdeel Effata te gaan eerst iets over de inhoud van de ‘homepage’. Daar worden 

onder andere de weekend-vieringen van elke locatie gegeven, en de activiteiten van elke locatie. Uiteraard 

voor zover deze gegevens zijn ingevuld op het deel van de locatie zelf. De eigen locatie is verantwoordelijk 

voor het bijhouden van de gegevens op het eigen deel van de website. Dat is de taak van de ‘webmaster’ 

van elke locatie. 

Voor het deel van onze eigen locatie klikt u op de bovenste regel van de ‘homepage’ op ‘Effata Dominicus’. 

Op de tweede regel staat nu ‘Effata Dominicuskerk’ en ‘KERKBALANS 2023: GEEF VANDAAG VOOR DE 

KERK VAN MORGEN’. Dit laatste kan ik als webmaster aanpassen. Ik probeer op die plek steeds een actueel 

onderwerp onder de aandacht te brengen. 

 

Links worden de diverse categorieën aangegeven. De categorieën ‘Welkom’ en ‘Over Ons’ dienen op zo kort 

mogelijke termijn te worden aangepast. In de categorie ‘Algemene activiteiten’ worden alle activiteiten van 

de werkgroep Catechese activiteiten aangegeven met datum, tijd, plaats, etc., plus mogelijk andere 

activiteiten. In de categorie ‘Overwegingen’ staan de overwegingen die beschikbaar zijn gesteld voor 

publicatie op de website. In de categorie ‘Periodieken’ wordt ons parochieblad weergegeven. 

Graag hoor ik of u op- of aanmerkingen hebt op het ontwerp en/of de inhoud van de nieuwe website. 

Schroom niet mij hierover te informeren.  

Ab Blom, webmaster van Effata 

http://www.stefanus.nl/
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Kroniek 
Overleden 

Joannes Michaël Maria Josephus Theodorus 

Zuure 

Op vrijdag 20 januari 

overleed de heer 

Joannes Michaël Maria 

Josephus Theodorus 

(John) John Zuure, op 

de leeftijd van 87 jaar. 

Hij was voor ons 

allemaal binnen de 

Effata gemeenschap 

een bekend gezicht, 

niet alleen door zijn 

jarenlange trouwe 

kosterwerk. Hij was 

een heel gelovig mens 

én een trouw parochiaan. Desondanks had hij 

eigenlijk niks met zijn doopnamen, alleen ‘John’ 

moest volstaan. Hij had een groot vertrouwen in 

Maria en was in zijn leven vaak op plekken waar 

Maria vereerd wordt. Zijn geliefde bedevaartplaats 

was Banneux in België. Het herdenkingskruisje, dat 

opvolgster Cécile nog zo met zorg voor hem 

gemaakt heeft, hangt volkomen terecht dicht bij 

Maria in haar zijkapel. 

John en zijn vrouw Hetty hadden geen kinderen, 

maar ze zijn, zo bleek tijdens de uitvaart, 

geweldige oom en tante geweest voor de kinderen 

van hun familieleden. Zij woonden aan de van 

Cranenborghstraat, plan Groenewoud, dichtbij de 

kerk. 

De laatste jaren van zijn leven ging zijn gezondheid 

sterk achteruit. Er zijn heel wat bloedtransfusies 

nodig geweest om John zo lang het ging op de been 

te houden. De liefdevolle zorg van zijn vrouw en 

van veel mede parochianen hebben daar natuurlijk 

ook aan bij gedragen. Telkens wanneer het weer 

beter ging bezocht hij de kerk, maar het 

kosterschap en de (bijna …) onnavolgbare wijze 

waarop hij de uitvaarten begeleidde moest hij uit 

handen geven.  

Afgelopen kerst heeft John met René Klaassen nog 

in zijn huiskamer Kerst gevierd, zoals ze dat de 

laatste jaren al een beetje gewend waren. Daar 

vroeg John om alvast eens over zijn uitvaart te 

komen praten. Toen dat een paar dagen later 

gebeurde, kwam ook de wens van de ziekenzegen 

naar voren. Kort nadat hij die heeft ontvangen, is 

John opgenomen in hospice ‘De Linde’, bij Anna en 

Joachim, omdat de zorg thuis niet goed meer kon. 

Daar is John op vrijdag 20 januari in de vooravond 

gestorven. 

Natuurlijk hebben we van hem afscheid genomen 

in de voor hem zo vertrouwde Dominicus. Op 27 

januari was de dagkapel tot de uiterste grens vol. 

In een viering met veel Marialiederen, zoals hij 

wilde, en verder alles netjes zoals het hoort te gaan 

in een uitvaart. Hij zal tevreden zijn. 

 

 

Theodora Henrica Bernsen-Schoot 

Op 23 januari overleed mevrouw Theodora Henrica 

(Thea) Bernsen-Schoot, op de gezegende leeftijd 

van 95 jaar. Ze werd graag bij haar voornaam 

genoemd, en zo kenden wij haar ook. 

Thea is lang getrouwd geweest met haar man 

Harrie, maar hij is een aantal jaren terug 

overleden. Direct na het huwelijk zijn ze voor 

enkele jaren naar Argentinië verhuisd, waar ze een 

gelukkige periode hebben doorgebracht. Ze hadden 

vier kinderen waarvan een, Michael, tot haar grote 

verdriet al is overleden. Ze genoot van haar 

kleinkinderen en achterkleinkind. 

Thea woonde op het Molenveld, de voormalige 

kazerne aan de Molenveldlaan. 

Ze was rond Kerst, na wat duizeligheden en 

valpartijen tijdelijk naar Kalorama verhuisd, om 

aan te sterken. Maar, ze had daar met regelmaat 

om gebeden, is onverwacht in haar slaap 

overleden. Thea was een trouw bezoekster van 

onze Dominicuskerk, en van daaruit is ze 

uitgevaren op zaterdag 28 januari. Ze is begraven 

op Rustoord bij haar man en haar zoon. 

De laatste jaren heeft pastor René Klaassen haar 

met regelmaat thuis mogen bezoeken omdat het 

lopen naar de kerk, zelfs met rollator, een te zware 

belasting werd. Ze stelde het op prijs wanneer ze 

bij die bezoekjes een of enkele gebeden konden 

uitspreken. Wanneer ze op zondag de vieringen op 

televisie volgde, had ze een doosje met de H. 

Communie, dat regelmatig werd gevuld. Zo bleef 

ze met ons betrokken en verbonden. 
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Activiteitenrooster 

Di 28 maart 14.00u – 

16.00u 

Inspirerende verhalen in 

het teken van Vasten, 

Goede Week en Pasen 

Effata 

parochiecentrum 

(huiskamer) 

Do 30 maart 14.00u – 

16.30u 

Iconen schilderen Effata-/Dominicuskerk 

(ingang 

Heyendaalseweg) 

Vr 31 maart 16.00 u. Palmpaasstokken maken 

o.l.v. René Klaassen 

Effata  

parochiecentrum 

Ma 3 april 16.30u – 

17.30u 

Bijbelgroep Effata 

parochiecentrum 

(crearuimte) 

Wo 12 april 10.00u – 

11.30u 

Meditatieve viering Dagkapel Effata-

/Dominicuserk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Vr 14 april 13.30u – 

17.00u 

Bibliodrama DoRe kerk 

Zo 16 april 07.45u en 

08.30u 

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met ontbijt en 08.30u 

zonder ontbijt) 

AVP kerk 

Zo 16 april 12.00u 

(12.00u broodje en 

12.30u start film) 

Bezielde film ‘Shoplifters’ DoRe kerk 

Ma 17 april 16.30u – 

17.30u 

Bijbelgroep Effata 

parochiecentrum  

(crearuimte) 

Za 22 april 10.00u – 

12.00u 

Leerhuis Cursus ‘Maria, 

Moeder van Jezus en 

Moeder van mensen’ 

Dagkapel Effata-

/Dominicuserk (ingang 

Groenewoudseweg 

Wo 10 mei 10.00u – 

11.30u 

Meditatieve viering Dagkapel Effata-

/Dominicuserk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Do 11 mei 14.00 u Iconenzegening Dagkapel Effata-

/Dominicuserk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Vr 12 mei 13.30u – 

17.00u 

Bibliodrama DoRe kerk 



 

30 

Effata Dominicuskerk 

 

Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen 

 024-3 65 60 69 

IBAN NL 29 ABNA 0436 6614 46 

t.n.v. Effataparochie 

  www.effataparochie.nl 

 

Onderdeel van Stefanusparochie 

Berg en Dalseweg 40 

6521 JJ Nijmegen 

info@stefanus.nl 

 www.stefanusparochie.nl 

 

Bereikbaarheid 
Pastoraal team Effata 

Pastor Hans Hamers hhamers@Stefanus.nl 

 06 - 19573987 

René Klaassen klaassenfr@gmail.com 

 024 - 3562968 

 06 - 10510849 

 

Parochieadministratie / 

Secretariaat  
Prof. Molkenboerstraat 7 
6524 RN Nijmegen. 
van dinsdag t/m donderdag  

van 10.00 tot 12.30 uur 

024-3656069 

 post@effataparochie.nl 

 

Voor spoedgevallen buiten  

deze uren 
Rudie Luiken 

 06-21547952 

 

Voor uitvaarten afspreken 

 06-48748727 

 

Colofon 
Redactie 
Marcel Becker (eindredactie)  

Hans Hamers 

Elly Heuvel-Versteegen (opmaak) 

Anton van der Meer 

Betty Smits-van Sonsbeek 

 

Kroniek Marcel Becker 

Webmaster Ab Blom 

E-mailadres 

 redactie@effataparochie.nl 

 

Verspreiding parochieblad 
22 

Elly Voss  024–8480938 

 eimvoss@hotmail.com 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
De redactie van het Effata Parochieblad 

wenst u een Zalig Pasen. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Kopij volgend nummer 
volgende aflevering 13 mei 

Oplage circa 650 exemplaren 

OPROEP 
Wilt u informatie over verhuizing, geboorte, huwelijk en 

overlijden doorgeven aan het secretariaat van het 
parochiecentrum: post@effataparochie.nl 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Iemand bij u in de buurt, in de straat: 

ZIEK? EENZAAM? BEHOEFTE AAN EEN GESPREK? 
Meld het bij het pastoraat of bij: 

Lou Tielkes 024-3226676 a.h.tielkes@fo.nl 
Willem Pelser   024-3772146  wpelser@telfort.nl 

mailto:info@stefanus.nl
mailto:hhamers@Stefanus.nl
mailto:klaassenfr@gmail.com
mailto:redactie@effataparochie.nl
mailto:post@effataparochie.nl
file:///J:/DOMINICUSKERK/PB%20Kerst%202017/a.h.tielkes@fo.nl
file:///J:/DOMINICUSKERK/PB%20Kerst%202017/wpelser@telfort.nl
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Rooster van Vieringen 
2023 THEMA en viering Voorgangers Muziek 

Zondag 26 maart Agapèviering - Diaconale zondag Sanneke Brouwers Samenzang o.l.v. 

10.30 uur Ezechiël 37,12-14 Koos Wilke Annemiek v. Nostrum 

 Johannes11, 1-45 of 3-7. 17. 20-27.33b-45   

 Palmzondag Pastoor Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 2 april Eucharistieviering - Diaconale zondag René Klaassen Schola o.l.v.  

10.30 uur Evangelie v d intocht  Matteüs 21, 1-11  Luc Jan Laarhoven 

 Jesaja 50, 4-7   

 Matteüs 26, 14 - 27, 66   

 Witte Donderdag  Pastor Hans Hamers O.P.  

Donderdag 6 april Kerk open 10.00 uur Pastor Nadia Kroon O.P.  

19.00 uur Exodus 12, 1-8. 11-14   

 Johannes 13, 1-15   

 Goede Vrijdag Françoise Klaassen  

Vrijdag 7 april Kerk open 10.00 uur Willem Pelser  

15.00 uur Lijdensverhaal Janneke van Hezewijk  

Zaterdag 8 april Kleine Paaswake (kinderen) René Klaassen  

19.00 uur    

Zaterdag 8 april Paaswake Eucharistieviering Pastoor Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander -Glasz 

21.00 uur Matteüs 28,1-10 Pastor Hans Hamers O.P. Schola o.l.v. 

 Hoogfeest van Pasen  Luc Jan Laarhoven 

Zondag 9 april Agapèviering - Diaconale zondag Sanneke Brouwers Samenzang o.l.v.  

10.30 uur Handelingen der Apostelen 10, 34a. 37-43 Pieter Theo Zuurbier Françoise Klaassen 

 Johannes 20, 1 -9   

Woensdag 12 april Meditatieve viering Kerngroep   

10.00 uur    

 2e zondag van Pasen/Beloken Pasen Pastor Hans Hamers O.P. Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 16 april Agapèviering - Diaconale zondag Dineke Wilke Schola o.l.v. 

10.30 uur Handelingen der Apostelen2, 42-47  Françoise Klaassen 

 Johannes 20, 19-31   

 3e zondag van Pasen Peter Nissen Joseph Steenbrink 

Zondag 23 april Agapèviering - Diaconale zondag Koos Wilke Samenzang o.l.v.  

10.30 uur Handelingen der Apostelen 2, 14. 22-32  Annemiek v. Nostrum 

 Lucas 24, 13-35   

 4e zondag van Pasen Wim Rigters Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 30 april Agapèviering - Diaconale zondag Annemie Herinx Samenzang o.l.v.  

10.30 uur Handelingen der Apostelen 2, 14a. 36-41  Annemiek v. Nostrum 

 Johannes 10, 1-10   

 5e zondag van Pasen Pastoor Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 7 mei Eucharistieviering - Diaconale zondag Pastor Hans Hamers O.P. Schola o.l.v. 

10.30 uur Handelingen der Apostelen 6, 1-7  Luc Jan Laarhoven 

 Johannes 14, 1-12   

Woensdag 10 mei Meditatieve viering Kerngroep  

10.00 uur    

 6e zondag van Pasen René Klaassen Françoise Klaassen 

Zondag 14 mei Agapèviering - Diaconale zondag Marleen Verstappen Samenzang 

10.30 uur Handelingen der Apostelen8,5-8,14-17   

 Johannes 14, 15-21   
 

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 
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http://www.kk.nl/
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PASEN 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula's verfraaid, 

zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

De maartse regen had het 's nachts gedaan: 

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

(uit: Ida Gerhardt 'Vijf vuurstenen' 1974) 

 


