
 
 

 

 

 



 
 

 

  

Foto’s voorzijde: 

Kruis op het dak van de Dominicuskerk 

De zwierige pij 

Dominicuskerk met klokkentoren 

Mgr. G. de Korte tijdens de jubileumviering op 13 februari  

Beeld links vooraan in de kerk van de H. Dominicus (Bart Welten) 

 

Foto achterzijde: 

Eerste steen, destijds gelegd door pastoor H.J Bakkers OP  

 

In dit nummer 
 

Een platina jubileum – Mgr. Dr. G. de Korte 

Voorwoord – Locatieteam en Pastor H. Hamers OP 

Zeventig jaar Dominicuskerk in Zeven Episodes – Willem Pelser 

Blijf de klok luiden! – Fons Fiselier 

‘Het antwoord is God’ – Betty Smits van Sonsbeek 

Jeugdherinneringen aan de Dominicuskerk – Elly Heuvel-Versteegen 

Dominicaans vieren in de Dominicuskerk – Peter Nissen 

Vrouwen in de Dominicus – Hans Hamers 

Het Claustrum, gedicht van Willem de Mérode 

(O)DEO(n) als huwelijksbureau – Vincent Paes 

Column– Arjan Broers 

Gezocht: foto’s! – Willem Pelser 

Verslag viering 13 februari 2022– Betty Smits van Sonsbeek 

Foto’s van de viering van 13 februari 2022 
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Beste parochianen, 

Dit jaar viert de Dominicuskerk haar 70ste verjaardag. Een platina jubileum. Zondag 13 

februari kom ik naar Nijmegen om dit heugelijke feit met u te vieren. Een jubileum 

nodigt altijd weer uit om terug te blikken, maar natuurlijk ook om lijnen naar de 

toekomst te trekken. 

Een parochiekerk is voor veel gelovigen 

verbonden met het regelmatig vieren van de 

liturgie, maar ook met hoogte- en dieptepunten 

van het leven. Kinderen worden gedoopt, doen 

de eerste Heilige Communie en worden gevormd. 

Bruidsparen beloven elkaar voor Gods aanschijn 

trouw, en dierbaren worden vanuit de kerk naar 

hun laatste rustplaats gebracht. 

Als wij 70 jaar in de tijd teruggaan, belanden wij 

in de nadagen van het Rijke Roomse Leven. 

Katholieken waren volop bezig met opbouwen en 

organiseren. Zo kon de emancipatie van het 

katholieke volksdeel worden gerealiseerd na een 

lange tijd van achterstelling.  

Inmiddels is de tijd van het Rijke Roomse Leven 

voltooid verleden tijd geworden. Wij leven in een 

andere periode van de kerkgeschiedenis. Wij 

weten van de kwetsbaarheid van het 

parochieleven. Door de koude wind van het 

secularisme hebben niet weinigen de band met 

de Kerk verloren. Lagere participatie aan het 

parochieleven en lagere inkomsten zijn het 

gevolg. 

Maar Gods Geest blijft waaien. Vanuit dat perspectief mogen wij mensen van vertrouwen 

zijn en de kerkelijke vleugels uitslaan. Wij beseffen dat op de winkel passen niet meer 

voldoende is. Een nieuwe missionaire aanpak is noodzakelijk om nieuwe mensen met het 

evangelie van Christus te bereiken. In ons bisdom zetten wij in op gezins-en 

familiepastoraat. Door ouders met jonge kinderen te helpen met de geloofsopvoeding 

kan ook het parochieleven worden gevoed.  

Ik hoop van harte dat alle katholieken die zich met de Dominicusgemeenschap 

verbonden voelen ook in de nabije toekomst de verantwoordelijkheid van hun doopsel 

zullen waarmaken. Alleen als gelovigen aanwezig zijn en zorgen voor een gezond 

financieel fundament kan katholiek leven zichtbaar worden.  

 

Mgr. Dr. Gerard De Korte 

Bisschop van ’s-Hertogenbosch  

 

  

Monseigneur Gerard de Korte 
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“Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk 
sprak, en ze drongen er bij Hem op aan hem de 
hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte 
apart, stak Zijn vingers in zijn oren en spuwde en 
raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, 
zuchtte, en zei tegen hem: 
’Effata’, wat betekent: Ga open.” 

Marcus 7:32-34 
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De Dominicuskerk bestaat zeventig jaar. Voor talloze mensen in Galgenveld en daarbuiten 

is de kerk een plaats geweest waar ze stilstonden bij hoogte-en dieptepunten in het leven. 

Wij zijn erg blij dat onze bisschop De Korte dit jubileum luister wilde bijzetten door in de 

viering van 13 februari voor te gaan. Een verslag van de viering treft u in dit nummer.  

 Herdenken is voor ons dankbaar achteruitkijken. Met foto’s; u treft er enkele uit de 

beginperiode. Fons Fiselier schrijft over de klok die altijd heeft geklonken. Willem Pelser 

belicht onder zeven kopjes iets van de rijke geschiedenis van de parochie. Zijn artikel laat 

onder andere zien hoeveel er is veranderd. Zeventig jaar is krap een mensenleven, met 

zeer verschillende fases. Een geloofsgemeenschap in de zeventig jaar na 1951 moet wel 

een zeer onstuimige tijd hebben gehad. De persoonlijke getuigenissen van Elly Heuvel en 

een groepsinterview met enkele parochianen roepen een verleden op dat soms ver weg 

lijkt. 

 Het groepsinterview maakt ook duidelijk dat dominicanen zeer nadrukkelijk hun 

stempel op de parochie, in het bijzonder de vieringen, hebben gedrukt. Peter Nissen 

besteedt er uitgebreid aandacht aan. De dominicanen gaven na verloop van tijd vrouwen 

ruimte in de liturgie, zo leert het artikel van Hans Hamers. En onder hun ogen ontwikkelde 

het jongerenkoor zich tot een vlammend contactpunt voor de jeugd, zo lezen we in de 

bijdrage van Vincent Paes. 

 Onder de koepel van een parochiegemeenschap vinden vele uiteenlopende 

activiteiten plaats. Dat is zeventig jaar onafgebroken doorgegaan. De fusie met de parochie 

Christus Koning-Stephanus leidde tot een net zo markante gemeenschap als de 

Dominicusparochie was. Dat werd door het opgaan in de parochie H. Stefanus niet 

tenietgedaan. De kerk en het parochiecentrum zijn nog steeds brandpunten van 

activiteiten op de gebieden liturgie, diaconie en catechese. Door onze aanwezigheid bij 

STIP-oost treden we naar buiten toe in de wijk. Het parochieblad wordt op 600 adressen 

afgeleverd. Die 600 adressen verwelkomen met dit nummer een nieuwe columnist. Na het 

afscheid van Jan Roelofs laat Arjan Broers ieder nummer zijn eigen geluid horen.  

 Terugkijken, wat in dit nummer gebeurt, is makkelijker dan vooruitkijken. Maar 

laten we de hoop en het geloof uitspreken dat de Dominicuskerk komende jaren een 

centrum van activiteiten, gebed en ontmoeting met God zal blijven, gericht op de toekomst 

van ons mensen met God. 

 

Dirk-Jan de Rooij, voorzitter locatiebestuur 

Hans Hamers OP, pastor 
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1. Een nieuwe kerk 
Een zwarte dag in Nijmegen: op 22 februari 1944 

werd de binnenstad door (geallieerde) 

bommenwerpers verwoest. De Dominicuskerk in de 

Broerstraat werd niet gespaard en op 1 juli 1948 

hebben de dominicanen de kerk definitief aan de 

eredienst onttrokken. Toen waren er al plannen voor 

een nieuwe kerk in de wijk Galgenveld. Tot de eerste 

pastoor van de nieuwe kerk werd benoemd pater H.J. 

Bakkers o.p. 

Voorlopig had hij de beschikking over een noodkapel 

aan de Driehuizerweg en een wijkcentrum, 

'Buitenzorg' geheten. Het was bedoeld als centrum 

voor activiteiten ten behoeve van de 

noodwoningenwijk, maar ook de parochie maakte er 

gebruik van. Op 4 augustus 1952 wijdde Mgr. 

Mutsaers, bisschop van Den Bosch, de nieuwe 

Dominicuskerk in, gebouwd door architect Thomas 

Nix. 

2. De Gouverneursbuurt (1946-1968)  
De Dominicusparochie bestond in de eerste twintig jaar uit twee delen die in sociaal opzicht veel van 

elkaar verschilden. Het zuidelijke deel van de 

'Indische wijk' en de straten tussen de 

Driehuizerweg en de Groesbeekseweg vormden 

het eerste deel. De huizen in deze buurten werden 

bewoond door gezinnen uit de middenklasse of 

hoger. Het tweede deel van de parochie was 

gelegen in de driehoek tussen de 

Groenewoudseweg, de Driehuizerweg en de 

spoorlijn. Direct na de oorlog werd dit gedeelte 

gevuld met noodwoningen voor mensen die 

tijdens de oorlog hun woning waren kwijtgeraakt. 

De straten kregen de namen van voormalige 

koloniale bewindvoerders in Nederlands-Indië. 

Vandaar dat men die buurt de ‘Gouverneursbuurt’ 

noemde, maar al gauw dook de naam 

'Buchenwald' op, vanwege de vaak mensonterende toestanden in de wijk. 

Sommige bewoners vonden snel een andere woning, waarna de vrijgekomen woningen werden 

toegewezen aan 'onmaatschappelijke' 

gezinnen. Ook deze mensen kerkten in de 

Dominicuskerk, maar meestal zaten ze achter 

in de kerk. Zij voelden zich letterlijk 

achtergesteld en werden als zodanig 

bejegend. Kapelaan Salemans o.p. heeft daar 

wat aan willen doen en trok veelvuldig die wijk 

in. Zo hield hij zich bezig met het Don Bosco-

jeugdwerk en het verenigingsleven zoals een 

carnavalsvereniging. De situatie werd echter 

zo nijpend dat de gemeente Nijmegen in 1964 

besloot de wijk te slopen, en in 1968 viel de 

laatste 'bewoning' onder de sloophamer. 

De noodwoningen 

De bouwpastoor H. J. Bakkers aan het werk 
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3. Kunst en Religie 
In de loop der jaren werd de kerk een echte kerk, met beelden en gebrandschilderde ramen. Van Jac 

Maris (1900-1996) zijn: het timpaan boven het priesterkoor (Jezus in het midden geflankeerd door 

de vier evangelisten; aan de zijkanten de pauw en de feniks), het Antoniusbeeld, het reliëf van de 

Annunciatie en het kruisbeeld boven op het tabernakel.  

 

Ook zijn er beelden van Bart Welten: de H. Jozef (rechts) en de H. Dominicus (links).  

Bijzonder is de Piëta achter in de kerk. Wetenschappers 

zijn het er niet over eens of dit beeld werkelijk uit de 

Middeleeuwen (Maasschool) stamt of dat hout uit die tijd 

is gebruikt. 

Bij de sacristie zijn delen te zien van de 

communiebanken uit de Broerstraatskerk. Opvallende 

kunst zijn ook de tien gebrandschilderde ramen van 

Eugène Laudy: vijf ramen aan de ene kant met taferelen 

uit het Oude Testament en aan de andere kant vijf 

ramen met taferelen uit het Nieuwe Testament. Ook in 

de dagkapel en het noordertransept zijn ramen van zijn 

hand te vinden. Opvallend zijn ook de grote 

kruiswegstaties die Ted Felen in de ijskoude winter van 

1962-1963 maakt. Hij schilderde twee extra staties: 

Jezus in de Hof van Olijven én de Verrijzenis.  

Ook bijzonder is het zgn. Rozenkransaltaar dat gered is uit de verwoeste kerk.  

  

Het timpaan, de pauw en de feniks 

Beeld H. Jozef Piëta 

Het rozenkransaltaar 
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4. Pastoors, kapelaans, pastores en voorgangers 

Pastoor H.J. Bakkers o.p. was de eerste pastoor. Hij heeft 

zo'n veertien kapelaans (allemaal dominicanen) onder zijn 

hoede gehad, en die had hij wel nodig. Zij hebben veel 

gedaan aan de opbouw van de parochiegemeenschap. Zo 

hielden ze zich bezig met het jeugdwerk, de oprichting van 

een koor, de Vincentiusvereniging voor de armen in de 

parochie, de scouting, missiegenootschappen, enz. Bij al die 

activiteiten kregen de kapelaans een functie als geestelijk 

adviseur, moderator of aalmoezenier. Rond 1960 was de 

Dominicusparochie dankzij de inspanning van velen een goed 

draaiende parochie. 

Zijn opvolger in 1964, pastoor Th. Korstenbroek o.p. kwam 

in een gespreid bedje terecht. Nu de gemeenschap zo goed 

draaide, kon hij zijn aandacht geven aan de oerbron van het 

christelijk geloof: de H. Schrift, die tot uitdrukking moest 

komen in de liturgie en verkondiging. In 1967 vertrekt 

pastoor Korstenbroek en wordt opgevolgd door pater H. 

Salemans o.p., die al eerder kapelaan was. Hij treft bij zijn 

terugkomst een heel andere parochie aan. Veel verenigingen 

en traditionele organisaties waren verdwenen of verder van 

de parochie komen te staan. De scholen maakten geen deel 

meer uit van het parochiële leven. Toch was er volop 

beweging in de parochie: gespreksgroepen en vrijwilligers 

hielden het parochiële leven draaiend. Pastor (sinds 1969 

geen pastoor, maar pastor!) Salemans maakte wel mee dat 

het aantal bezoekers van de liturgische vieringen sterk 

terugliep. 

Op 20 augustus 1977 stelt hij zijn opvolger voor in de 

persoon van Bert Robben o.p. Na 10 jaar wordt deze als 

teamleider opgevolgd door Nol Hogema o.p., die in 2001 in 

kleine kring afscheid neemt. Hij ging zijn eigen weg. David 

van Ooijen o.p. werd waarnemend pastor totdat hij op 9 

september 2001 plaatsmaakte voor Joop Vernooij c.s.s.r., 

wiens aanstelling op 5 november 2002 door de bisschop werd 

goedgekeurd. Hij werd leider van het pastoraal team na het 

ontstaan van de Effatagemeenschap. Op 1 september 2011 

nam hij op bescheiden wijze afscheid. Er ontstond een nieuw 

pastoraal team, nu geleid door Annemie Herinx (pastoraal 

werkende), Frits Muller en René Klaassen. Samen met een 

aantal (emeriti-)priester- en lekenvoorgangers verzorgden 

zij het reilen en zeilen van de Effatagemeenschap op 

pastoraal gebied. 

NB Foto’s pastores en voorgangers zijn in willekeurige 

volgorde geplaatst. 
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5. Liturgie 

Al in 1964 zijn de eerste schreden gezet om de zo vertrouwde 

liturgie van vóór het Vaticaans Concilie te verlaten en te 

proberen de vieringen naar de moderne tijd te brengen. Zo 

wordt er door de week in de dagkapel gevierd om de 

gemeenschapszin beter tot uitdrukking te brengen. De 

Nederlandse taal wordt 'uitgeprobeerd'. Er groeit grote 

behoefte aan Nederlandse teksten, vooral liederen. 

Wat samen gevierd wordt, moet zoveel mogelijk samen 

worden voorbereid, was het adagium. Een liturgische 

werkgroep kwam wekelijks bijeen om te zoeken naar een 

zinvolle vormgeving van de weekend-liturgie. In 2005 

ontstaat de werkgroep ‘Viering van Woord en Tafel’, waarin 

leken de viering bepalen, voorbereiden en voorgaan. Als in 

2009 de parochies van de Christus Koning-Stephanuskerk en 

de Dominicuskerk samensmelten, is er het eerste jaar ook 

sprake van een samensmelting van twee manieren van 

vieren: de traditionele viering van de Christus Koning-

Stephanus en de moderne van de Dominicus. Naast de 

samengesmolten Eucharistievieringen was er ook de 

Agapèviering, de liefdesmaaltijd uit de eerste jaren van het 

christendom. 

6. Engelenkoren 

Er zijn heel wat koren geweest in de Dominicusparochie. 

Pastoor Bakker richtte het gemengd koor op, dat door gebrek 

aan zangers een zachte dood stierf.  Een paar keer is 

geprobeerd het koor nieuw leven in te blazen, maar 

uiteindelijk lukte dat niet. In 1966 werd het jongerenkoor 

DEO (Door Eendracht Ontstaan) opgericht. Het einde is in 

1995. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan: in 1999 

wordt DEO ODEON. Het koor legt zich niet alleen toe op het 

op eigen manier zingen in zondagsvieringen, maar ook op 

het opvoeren van musicals. Het jeugdkoor de 

Doremicaantjes bestond uit kinderen van 4 tot 12 jaar. Ook 

zij zongen niet alleen kerkliedjes, maar maakten ook 

musicals. In de zomer van 1974 namen zij zelfs een 

langspeelplaat op. 

Rond 1993 ontstond de Schola als heropleving van het 

gemengd koor. Het trekkoor ontstond in 1993 uit een 

groepje Scholaleden die, zittend in de kerk, de kerkgangers 

probeerden ‘mee te trekken’. Het Rouw- en Trouwkoor heeft 

jarenlang deze vieringen verzorgd.  

In 1997 ontstond het fenomeen ‘Dominicus zingt’: koorleden 

en parochianen zingen samen de liederen die op zondag in 

de viering worden gezongen.  
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7. Effata en St. Stefanus 
Al heel lang was er sprake van samenwerking tussen parochies in Nijmegen. Vaak was dat 

noodzakelijk vanwege teruglopend kerkbezoek, soms ook om financiële redenen. In Nijmegen-Oost 

zijn daar in veel vergaderingen gesprekken over geweest tussen de vijf parochies. In 1985 ontstond 

de districtsparochie Nijmegen-Oost, maar die was geen lang leven beschoren. Het eerste resultaat 

van samenwerking was er wél in 1993: een fusie tussen de parochie van de Christus-Koning en die 

van de H. Stephanus. In 2005 kwam het uiteindelijk tot gesprekken over samengaan tussen de 

Antonius van Paduaparochie, de Christus Koning-Stephanusparochie en die van de H. Dominicus. Er 

werd een profiel geschreven waaraan de nieuwe parochiegemeenschap zou moeten voldoen, en de 

naam Effata werd geboren. Commissies gingen aan het werk en na een intensieve 24 uur durende 

conferentie werd besloten dat de Dominicuskerk de kerk zou worden van de Effatagemeenschap. Als 

pastores werden benoemd resp. gezonden Joop Vernooij c.s.s.r. en de pastoraal werkenden Jos van 

den Brand en Annemie Herinx. De Christus Koning-Stephanuskerk en de Antonius van Paduakerk 

zouden gesloten worden. De Antonius van Paduaparochie had daar erg veel moeite mee en stapte 

uit Effata.  

Op 30 december 2007 was de laatste viering in de Christus Koning-Stephanuskerk. Op pastor Jos 

van den Brand werd door de Antonius van Padua geen beroep meer gedaan en hij werd ontslagen 

tegen de zin van de andere twee parochies. Annemie Herinx kwam toen volledig in dienst bij Effata. 

Uiteindelijk werd de samenwerking volledig op 1 januari 2009. 

Op 15 mei 2012 werd er vanuit het bisdom min of meer 

verordonneerd dat in Nijmegen slechts plaats was 

voor twee parochies: één in Zuid-Nijmegen, de ander in 

het middengedeelte onder de Waal (Nijmegen-Noord 

behoort tot het bisdom Utrecht). Wederom een fusie, 

nu met acht parochies. Natuurlijk werden weer talloze 

commissies vanuit de acht locaties in het leven geroepen, 

die zich over allerlei onderwerpen bogen. Er moest 

voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden die te 

maken hadden met financiën, inzet van priesters en het 

openhouden van kerken die ook op de lange termijn toekomst hadden. Uiteindelijk werd door de 

parochies een intentieverklaring ondertekend, waardoor er één parochie ontstond met acht locaties. 

Op zondag 22 december 2013 nam de parochie afscheid van het bestuur van de Effataparochie. Zij 

moest per 1 januari 2014 plaatsmaken voor een locatieteam dat verantwoording schuldig is aan het 

nieuwe parochiebestuur van de parochie St. Stefanus. Vanuit onze locatie heeft met name Theo van 

Els een grote rol gespeeld. Hij heeft gepleit voor een fusieparochie met kernen (locaties) met eigen 

identiteit. Dat was de sleutel tot een akkoord: pluriformiteit in één parochie, zodat de gelovigen op 

een eigen manier het geloof konden beleven. 

Een échte parochie is die van St. Stefanus nog lang niet. Elke locatie bleef min of meer op haar eigen 

eiland haar identiteit bewaken. Vanuit de andere locaties wordt maar zelden contact gezocht met de 

Effatagemeenschap. 

Willem Pelser 

Literatuur: W. Pelser, Tussen Pauw en Feniks. Nijmegen: Valkhofpers, 2009, 

  W. Pelser, Tussen Pauw en Feniks deel 2: vijf jaar Effataparochie Nijmegen  

  1-1-2009 –1-1-2014. Nijmegen: uitgave Effatagemeenschap, 2014. 

Pastores bij de fusie 
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Toen ik in het dorp van mijn jeugd op zondagmorgen naar de kerk liep – dichtbij, alleen het 

kerkhof lag er tussenin – galmde een zware klok haar klanken over mij heen. Op hoogtijdagen 

waren er drie klokken in de weer. Ik ervoer dat als het begin van een feestelijke dag, als een 

concert. Als ik nu op zondagmorgen op weg ben naar de Dominicuskerk – nog geen 300 meter – 

dan hoor ik een klokje lichte klanken strooien over haar directe omgeving. Ik vraag mij dan wel 

eens af wat het bereik zal zijn van deze klanken. De beoogde kerkgangers wonen immers nogal 

verspreid, weinigen dichtbij. Bovendien zijn de meesten van hen al op (gehoor)leeftijd. 

Maar als ik hierover nadenk besef ik, dat je niet kunt volstaan met alleen aan haar huidige bestaan 

te denken. Het klokje heeft qua bereik immers ook een rijk verleden, en wij verwachten/wensen 

dat haar ook nog een toekomst gegeven is. 

Dit klokje is namelijk de opvolger van een Angelusklok. 

Herkent u dit ‘Angelus’ (nog)? De klok die om 12 uur aan 

het begin van de warme maaltijd uitnodigde het ‘Engel des 

Heren’ te bidden. Zo’n klok was van bescheiden omvang. 

Ons klokje dateert uit 1631 en hing in de Dominicuskerk in 

de Broerstraat. Haar beoogd publiek was van alle leeftijden 

en het woonde dicht opeen in de ommuurde stad. De klok 

werd tijdens de oorlog in 1944 vernietigd, maar in 1951 

opnieuw gegoten. 

Bij de grote onderhoudsbeurt van onze kerk in 2012 bleken 

de klok en de lantaarn waarin ze hing een armoedig 

bestaan te leiden, op het torentje bij de ingang van de 

dagkapel. De restauratie van de fraaie lantaarn naar 

Italiaanse snit werd stevig in beton uitgevoerd, en de klok 

werd opnieuw gegoten. 

Al eerder, in 1988, stond bij die toren een 

onderhoudssteiger. Verleidelijk voor Nol Hogema om eens 

een kijkje van dichtbij te nemen; vanuit de pastorie hoorde 

hij namelijk, zoals geschreven staat, alleen ‘het getik van 

de hamer’. Op het klokje ontcijferde hij een Latijnse tekst, 

hier vertaald: 

‘Mogen MARIA, BIRGITTA, CATHARINA ons door hun gebeden beschermen tegen iedere 

vernietiging’. 

Nol merkt daarbij op dat er dus in de 17e eeuw in onze 

parochie al sprake was van vrouwvriendelijkheid! Dat zal 

sindsdien in feite lang niet altijd en op alle gebieden in 

het kerkelijk leven het geval zijn geweest. Maar je kunt 

wel stellen dat vrouwen vanuit kloosters en parochies 

een groot aandeel hebben gehad in het gaande houden 

van lokale (geloofs)gemeenschappen. 

Ik neem aan dat het nog steeds voortbestaan van ons 

kerkgebouw en van onze geloofsgemeenschap mede te 

danken is aan de bescherming door de drie vrouwen 

vermeld op het klokje. En dat ze – hoe dan ook – er voor 

zorgen dat ze niet ‘vernietigd’ worden. Pastoor Jan Stuyt 

schreef in 2012 over ons klokje in het torentje in dit 

blad: ‘Kerktorens herinneren ons aan de haalbaarheid 

van het onmogelijke’. 

Dus: blijf luiden die klok! 

Fons Fiselier  

Gerestaureerde klok 
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Ze hadden er duidelijk zin in, de vier parochianen die door de redactie uitgenodigd waren om onder 

leiding van Marcel Becker terug te kijken op de geschiedenis van onze kerk. Françoise Klaassen, 

Peter Brink, Twan Brouwers en Fons Fiselier, allen al heel lang parochiaan van de Dominicus, kwamen 

op een grijze januarimiddag met papieren en foto’s onder hun arm het parochiecentrum binnen. Het 

gesprek begon al op de gang: ’Hoe lang ben jij al...?’, ‘Nee hoor dat was veel later, want…’ Zij waren 

uitgenodigd met de vraag om met luchtige herinneringen en anekdotes te komen. Die waren er te 

over! 

Massaal en vanzelfsprekend 
De herinneringen gaan al snel terug naar het Rijke Roomse 

leven, dat zich niet alleen binnen, maar ook buiten het 

kerkgebouw manifesteerde. In de jaren zestig waren er op 

zondag drie heilige missen en door de week zes. Want al 

die dominicanen moesten een heilige mis opdragen… 

Met name de zondagsmis zorgde voor een katholiek 

straatbeeld, wanneer de kerkgangers massaal richting de 

Dominicus gingen. Er was in die jaren sprake van 

massaliteit en vanzelfsprekendheid, twee verschijnselen 

die nu helemaal zijn verdwenen. ‘Dat is mij het meeste 

opgevallen’, zegt Françoise. ‘Ik herinner mij nog heel goed 

mijn eerste Heilige Communie. We trokken als processie over straat de kerk in. Er was toen een 

aparte jongens- en een aparte meisjesschool. De meisjes, allemaal keurig in het wit, mochten als 

eerste hun communie doen. Daarna volgden de jongens. De kerk zat helemaal vol met 

communicanten, ouders, familieleden en parochianen. De voorbereiding op de eerste Communie 

vond als vanzelfsprekend plaats op school. Het was ook vanzelfsprekend dat ieder kind zijn 

communie deed. Ik deed mijn communie na het concilie, toen hoefde je niet meer te biechten. Ik 

herinner me goed de processies door de wijk’. 

Massaliteit en vanzelfsprekendheid gingen hand in hand. Vanzelfsprekend was het grote aantal 

geestelijken in het straatbeeld, vanzelfsprekend de verschijning van de dominicanen in hun witte pij. 

De dominicanen 
Al snel komt het gesprek op de dominicanen, die een groot stempel 

op de geschiedenis van onze kerk hebben gedrukt. Fons Fiselier 

vertelt dat hij, in vergelijking met eerdere ervaringen elders, de 

paters erg toegankelijk en laagdrempelig vond. ’En die zwierige 

witte pij met zwarte mantel vond ik best fraai’. Peter Brink bevestigt 

die laagdrempeligheid. ‘In 1977 werden mijn vrouw Loes en ik 

parochiaan van de Dominicus, tegelijk met pater Bert Robben. Hij 

ging tussen ons in staan, legde zijn ene hand op de schouder van 

Loes en zijn andere op mijn schouder en zei: ”Hier staan drie 

nieuwe parochianen”’. 

Laagdrempeligheid kwam ook tot uiting in de kansen die de 

dominicanen anderen wilden geven. Françoise werd in 1978 

dirigent van het jongerenkoor. Tot haar verrassing zei Bert Robben: 

’Je bent nu dirigent, nu moet je ook maar in de werkgroep liturgie 

komen’. Dat was voor de toen 21- jarige Françoise wel even 

schrikken: ‘Daar zat ik dan in een gezelschap van allemaal geleerde 

mensen: Cees Struyker Boudier, Jan van Laarhoven, Mary Grohmann, Thecla Fiselier. Maar ik heb er 

veel geleerd, en de paters deden echt hun best om naar mij te luisteren. Nol Hogema had iets 

afstandelijks, Bert Robben was meer toegankelijk’. 

 ‘De paters ervoeren kennelijk een soort verlegenheid’, merkt Marcel op. ’Het was eerder een 

bepaalde kwetsbaarheid. In die tijd hadden ze ook niet geleerd hoe ze met al of niet fanatieke 

vrijwilligers om moesten gaan. Van kardinaal Alfrink is bekend dat hij dat leerde toen hij voorzitter 

werd van Pax Christi. Want dat was een lekenorganisatie’. 
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Desondanks is iedereen er het over eens dat in onze parochie al vroegtijdig het belang werd ingezien 

van meer betrokkenheid van vrouwen bij het parochiële leven, inhoudelijk en bestuurlijk. Met name 

de pastores Salemans, Robben en Hogema hebben vrouwen veel kansen en ruimte gegeven. Er was 

veel krediet: ’Je kunt het!’ Er was ook veel vertrouwen. Als bijvoorbeeld een vrouw op zondag de 

overweging hield en/of de voorbeden verzorgde, dan behoefden deze niet eerst de goedkeuring van 

een pastor. ’Deze houding en deze praktijk zijn gaandeweg alleen maar toegenomen,’ stelt Fons 

vast. 

Pratend over de verschillende pastores wordt 

unaniem de maatschappelijke betrokkenheid 

van Harry Salemans genoemd en geroemd. 

Hij heeft zich sterk ingezet voor de bewoners 

van de Gouverneursbuurt, een deel van de 

parochie. Zij waren afkomstig uit de verkrotte 

en verwoeste binnenstad, en gevestigd in 

noodwoningen aan de Driehuizerweg. In 

Salemans zijn overwegingen en in zijn 

handelen kwam zijn politieke kleur duidelijk 

aan het licht. Hij was niet voor niets lid van 

‘Christenen voor het socialisme’. Salemans 

heeft het zelfs gewaagd om in verkiezingstijd 

op het kerkplein reclame te maken voor linkse politieke partijen. Dat heeft hij geweten! Voor een 

aantal parochianen ging dat duidelijk te ver.  

Nol Hogema was de laatste dominicaanse priester in onze parochie. Een zeer spiritueel man, wiens 

overwegingen en voorbeelden door de gespreksdeelnemers zeer werden gewaardeerd. Hij 

verkondigde een geloof dat niet neerdrukt maar bevrijdt. Het leven van jongeren ging hem zeer ter 

harte. Dat hij zijn functie moest neerleggen wordt als een minpunt ervaren in het bestaan van onze 

parochie. 

Het kerkgebouw 
Fons vertelt dat hij in 1960 in Nijmegen is gekomen, en wat 

kerkgebouw betreft twee extremen heeft meegemaakt. Eerst de 

studentenkerk, die huisde in de voormalige gaarkeuken (vlak na de 

oorlog) in de Fort Kijk in de Potstraat. Het gebouw was klein en had 

kale witte muren, maar was wel intiem. Ruim tien jaar later werd 

het de Dominicus. Die was ook sober en kaal qua interieur, maar 

Fons ervoer het lang als een groot ‘bakbeest waarin je moeilijk kon 

schuilen’. ’Pas toen de gebrandschilderde ramen kwamen, voelde ik 

iets meer warmte’, zegt hij. De herinrichting maakte het gebouw 

voor hem intiemer. 

Voor Twan hoefden de gebrandschilderde ramen juist niet. Hij zou 

best het glas nog eens willen terugzien. ‘Onze kerk is een icoon van 

de Bossche school. Ik vind wel dat na de herinrichting het karakter ervan meer tot zijn recht is 

gekomen. Vroeger keek je bij binnenkomst letterlijk tegen een grote batterij lampen aan’.  

  

Wijkgebouw Gouverneursbuurt 
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Peter Brink heeft zijn hart aan het gebouw verpand. Het is allemaal 

begonnen met de zorg voor omheining en tuin. Buiten was hij in zijn 

element. Maar al gauw werd hij de troubleshooter als het om technische 

zaken en allerhande klussen ging. Hij kent het gebouw van binnen en van 

buiten. Niet zonder trots vertelt hij dat hij als enige parochiaan op het dak 

van onze kerk heeft gestaan naast het kruis, en dat hij een gaatje in het 

plafond heeft geboord om op vernuftige wijze de adventskrans te kunnen 

bevestigen. Smakelijk vertelt hij ook, hoe hij zich in een koude winternacht 

met 15 graden vorst naar de kerk spoedde om de thermostaat hoger te 

zetten. ‘”Want dat redt de kerk anders niet”, zei ik tegen Loes. Ze 

verklaarde me voor gek dat ik dat ’s nachts deed.’  

Bij Marcel roept het verhaal van Peter de herinnering op aan de paniek die 

een aantal jaren geleden uitbrak binnen het kerkbestuur, daags voor 

Kerstmis. De verwarming deed het niet. Kerstmis in een koude kerk, een 

ramp! De oplossing kwam al snel, wist Marcel: bel Peter Brink. Die zorgt 

dat het in orde komt! En… het kwam in orde. 

De kerststal 
‘Niet alleen het interieur van onze kerk is in de loop der jaren veranderd’, merkt Fons op, ’ook de 

voorstelling van het kerstgebeuren bleef niet steeds 

dezelfde’. Aanvankelijk werden de mooie 

traditionele beelden uit de Broerstraat vóór in de 

kerk geplaatst. In het begin van de jaren zeventig 

verhuisde de voorstelling van voor naar achter in de 

kerk. Ingrijpender was de beslissing de beelden te 

vervangen door armoedig geklede etalagepoppen. 

Dat was in de geest van pater Salemans, die 

opkwam voor de armen en minsten in de 

samenleving. Ook deze actie van pater Salemans 

kon niet rekenen op veel bijval. Het werd een 

eenmalige gebeurtenis.  

Pieter Gielen ontwierp toen voor de bestaande 

beelden een andere huisvesting. De wanden, van 

board en dunne latten, lieten zich niet zo makkelijk 

aan elkaar verbinden en stonden een beetje wankel. 

Toch hield deze stal, nu weer vóór in de kerk, het 

een aantal jaren vol. Totdat tijdens de opbouw van 

de stal een wand instortte en een van de 

kerststalbouwers, Paul Wilms, zodanig gewond 

raakte dat hij naar de Eerste Hulp moest. Besloten werd dat er een nieuwe stal moest komen. De 

‘parochie-timmerman’ Hans Janssen ontwierp er een en nam de solide constructie op zich. Sindsdien 

is er weer rust in de tent (stal). 

Parochieraad 
In het voorjaar van 1967 werd de eerste parochieraad geïnstalleerd. Een orgaan van informatie, 

overleg en advies aan het bestuur, werkgroepen en de parochie als geheel. In maandelijkse 

bijeenkomsten kwam het wel en wee van de parochie, met name vanuit de werkgroepen aan de 

orde. Maar ook onderwerpen die met bestuur en leer van de kerk te maken hadden. Dat er soms 

stevige discussies gevoerd werden, bleek toen onze huidige koster Cecile Aelberts-van der Ven een 

keer op een tafel klom om nadrukkelijk aandacht te vragen voor het belang van haar standpunt! 

Marcel omschrijft de vergadercultuur binnen de parochie als: goed, prettig en ontspannen, helder en 

duidelijk. Een zekere nostalgie is tijdens het gesprek bij iedereen voelbaar. Door het grote aantal 

kandidaten moesten zelfs verkiezingen voor de parochieraad worden gehouden. Kom er maar eens 

om in de huidige tijd!

Peter Brink op het dak 

De nieuwe stal 
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Vrijwilligers die zich buitengewoon verdienstelijk hadden 

gemaakt voor de parochie, kregen vroeger een bijzondere 

onderscheiding: de Dominicus-penning. Het was een 

zilveren penning, ontworpen en vervaardigd door edelsmid 

Rudie Arens aan de Berg en Dalseweg. Er zijn er slechts 

tien geslagen, waardoor de penning een exclusief  

karakter kreeg. Françoise is een van de gelukkigen en 

toont tijdens het gesprek vol trots haar penning met 

bijbehorende oorkonde. 

 

 

De parochie en de opvoeding van kinderen 
Het gesprek mag naar de mening van Twan niet beëindigd worden zonder dat de betekenis van de 

kerk voor de opvoeding van de kinderen ter sprake is gekomen. Als vader van drie dochters bewaart 

hij daaraan warme herinneringen. In de gezinsvieringen hield Bert Robben leuke preekgesprekjes 

met de kinderen. Twan herinnert zich nog, hoe één van zijn dochters een prangende vraag voor Bert 

had: ’Waar was God, toen Hij de wereld nog niet had geschapen?’ Bert keek het meisje ernstig aan 

en zei toen: ’Dat is een hele moeilijke vraag. Ik ga eens kijken of René er is’. 

Unaniem is men het erover eens dat onze parochie veel gedaan heeft voor jongeren, tot het 

allerlaatst toe. Met waardering valt de naam van Annemiek van Nostrum, die tegen de stroom in 

geprobeerd heeft in contact te blijven met jongeren. Het jubileumboek van Odeon, dat verscheen in 

2016, is een stille getuige van de grote aandacht die de parochie had voor jongeren, juist voor een 

leeftijdscategorie die tussen wal en schip dreigde te vallen. 

Bijzonder worden ook de vieringen genoemd die buiten in de natuur voor de kinderen werden 

georganiseerd, onder meer door Esther Appels, Kees Megens en Peter van Zwol. Ook daarvan 

herinnert Twan zich nog een anekdote. ’Ik zat naast mijn dochter. De pater vroeg de kinderen goed 

op te letten, hij ging zo dadelijk een vraag stellen. Mijn dochter stond prompt op. Ik fluisterde: “Je 

gaat staan, maar je weet de vraag nog niet”. Zij fluisterde terug: “Maar het antwoord wel. Het 

antwoord is ‘God”’. 

Betty Smits van Sonsbeek  

  

Voorzijde 
Dominicuspenning 

Achterzijde 
Dominicuspenning 
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aan de Dominicuskerk 

In 1946 ben ik geboren in ons huis, dat op de hoek Groenewoudseweg - Driehuizerweg stond. De 

Dominicuskerk was toen nog niet gebouwd. De professorenwijk was nog boerenland, waarlangs 

mijn twee jaar oudere zusje en ik liepen naar de lagere School van de Filles de la Sagesse, de grijs 

geklede zusters. Onderweg trokken we wel eens een witte wortel uit het veld -ik denk dat het een 

pastinaak was- die we al lopend opaten. 

De Heyendaalseweg bestond nog niet. De Driehuizerweg liep langs ons huis, langs de 

Albertinumtuin met aan de overkant de 

noodwoningen, via een klein bruggetje over het 

spoor, naar Brakkenstein. Ook plan Groenewoud 

was nog onbebouwd. Naderhand zijn twee 

woningen aan de Groenewoudseweg afgebroken 

om de doorgang te creëren voor de huidige 

Heyendaalseweg. Die weg werd aangelegd met 

een brede brug over het spoor, om toegang te 

geven tot de universiteitsgebouwen die toen op de 

sportvelden en het Landgoed Heyendaal werden 

gebouwd. Toen was de Dominicuskerk ook al 

gebouwd. 

Wat betreft de parochie ‘vielen’ wij, vóór de bouw 

van de Dominicuskerk, onder de Heilige 

Landstichting. Daar zijn mijn jongere broer, mijn 

jongere zusje en ik gedoopt. Omdat het ver lopen 

was naar de Cenakelkerk -er waren nog nauwelijks 

auto’s- konden we toen ook ter kerke gaan in de kapel van het Albertinum. 

 

Het ezelsbruggetje in de Driehuizerweg; op de 
achtergrond de net gebouwde B-faculteit (1960) 

Luchtfoto van de Dominicuskerk met rondom het boerenland 
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In 1953 hoorde ik bij de eerste lichting die in de 

Dominicuskerk de Eerste Heilige Communie deed. Alle 

leerlingen van mijn eerste klas deden de communie. 

Ieder in hun eigen parochie, maar de voorbereiding 

vond toen nog plaats in de banken van de 

Dominicuskerk.  

Destijds waren er zondags meerdere heilige missen in 

de kerk. Hele groepen mensen trokken dan lopend 

vanaf de richting Groesbeekseweg langs ons huis naar 

de kerk. Dat gaf een echt zondagsgevoel. Als zondags 

een kwartier voor de H. Mis de klok begon te luiden, 

gingen we meteen naar de kerk, in de hoop minstens 

op de zesde rij te kunnen zitten. De banken ervoor 

waren gereserveerd voor de collectanten en de mensen 

die vaste plaatsen hadden gekocht. Daar mocht je niet 

gaan zitten, ook al gingen ze naar de andere H. Mis op 

zondag. Meestal zat ik naast mijn vader die uit volle 

borst alle Latijnse gezangen meezong. Dan voelde ik 

me erg veilig, en al gauw kende ik die gezangen ook 

uit mijn hoofd. Ondertussen kwam koster Arie Janssen het plaatsengeld ophalen. Ik meen 5 cent 

voor mij, voor de volwassenen een dubbeltje, zo ook voor het papieren misboekje. Na de preek 

kwamen de collectanten ook nog langs. 

Met kerstmis stonden we in een lange rij om plaatsbewijzen voor de diverse nachtmissen te kopen. 

Ja, toen moest je ook gebiecht hebben. De biechtstoelen stonden in de zijtransepten. Je ging de 

biechtstoel binnen door een groot bruin gordijn en achter de tralie zag je dan een schim van de 

priester. Als je na je zonden beleden te hebben de absolutie kreeg, moest je in de banken nog 

bidden voor je penitentie. 

Ook waren er processies in die tijd, zoals de 

Sacramentsprocessie. Dan mocht je fijn je 

communiejurk aan en met je mandje met 

strooigoed ging je naar het parochiehuis. De 

nonnen, zwart-wit gekleed, stelden dan de 

stoet samen. Sommige bruidjes kregen glazen 

vleugels aan en waren dan engelen, andere 

bruidjes kregen een goudkleurige houten 

palmtak in de hand om mee te zwaaien. 

Helaas heb ik de graag gewilde 

engelenvleugels nooit aangekregen! 

De processie liep dan door de wijk; de pastoor 

met de monstrans onder een baldakijn. Er 

waren op diverse plaatsen versierde 

rustaltaren, bijvoorbeeld in de Javastraat, waar even werd stilgestaan en gebeden. Veel mensen 

hadden voor de ramen van hun huizen langs de route kaarsen en versieringen gezet. 

Regelmatig kwamen (bouw) pastoor Bakker en pater Salemans op huisbezoek in hun lange 

habijten met de zwarte mantel erover. Wij als kinderen vonden dat plechtige momenten. 

Naderhand zijn mijn twee zussen, mijn broer en ook ik in de Dominicuskerk getrouwd. Van mijn 

beide ouders liggen herdenkingsvloertegels in de kerk. De Dominicuskerk nam een belangrijke 

plaats in, in ons leven en in ons gezin. Ik ken elke steen en elk beeld in de kerk. 

Als ik zo deze herinneringen opschrijf bedenk ik: wat is er veel veranderd in de loop der tijd. Maar 

ik koester de herinneringen aan die, voor mij toen, heel veilige tijd. 

Elly Heuvel Versteegen 

 

NB In die tijd werd in de kerk niet gefotografeerd. Of dat verboden was of niet gebruikelijk was, 

weet ik niet. Alleen bij trouwerijen werd summier gefotografeerd, meestal bij de kerkdeur. Bij 

begrafenissen niet. Wanneer dat veranderd is weet ik niet.  

Na de communieviering in de kerk liep ik met 
mijn ouders en oudste zusje naar huis 

Processie, ik loop vooraan voor mijn zusje 
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Vanaf de ingebruikneming rond de jaarwisseling 

1951-1952 is er in de Nijmeegse Dominicuskerk 

liturgie gevierd door voorgangers die zich 

geïnspireerd wisten en weten door de 

dominicaanse traditie. In de eerste halve eeuw, 

tot het vertrek van Nol Hogema in 2001, was 

dat door paters dominicanen. Nadat de orde 

wegens gebrek aan intredingen de zorg voor de 

parochie uit handen moest geven, bleven wel 

vrouwen en mannen van het voorgangersteam 

deel uitmaken die lid zijn van de dominicaanse 

lekenbeweging, en zo ging de dominicaanse 

inspiratie verder. 

Heeft dat aan de wijze van liturgie vieren in de 

Dominicuskerk een eigen karakter gegeven? Er 

wordt vaak gesproken over een dominicaanse 

stijl of sfeer, maar waar bestaat die dan uit? Op 

die vraag zijn twee antwoorden mogelijk. Het 

ene is: ja zeker, er is een eigen dominicaanse 

liturgie, maar die is niet in de Nijmeegse 

Dominicuskerk terug te vinden. Dat is namelijk 

de kloosterliturgie die zich vanaf het ontstaan 

binnen de eigen orde heeft ontwikkeld. Over 

enkele kenmerken daarvan dadelijk meer. 

Het andere antwoord is er een met meer 

nuance: de dominicanen hebben in Nederland, 

samen met andere kloosterorden en met 

wereldheren en leken, een belangrijke rol 

gespeeld in de vernieuwing van de liturgie vanaf 

het Tweede Vaticaans Concilie. Die vernieuwing 

heeft niet geleid tot één stijl van liturgievieren 

die op alle dominicaanse plekken, zowel 

kloosters als parochies, is terug te vinden. Zij 

heeft eerder geleid tot een grote diversiteit in 

de stijlen van liturgievieren. In de kloosters zijn 

die verschillen goed te merken: in de 

communiteit van Huissen heeft zich een eigen 

vernieuwende stijl ontwikkeld, vooral door het 

werk van lieddichter en tekstschrijver Henk 

Jongerius, maar in de communiteit van 

Rotterdam, waar de meeste recent ingetreden 

dominicanen wonen, viert men de liturgie weer 

liever volgens de klassieke richtlijnen en met 

officieel goedgekeurde teksten. Welke van de 

twee is nu meer dominicaans? U mag het 

zeggen. Ook in de vroeger door dominicanen 

geleide parochiekerken, zoals de 

Dominicuskerken in Amsterdam, Utrecht en 

Nijmegen, hebben zich eigen stijlen ontwikkeld, 

maar die hebben doorgaans weinig met elkaar 

gemeenschappelijk. Elk dragen ze de 

handtekening van dominicanen en 

lekendominicanen die in die kerken werkzaam 

zijn geweest of het nog zijn. In Nijmegen 

getuigen oudere parochianen veel geleerd te 

hebben van de wijze van liturgievieren van 

vroegere pastores als Harrie Salemans en 

Nol Hogema, zoals in Amsterdam mensen 

hetzelfde zeggen over Jan Nieuwenhuis. Maar is 

die wijze nu typisch dominicaans of is ze 

misschien eerder Hogemaniaans en 

Nieuwenhuisiaans?  

De klassieke liturgie van de dominicanen had 

een aantal kenmerken die met het ontstaan van 

de orde te maken hadden. De stichter 

Dominicus de Guzman was lid van een kapittel 

van kanunniken vóór hij zijn nieuwe orde van de 

predikers (predikbroeders, pas later 

predikheren genoemd) stichtte. Kanunniken 

waren priesters die in een gemeenschap 

samenleefden en de liturgie in hun kapittelkerk 

vierden. De Nijmeegse Stevenskerk was aan het 

eind van de middeleeuwen ook zo’n 

Ooit was de Stevenskerk kapittelkerk 

Dominicanen Rotterdam 
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kapittelkerk. De liturgie van de eerste generatie 

dominicanen heeft nog veel op de 

kapittelliturgie geleken. Een grote zorg van de 

dominicanen was om bij de groei van de jonge 

orde de eenheid in de liturgie te bewaren. 

Daarom werd er een commissie ingesteld die 

uniforme boeken voor de vieringen 

samenstelde, zowel voor de misviering als voor 

de getijden, de toediening van de sacramenten 

en de processies. Daarbij werden onder meer 

teksten en gezangen ontleend aan de liturgie 

van de cisterciënzers. Dat maakte de liturgie 

van de dominicanen tot wat 

liturgiewetenschappers een ‘compilatieliturgie’ 

noemen: elementen uit de liturgie van de 

kanunniken werden vermengd met die uit de 

liturgie van de monniken. Dat was niet 

ongebruikelijk: de nieuwe orde van de 

kruisheren ontleende op eenzelfde wijze later 

weer veel aan de liturgie van de dominicanen.  

In 1256 werden de nieuwe liturgische boeken 

door het generaal kapittel, het hoogste 

bestuursorgaan van de orde, vastgesteld. 

Oudere boeken moesten vernietigd worden. 

Overal moest nu op dezelfde wijze liturgie 

gevierd worden. Daar zien we meteen al een 

groot verschil met de huidige praktijk, althans 

in Nederland. Uniformiteit was dus een 

kenmerk, maar daarnaast ook eenvoud: omdat 

de dominicanen kloosterleven combineerden 

met prediking en pastorale activiteit moest de 

liturgie niet te ingewikkeld en te uitgebreid zijn. 

Zo was de openingsritus van de mis, met de 

voetgebeden (wie van de ouderen kent ze 

nog?), bij de dominicanen aanzienlijk korter dan 

in andere liturgieën. En waar in de liturgie van 

de getijden bij andere orden allerlei 

verdubbelingen in de teksten zaten (soms twee 

antifonen bij de psalmen in plaats van één), 

ontbraken die bij de dominicanen. Telde de 

Paaswake in de Romeinse liturgie maar liefst 

negen lezingen (zeven uit het Oude Testament 

en twee uit het Nieuwe), bij de dominicanen 

waren dat er maar vier.  

Helderheid en eenvoud: dat lijkt me een 

waardevolle eigenschap van de traditionele 

dominicanenliturgie, die ook in onze tijd 

richtinggevend kan zijn voor de liturgie in de 

Dominicuskerk. En daarnaast: een liturgie die 

ruimte biedt voor goede, eigentijdse prediking, 

een verkondigende liturgie dus. Een uitdaging 

voor de nabije toekomst!

Peter Nissen  

Dominicaans missaal 

Dominicaanse Heiligen 
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Bij een jubileum van het 70-jarig bestaan van 

een kerkgebouw wordt natuurlijk stilgestaan bij 

het gebouw zelf, het proces dat ertoe geleid 

heeft dat het gebouwd werd, wie de stuwende 

kracht was, en wie het financierde. Het 

kerkgebouw is een tastbare herinnering voor 

veel mensen omdat zij er getrouwd zijn, 

kinderen werden gedoopt, en uitvaarten van 

naasten plaatsvonden. Zij zijn onherroepelijk 

verbonden met de plaats van de kerk. Zo is dat 

natuurlijk ook voor onze Dominicuskerk en haar 

parochianen. Het is ook interessant om terug- 

en vooruit te blikken. Elders in dit nummer staat 

het resultaat van een groepsgesprek, waarin 

memorabele gebeurtenissen opgehaald worden. 

Een onderwerp dat mij persoonlijk zeer na aan 

het hart ligt, is de betekenis van vrouwen in 

kerk en geloof. Daarin heeft de Dominicuskerk 

in het verleden een prominente rol gespeeld. 

Van 1988 tot 2015 heeft een vrouwengroep 

bestaan, ‘Febe’ genaamd. Ik ben in gesprek 

gegaan met twee oud-leden van deze groep, 

Thecla Fiselier en Ans Ticheler, om deze recente 

geschiedenis van vrouwen in de Dominicus 

beter te kunnen begrijpen. 

Catharina Halkes, feminisme en 

christendom 
In de kerkvloer van de Dominicus liggen 

gedenkstenen van overleden parochianen die 

een bijzondere betekenis hebben gehad voor de 

Dominicusparochie, later Effata-gemeenschap. 

Voorin, naast het priesterkoor ligt een 

gedenksteen van Catharina Halkes, van 1983 

tot 1986 hoogleraar feminisme en christendom 

aan de Katholieke Universiteit. Zij gaf aan de 

Katholieke Universiteit een inleidende cursus 

Theologie in het perspectief van feminisme en 

christendom. Daaraan hebben veel vrouwen en 

enkele mannen deelgenomen, komend uit het 

hele land. Ook vijftien vrouwen uit de 

Dominicusparochie, waaronder Thecla Fiselier, 

Ans Ticheler en Angelique Wegman. Het was 

een echte korte theologie-opleiding waarbij alle 

kernvakken als exegese, moraaltheologie en 

dogmatiek gegeven werden, met speciale 

aandacht voor de rol en positie van vrouwen. 

Uiteraard werd daar aangesloten bij de 

actualiteit en de ervaringen van vrouwen in de 

kerk. In het parochieblad van mei-juni 2011, 

kort na het overlijden van Catharina Halkes, is 

een interview verschenen met onze parochiane 

Angelique Wegman. Ze heeft indertijd de 

organisatie van de cursus verzorgd, en vertelt 

dat de vrouwen een existentiëel leer- en 

groeiproces doormaakten. Inspirerende en 

terugkerende uitspraken van Catharina Halkes 

zijn: ‘als je de kerk wilt veranderen, dan moet 

je haar van binnenuit veranderen’ en ‘we laten 

ons de kerk niet afpakken’. 

 ‘Febe’ 
Voor een groep vrouwen in de Dominicus-

parochie is deze cursus een stevige basis 

gebleken om werk te maken van positie en 

inbreng van vrouwen in het parochiële leven. Zo 

werd in 1988 ‘Febe’ opgericht, genoemd naar de 

vrouwelijke diaken die door Paulus in de 

Romeinenbrief wordt geroemd. 

Zij stelden zich ten doel elkaar te ondersteunen 

in geloof en inzet voor de parochie. In die jaren 

was inbreng van vrouwen in bestuur en 

pastoraal werk, waaronder liturgie, niet 

gangbaar. Maar de Dominicusparochie werd 

geleid door dominicanen, die inzagen dat 

vrouwen belangrijk zijn voor geloof en kerk en 

een volwaardige plaats verdienen. Elders in dit 

blad (zie het artikel ‘Het antwoord is God’) wordt 

dit ook benoemd. De namen van de 

dominicaanse pastores Harrie Salemans, Bert 

Robben en Nol Hogema vallen in dit verband 

met regelmaat. ‘Ze durfden het aan, ze hadden 

vertrouwen in vrouwen en meenden dat het een 

Gedenksteen in de kerkvloer 

Catharina Halkes 
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goede zaak was dat vrouwen meer betekenis 

zouden krijgen in de kerk, dus ook onze eigen 

Dominicusparochie’, zeggen Thecla en Ans mij. 

De aanwezigheid van de dominicanen is een 

belangrijke factor geweest, naast de genoemde 

cursus. In 2015 heeft in het Effatablad 

overigens een uitgebreid artikel gestaan, naar 

aanleiding van het opheffen van ‘Febe’. 

Vanuit ‘Febe’ werd de inbreng van vrouwen in 

het bestuur van de parochie gestimuleerd. 

Evenzo in pastorale 

taken, waaronder de 

liturgie. Thecla 

Fiselier ging in de 

liturgie meewerken. 

Dit hield in: 

deelname aan de 

wekelijkse 

preekgesprekken 

met de predikanten, 

ook daadwerkelijk 

mee voorgaan en 

preken in de 

zondagsvieringen. 

Binnen de parochie 

werd dit alom zeer 

gewaardeerd, 

hoewel af en toe een 

opmerking van onwennigheid, ‘Nou, dat waren 

wel erg veel vrouwen op het altaar’, werd 

vernomen. Dat was toen alleen maar vrouwen 

mee voorgingen in een Mariaviering in de 

oktobermaand. De deelname van vrouwen in de 

liturgie is in de loop van de jaren uitgegroeid tot 

een kenmerk van de Dominicusparochie, en dat 

geldt nu nog. Binnen ‘Febe’ werd ook gevolg 

gegeven aan het stimuleren door Catharina 

Halkes in de cursus ‘Feminisme en 

christendom’, om ervaringen en emoties mee te 

laten spelen in liturgie en rituelen. Ans Ticheler 

vertelt hoe zij, en Catharina Halkes heeft 

daarvoor de kiem gelegd, nu in vrijwillig 

pastoraal werk met dementerende ouderen kan 

vieren in een huiskamer op de afdeling waar 

ieder rond de tafel zit. Zij vertelt over een 

dementerende vrouw die naast haar zit op de 

bank en brood aangereikt kreeg met de 

woorden: ‘Wil jij dit brood delen met Ans?’ De 

vrouw brak het brood, gaf Ans haar deel en 

sprak de woorden 

‘brood van liefde’. 

Om stil van te 

worden hoe God 

zó aanwezig is. 

Binnen ‘Febe’ 

werden ook 

concrete acties 

opgezet, gericht 

op de 

samenleving. In 

dit verband is 

vooral de actie 

voor de vrouwen 

van Srebrenica te 

noemen.  

Na ‘Febe’ 
‘Febe’ is gestopt in 2015. De groep was 

inmiddels erg klein geworden en de tijdgeest 

was veranderd. Maar er zijn nog steeds grote 

verschillen; de positie van vrouwen in de kerk 

blijft een heikel punt.  Ook in onze lokale kerk, 

thans de parochie H. Stefanus. Laatst in 

vergadering van de pastoraatsgroep van onze 

parochie, bestaande uit zeven 

gemeenschappen, telde ik één vrouw en tien 

mannen. Hoopgevend is het besluit van paus 

Franciscus om het ambt van acoliet en lector 

open te stellen voor vrouwen. Voor ons niet echt 

een verandering maar het is een goede 

ontwikkeling op wereldniveau. Ook zijn door 

deze paus meer vrouwen benoemd op 

invloedrijke posities in het Vaticaan.  

Als ik de verhalen hoor van deze vrouwen van 

‘Febe’, dan is helder dat het een andere tijd was. 

De tijd van polarisatie binnen de katholieke kerk 

is grotendeels voorbij. Echt voorbij of zijn de 

strijdende mannen en vrouwen van die tijd moe 

en oud, en ziet de huidige generatie de 

toekomst van geloof en kerk gewoon heel 

anders dan enkele decennia geleden? Dat is 

voor mij een vraag. 

Dus was de vraag aan Ans Ticheler en Thecla 

Fiselier, hoe zíj nu naar de toekomst kijken met 

het oog op de positie en inbreng van vrouwen in 

theologie, geloof en kerk. Dat blijkt een lastige Afbeelding van ‘Febe’, gemaakt door Roelie Willekes 

 

Thecla Fiselier, Fiete Kloebe, Anèt Saal en Ans Ticheler 
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vraag, want er zijn geen of te weinig jongere 

parochianen die zich kunnen inzetten voor de 

gemeenschap. Maar kleine dromen hebben 

Thecla en Ans wel, namelijk dat het proces 

doorgaat naar een volwaardige plaats voor 

vrouwen in geloof en kerk. En dat dan sámen op 

weg, dus verandering van binnenuit, zoals 

Catharina Halkes bepleitte. Het zou ook mooi 

zijn als zich meer kleine groepjes zouden 

vormen rond bijbellezen, liturgie etc., om dat 

veranderingsproces van binnenuit te voeden en 

voort te zetten. 

Synodaal proces 
Het is te sterk uitgedrukt om te zeggen dat 

Thecla en Ans op hun wenken bediend worden, 

maar paus Franciscus is een wereldwijd 

synodaal proces gestart om een 

cultuurverandering in de wereldkerk te 

bewerkstelligen, waarin ieder mens van waarde 

is en gehoord moet worden. Ook in ons bisdom 

en parochie gaat dit proces van start, en is er 

dus de kans om het verlangen naar een 

volwaardige positie van vrouwen in geloof en 

kerk naar voren te brengen. Er is ook een apart 

kanaal waarlangs vrouwen hun stem in het 

synodaal proces kunnen laten horen. 

Dominicanes van Neerbosch Zr. Holkje van der 

Veer schrijft hierover in het Katholiek 

Nieuwsblad van 7 januari jl. Zij noemt daarbij 

de woorden van paus Franciscus ‘waaien van de 

Geest’, een uitspraak die Catharina Halkes ook 

regelmatig bezigde. Zr. Holkje van der Veer 

roept vrouwen in en rond de kerk op om hun 

stem te laten horen via de het Netwerk 

Katholieke Vrouwen, om zo inbreng te hebben 

in het synodaal proces. 

Het is een dominicanes die hiertoe oproept. En 

mag ik dan als lekendominicaan met een 

dominicaanse droom besluiten, dat onze 

Dominicuskerk mag uitgroeien tot een 

inspirerende dominicaanse plaats van geloof, 

bezinning en vernieuwing voor alle vrouwen en 

mannen van goede wil?

 Pastor Hans Hamers OP 

 

 
 
 
 
https://www.kn.nl/verdieping/opinie/het-synodale-proces-heeft-de-inbreng-van-vrouwen-hard-nodig/ 
https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken 

 

 

  

Zr. Holkje van der Veer OP 

https://www.kn.nl/verdieping/opinie/het-synodale-proces-heeft-de-inbreng-van-vrouwen-hard-nodig/
https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken
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Onderstaand gedicht is van de protestante dichter Willem de Mérode, die geldt als de belangrijkste 

protestants-christelijke dichter van het Interbellum. Hij voelde zich sterk aangetrokken tot de mystieke 

traditie en bezocht het dominicanenklooster in Zwolle. Het bezoek duurde minder lang dan gepland, maar 

zijn ervaring leidde tot dit gedicht. Het verscheen in 1921.  

(met dank aan Peter Nissen) 

 
 
 

 

  

 

 

HET CLAUSTRUM 

 
Voor Pater Jos. van Wely O.P. 

 

Grof onweer dreunde door den kloosterhof, 

er zonk een lauwe dommelige regen 

het dorstig geuren van de bloemen tegen, 

’t bont mozaïek vergrijsde klam en dof. 

 

Toen woei welluidend langs de ruime gang 

tot onze harten, die zich stil verhieven, 

in donker koor, ijle recitatieven, 

de zuivre vroomheid van een kerkgezang. 

 

O naakte ziel, die rilt van schaamte en leed, 

wat voelt gij hier uw rauw berooid-zijn wreed… 

Met kalm gelaat en blanke starende oogen 

baden de witte paters hun gebed. 

Blind voor de wereld, was hun lichte tred 

standvastig, wijl zij zich tot God bewogen. 

 

Willem de Mérode 

zijgang in de Dominicuskerk 
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In 2016 bestond DEO, de voorloper van Odeon, 50 jaar. Dit lustrum werd groots gevierd met veel (oud)-

leden van DEO en Odeon. De eucharistieviering werd opgeluisterd door een koor van meer dan 100 leden. 

Een aantal leden van het eerste en tweede uur van DEO hadden de smaak zo te pakken, dat het initiatief 

genomen werd om tweewekelijks weer samen te zingen in een nieuw op te richten koor: ‘Meet My Music’ 

(MMM). Mij werd gevraagd het koor te dirigeren en te begeleiden op piano. Wij zingen inmiddels al een 

jaar of vijf ‘gouwe ouwe’ popnummers. Hoewel de gemiddelde leeftijd ruim boven de zestig ligt, swingt het 

elke keer de pan uit. 

Op de laatste repetitie vertelde Françoise Klaassen aan het koor dat zij op die dag 39 jaar was getrouwd 

met René, en toen schoot direct het lied door mijn hoofd dat wij gezongen hadden op de bruiloft. Het was 

een lied op de melodie van de Egelantier:  

 

‘Er was nog nooit een leuker paar, René en Swaas bij elkaar. 

De dienende functie van DEO. Het werkt alweer als huwelijksbureau.’ 

 

En verdomd als het niet waar is; meer dan de helft van de leden van MMM nu, is de helft van een DEO-

echtpaar! Ook al is het voor sommigen al meer dan 40 of 50 jaar geleden, er is een band geschapen die 

nooit meer overgaat. Ik weet dat er binnen DEO en Odeon tal van clubjes bestaan, die al decennialang 

gezamenlijk op vakantie gaan of reünies organiseren. 

 

Het was 50 jaar geleden wel anders. Je moest naar de kerk, en dan kon je je maar beter 

amuseren in een jongerenkoor.  

En als ik voor mezelf mag spreken, ik heb er geen dag spijt van gehad dat ik 30 jaar 

geleden met Esther ben getrouwd!! 

Vincent Paes 
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Toen ik een jongetje was, was het een serieuze vraag voor me: gaan dieren 

ook naar de hemel? En stel nou dat de leuke poes van de buren van God wel 

naar de hemel mag, waarom zou het dan anders zijn voor de kip in onze 

soep? 

 

Ik herinner me dat de volwassenen zulke vragen schattig vonden. 

Aandoenlijk. Gesteld door een kind, iemand die nog niet veel van de wereld 

weet. Die bijvoorbeeld nog niet weet dat God een god van mensen is. 

 

‘Gij zijt een god van mensen.’ Ik heb het vaak gehoord en ik snap hoe 

belangrijk het is. De God voor wie we ruimte maken in onze kerken is geen God van machthebbers en 

winnaars, maar van alle mensen, met een voorkeur voor de kleinen, gewonen, kwetsbaren.  

 

Maar we redden het niet met alleen dit godsbeeld. Zeker niet nu duidelijk wordt dat we onszelf te gronde 

richten omdat we heel de aarde gebruiken als grondstof en voedsel en bouwgrond en landbouwgrond – en 

daarmee soorten uitroeien, grond en lucht en water vergiftigen, en de zeespiegel laten stijgen.  

 

Wij leven van de genade, leerde ik uit de dominicaanse traditie. Als de klimaatcrisis genade is, dan laat die 

ons zien dat we ons anders tot de Schepping moeten verhouden. Bijvoorbeeld door te gaan inzien dat wij 

wel van eenvoud en efficiency houden, bijvoorbeeld door maar een paar dier- en plantensoorten te kweken, 

maar dat God dol is op veelheid, diversiteit, rommeligheid. En dat God nooit iets weggooit, maar altijd alles 

hergebruikt. Afval is geen schepping. Dat hebben wij bedacht. 

 

Pas las ik het verhaal van Noach weer eens. Pak het er eens bij: Genesis 9,8-17, waar God een verbond 

sluit en dat markeert met de regenboog. Nu pas viel me op met wie God een verbond sluit. Het staat er 

maar liefst 11 keer, in wisselende bewoordingen: God sluit een verbond met alles wat leeft, met heel de 

aarde. Niet alleen met ons. 

 

Wat dit betekent? Franciscus van Assisi liet het zien. Hij beschouwde de schepping niet als objecten om te 

gebruiken, maar als personages, als familie zelfs: broeder zon, zuster maan, broeder ezel, zuster merel, 

zuster rivier, broeder vuur. Je kunt dat romantisch vinden of terzijde schuiven als kinderlijk, maar steeds 

meer geloof ik dat Franciscus dat goed zag.  

 

Alles wat leeft is deel van het grote geheel waarmee God een verbond sloot. Als we dat niet gaan zien, als 

we blijven denken dat alleen wij van God zijn en God alleen van ons, dan zijn we niet alleen ooit eenzaam 

in de hemel, maar ook op deze wonderlijk mooie aarde. 

 

Arjan Broers 

  

Arjan Broers 
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Het 70-jarig bestaan van onze Dominicuskerk is een mooie gelegenheid om de geschiedenis van deze kerk 

zichtbaar te maken. Na de geschreven teksten in Tussen Pauw en Feniks deel 1 en 2 wil ik me nu gaan 

bezighouden met het in beeld brengen van de geschiedenis van de Dominicuskerk. 

 

In mijn archief heb ik natuurlijk wel een aantal foto's, maar die geven geen compleet beeld. Daarom zou 

ik u willen vragen of u eens in oude fotoalbums of in stoffige dozen wilt snuffelen om naar foto's te zoeken 

die te maken hebben met de geschiedenis van de kerk: gebeurtenissen, personen, enz. Als u die foto's in 

een envelop stopt mét daarbij een beschrijving van wat er op de foto staat, het jaartal van het gebeuren 

én uw naam, dan zal ik ze scannen en u krijgt ze dan zo spoedig mogelijk weer terug. 

 

Inleveren kan bij mij persoonlijk na de zondagse viering, bij mij in de brievenbus (Molenveldlaan 11) of op 

het secretariaat van de parochie. Ik hoop er dan een mooi fotoboek van te maken, dat voor iedereen 

beschikbaar komt. 

 

Willem Pelser 
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Verslag van de viering met bisschop de Korte in onze kerk 

Altijd op zoek naar een altaar 
Het is een mooie dag in augustus. Zojuist heb ik een gesprek gehad met onze bisschop monseigneur Gerard 

de Korte. Ik was welkom bij hem om te praten over zijn boek Het verdriet van Brabant. In dit boek beschrijft 

hij hoe hard zijn bisdom is getroffen door de coronacrisis in de eerste helft van 2020. In het oktobernummer 

van ons parochieblad heeft u daarover kunnen lezen. 

Het was een buitengewoon warm en hartelijk gesprek. Na afloop begeleidt de bisschop mij persoonlijk naar 

de voordeur. Op de drempel van het bisschopshuis aan de Parade in Den Bosch blijven we nog even 

napraten. De zon schijnt uitbundig. De lockdown is voorbij. Het vrije leven lacht ons toe. ’Het zou best leuk 

zijn als u een keer bij ons in de Dominicuskerk voorgaat’, peins ik hardop. ‘Oh, maar dat wil ik best doen 

hoor’, is zijn spontane reactie.’ Ik streef ernaar om regelmatig in een andere parochie te vieren. Ik vind 

het belangrijk om goede contacten met de parochies te onderhouden. Aan mijn secretaris vraag ik dan: 

’Weet je nog een altaar voor mij? Dus laat de parochie mij maar uitnodigen.’ 

En zo geschiedde. Omdat bisschop de Korte had aangegeven dat hij zijn komst het liefst koppelde aan een 

bijzondere gebeurtenis, kozen het pastoraal team en het locatieteam ervoor om hem uit te nodigen voor 

een viering in februari. Dan zouden we stilstaan bij het feit dat ons kerkgebouw zeventig jaar bestaat. De 

afspraak werd snel gemaakt, niet vermoedend dat ons land kort daarna opnieuw in lockdown zou geraken, 

wat een schaduw zou werpen op de feestelijke viering met de bisschop. 

Tijdsbeeld 
Het liefst hadden het pastoraal team en het locatieteam uitvoerig publiciteit gegeven aan de viering met 

de bisschop. Weer eens een goed gevulde kerk, daar droomde iedereen van. Maar helaas golden op 13 

februari nog steeds beperkende maatregelen. Het aantal bezoekers mocht dan wel opgeschroefd zijn van 

50 naar 90, maar de kans dat we mensen moesten teleurstellen was reëel. 

Dan maar voorrang aan de eigen parochianen. Sommigen onder ons vonden het echter niet fijn om te 

reserveren. Anderen durfden het nog steeds niet aan om naar de kerk te komen. En voor een aantal 

parochianen gooide een besmetting met de omikron variant op het laatste moment roet in het eten. Een 

spontane ontmoeting tussen bisschop en parochianen na afloop van de viering behoorde helaas ook niet 
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tot de mogelijkheden. Dat werd betreurd, niet alleen door de parochianen maar ook door de bisschop. Want 

juist het gesprek met parochianen stelt hij op prijs. 

Zo werd deze viering (u kunt het zien aan de foto’s) ongewild een getuigenis van een historisch tijdsbeeld 

in het zeventigjarig bestaan van onze 

kerk en parochie: Effata in coronatijd. 

Want daar zaten we op veilige afstand 

van elkaar met onze mondkapjes onder 

handbereik. En de bisschop … was 

gekomen zonder zijn vaste begeleider 

Freek van Genugten. Deze zat thuis in 

quarantaine! 

Hadden al deze beperkingen een 

negatieve invloed op de inhoud en de 

beleving van de viering? Zeker niet! 

Doordat de regels al enigszins 

versoepeld waren, kon de Schola onder 

leiding van Françoise Klaassen en met 

Thea Stadlander aan de piano weer op 

volle sterkte zingen. En toen de bisschop 

van achteruit de kerk met mijter en staf 

naar het altaar schreed, onder het zingen van het openingslied De vreugde voert ons naar dit huis, was 

dat een indrukwekkend moment en het begin van een mooie en ingetogen viering. 

Het verbond 
Onze pastor, Hans Hamers, heette monseigneur de Korte van harte 

welkom. Hij was hem dankbaar voor het feit dat hij wilde voorgaan op 

deze zondag. ‘Wij vieren vandaag dat ons kerkgebouw zeventig jaar 

bestaat’, zei hij. ‘Dit is onze plaats van samenkomst, de plaats van 

waaruit wij vieren, een plaats van groei en wijsheid.’ Hiermee verwees 

hij naar de eerste lezing van de profeet Jeremia 17, 5-8.  

Ook bisschop de Korte haakte in op Jeremia. Hij begon zijn overweging 

als volgt:’ Stel dat u in Nijmegen de straat op gaat en u vraagt 

willekeurige mensen: “Wat is een profeet?” De kans is groot dat het 

antwoord zal zijn: “is dat niet iemand 

die iets zegt over de toekomst?”. 

Maar ‘Bijbelse profeten zijn wachters 

van het verbond’, zo vervolgde de 

bisschop. God heeft het verbond van 

gerechtigheid gesloten. Jeremia 

roept mensen terug naar dat 

verbond: Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt … en zich afkeert van 

de Heer. Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij 

hem. ‘Maar de oproep van de profeten haalde niet zoveel uit’, zei de 

bisschop. ‘Ze bleven klagen (jeremiëren!) dat mensen het met dat 

verbond niet zo nauw namen. 

Jezus staat in de grote profetische traditie van Israël: Gelukkig zijn de 

armen. Zij zullen geholpen worden. De rijken worden met lege handen 

heen gezonden. Voor de bisschop is Jezus de partijganger van de armen 

en de hongerigen. En hij doet een appel op ons om in Nijmegen op zoek 

te gaan naar mensen die hongeren, hongeren naar aandacht en 

goedheid. Er zijn zoveel mensen die teleurgesteld zijn. 

Monseigneur de Korte vindt dat we voor de feestdag van vandaag prachtige schriftlezingen hebben 

gekozen. ‘Bij het zeventigjarig bestaan kijk je achteruit’, zegt hij. ’Hier zijn mensen gedoopt, hier beloofden 

mensen elkaar trouw, van hieruit werden mensen begraven. Maar de apostel Paulus verkondigt op 

indrukwekkende wijze dat er een leven is dat niet aan de dood is toegewijd, een leven dat verder reikt. 

Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen.’ 
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Stilstaan bij een jubileum is ook vooruitkijken. De bisschop stelt ons hardop de vraag, welke opdracht er 

voor ons ligt opgesloten in de schriftlezingen van vandaag. Dat is primair om trouw te zijn aan het verbond, 

met name aan de gerechtigheid van het verbond. Gestalte geven aan gerechtigheid betekent een 

dienstbare en diaconale gemeenschap willen zijn en een gemeenschap die gelooft dat het leven niet eindigt 

bij de dood. 

De toekomst van de kerk in ons land is kwetsbaar, geeft hij aan. Maar hij roept ons op om door te gaan 

met zaaien en gieten, hoe klein of groot de kerk is. Wereldwijd zijn er 1,3 miljard katholieken. Het mag 

een troost zijn dat zoveel mensen met de Heer op weg gaan, in het vertrouwen dat God de eerste en de 

laatste is, de alfa en de omega. 

Betty Smits van Sonsbeek  
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