
 

 

Met het wisselen van de tijd 
Op oudejaarsdag was er een meditatieve viering, een variatie op de vieringen die iedere tweede woensdag 
van de maand in de dagkapel worden gehouden. Het centrale element in de oudejaarsviering was een 
geleide meditatie, die eindigde met een gedicht van Herman Houweling. De laatste 
regels haal ik hier graag aan: ‘... dat hoop ons wordt gegeven / in het wisselen van 
de tijd / een hoop die ons doet leven / en van de angst bevrijdt’. Ik werd door deze 

woorden weer opgeroepen om sprankjes hoop te koesteren, en mijn angst - niet 
heel dramatisch hoor, maar toch - te ‘parkeren’, om zo stap voor stap te groeien. 
De zegenbede op oudjaar eindigde met ‘… dan moge zijn STEM je zeggen: ‘Wees 
niet bang, Ik zal er zijn’. Zo in geloof en hoop groeien, bevrijd van angst, en dan op onze beurt er zijn voor 
onze naasten met: ‘Wees niet bang, ik zal er zijn’, dát wens ik u toe het nieuwe jaar. 

Hans Hamers O.P. 

Stilte in de vieringen 
In de eerste maanden van de coronacrisis, april 
tot en met juni 2020, hebben we de kerk 

opengesteld op de zondagmorgen. Om in stilte te 
bidden, aanwezig te zijn in een gewijde ruimte. 
We hebben gemerkt dat een groeiend aantal 
mensen deze vorm van biddend of mediterend 
aanwezig zijn in de kerk is gaan waarderen. Daar 
moeten we iets mee gaan doen, was de gedachte. 

De vraag is hoe dan. Wat past voor onze 
gemeenschap, wat 
past in onze 
vieringen? Daar is in 
de kerngroep liturgie 
uitvoerig over 
nagedacht. We zijn 

gekomen tot het 
volgende idee, dat 
we gaan uitproberen 

tijdens de zondagsvieringen in de 
veertigdagentijd. Het gebed om ontferming, dat 
voorafgaat aan het openingsgebed, is een 
moment van inkeer en het eerste zich richten tot 

God. Dit zal kort ingezet worden met een paar 
woorden van gebed door de voorganger, gevolgd 
door een stilte van ongeveer drie minuten. Begin 
en einde van deze stilte zal worden aangegeven 
door het geluid van een klankschaal. Daarna gaat 
de viering op de vertrouwde manier verder.  

We proberen dit uit. We realiseren ons dat het 

voor de één een fijn en passend begin zal zijn van 
de viering, en dat een ander met de stilte moeite 
zal hebben, waarna hij het op den duur gaat 
waarderen, of niet. We horen graag van u wat u 

van ervan vindt. Wat zijn uw ervaringen met de 

stilte om tot inkeer te komen, en hoe past dat in 

uw geloofsbeleving? Schroom niet om uw mening 
en ervaringen te delen met anderen en met de 
pastores René Klaassen en Hans Hamers.  

Bisschop De Korte gaat voor in 

de eucharistie, zondag 13 februari 

In het kerstnummer van 
het Effatablad is al 

aangekondigd dat onze 
Dominicuskerk dit jaar 70 
jaar bestaat, en dat die 
gelegenheid is 
aangegrepen om bisschop 
Gerard de Korte uit te 

nodigen om voor te gaan in 

de viering van zondag 13 
februari. Op dit moment is 
het nog onduidelijk of we 
dan met meer dan 50 
mensen mogen samen-
komen en na afloop met de 

bisschop koffie kunnen drinken. 

Inbreng voorbeden 
Voor deze gelegenheid vraag ik uw inbreng. De 

voorbeden in een zondagsviering zijn eigenlijk 
bestemd om te verwoorden wat de gelovigen van 
de gemeenschap aan God willen voorleggen. In 
de praktijk ‘bedenkt’ en formuleert de 

medevoorganger de voorbeden. Dat kan voor de 
viering met de bisschop anders. Ik wil u vragen 
om uw gedachten voor voorbeden aan mij door te 

geven, zodat ik daarmee dit deel van de liturgie 
inhoud kan geven. Let wel, persoonlijke intenties 
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kunt u beter in het intentieboek, dat achter in de 

kerk ligt, schrijven. De voorbeden betreffen ons 
allemaal: onze gemeenschap, de parochie, de 
kerk, de samenleving, de mensheid en ... God 

Hans Hamers 

Van het locatieteam 
Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug! 
In de zomer leken de beperkingen te kunnen 

worden opgeheven. Wij hoopten op een ‘normale’ 
situatie zoals vóór corona. Maar in het najaar 
werden we met de neus op nieuwe feiten gedrukt 
en moesten we steeds meer in beperking. 

Gelukkig hebben we een inventief en inspirerend 

pastoraal team in Hans Hamers en René 
Klaassen. Steeds weer wisten zij er het beste van 

te maken in deze vreemde situatie. Met plezier en 
dankbaarheid heb ik ook gezien hoe onze vele 
vrijwilligers ervoor hebben gezorgd dat wij onze 
mooie vieringen konden blijven houden. Met de 
noodzakelijke beperkingen werd zo de 
Kerstviering gehouden, in een mooi versierde 
kerk met gloedvolle zang van koorleden onder 

leiding van hun nieuwe dirigent Luc Jan 
Laarhoven. Ook kon René zijn kerststallen 
tentoonstelling aan een beperkte groep mensen 
laten zien. En met de kerstpakkettenactie 
merkten we dat zowel vanuit de buurt als de 
school er een groeiende belangstelling voor de 

kerk is gekomen.  

Dank aan onze vrijwilligers die dit weer mogelijk 
hebben gemaakt: de voorgangers en mede-
voorgangers, de liturgiegroep, de bloemengroep, 
de kerststallengroep, de tuingroep. Eigenlijk zijn 
bijna alle kerkgangers op een of andere manier 
actief betrokken bij onze Dominicuskerk. En het 

koor heeft in wisselende samenstelling onder 
leiding van de nieuwe dirigent met verve de 
vieringen opgeluisterd. 

Tot slot moet ik u melden dat wij afscheid gaan 
nemen van onze penningmeester Ronald Wilke. 
Vele jaren heeft hij uiterst nauwkeurig ervoor 
gezorgd dat de gelden goed werden besteed en 

een heldere verantwoording kon worden 
afgelegd. Heel veel dank, Ronald! We hebben 
gelukkig onlangs een mogelijke opvolger als 
penningmeester kunnen vinden. Daarover later 
meer. 

Wij wensen u een zalig, voorspoedig en gezond 

2022. En ik hoop met u dat wij weer naar een 
‘normaler’ leven kunnen terugkeren! 

Namens het locatieteam, 
Dirk-Jan de Rooij 

Kerkbijdrage 2022 
Beste leden van onze Effata gemeenschap, 

2021 was door corona een jaar met veel zorgen, 
maar toch ook, door de inzet van velen in onze 
gemeenschap (op afstand), een jaar van elkaar 
helpen en zien waar nodig. 

Het is nu januari dus vragen we graag uw 

aandacht voor de kerkbijdrage. De kosten in 2021 
waren hoger dan begroot, vanwege alle 
noodzakelijke maatregelen in de kerk en pastorie. 
De inkomsten waren lager door minder verhuur 
van onze kerk en minder collectes. Gelukkig 
hebben velen van u extra bijgedragen, vooral 

toen we in de zomer weer samen konden vieren. 

Om binnen onze gemeenschap te blijven vieren 
zijn voldoende inkomsten nodig, zodat we de 
gemaakte kosten kunnen betalen. Uw 
kerkbijdrage is dus hard nodig. U kunt uw 

bijdrage weer storten op NL29 ABNA 0436 
6614 46  t.n.v. Effata Nijmegen onder 
vermelding van Kerkbijdrage 2022. Wij zijn 
u daarvoor heel dankbaar! 

Wij maken nu al 8 jaar deel uit van de parochie 
H. Stefanus. Samen met de andere locaties in 
Nijmegen- Oost en West geven wij onze wijze van 
vieren en geloof beleven verder vorm. Iedere 
gemeenschap doet dat op haar eigen manier. In 
ons Effatablad, op de website en via 
mededelingen in de vieringen vindt u informatie 

over wat er zoal gebeurt. Wij treden als 
geloofsgemeenschap ook meer naar buiten, mede 
onder inspiratie van paus Franciscus en onze 
bisschop De Korte. Dat doen wij onder meer door 
als kerk aanwezig te zijn in het STIP-Oost, waar 
we meewerken aan ontmoeting en verbinding 

binnen de wijk. We ontvangen daarvoor grote 

waardering. Dit samenwerkingsproject wordt 
volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Ook bij 
diaconale activiteiten worden buurt en 
basisschool bij Effata betrokken. Denk maar aan 
de voedselinzameling met Kerst, en de 
kerststallententoonstelling. Onze catechese 

activiteiten genieten steeds meer bekendheid bij 
andere locaties en in onze wijk. Het onlangs in 
Wijkblad Oost verschenen artikel heeft daaraan 
zeker bijgedragen. Mensen zien de kerk weer die 
zo lang uit het zicht was verdwenen. 

We zijn nog steeds een vitale gemeenschap, 
ondanks de beperkingen vanwege corona: 

• Voldoende aanwezigen in de vieringen op 

zondag;  
• Voldoende voorgangers en vrijwilligers 

om de vieringen mogelijk te maken; 

• Een goede en veilige plek om te vieren.  

In ons eigen pastoraal team kan 
pastor Hans Hamers met zijn 0,3 
vaste aanstelling voor Effata samen 
met de vrijwillig werkende 
lekenpastor René Klaassen alle 

betrokkenen inspireren en ondersteunen. Wij 

kunnen terecht in onze mooie en voorverwarmde 
kerk, om samen deel te nemen aan de zondagse 
viering. Als gemeenschap versterken en 
ondersteunen we elkaar door naast deze 

vieringen ook naar elkaar om te zien in goede en 
slechte tijden. De ziekenbezoekgroep en de 
kerngroep individueel pastoraat geven hier 

geïnspireerd invulling aan. Helaas zijn andere 
bijeenkomsten niet meer mogelijk geweest. 
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We moeten als gemeenschap wel zelf de 

gemaakte kosten opbrengen. Die kosten 
stijgen ieder jaar, dat zien we thuis ook als we 
boodschappen doen of de energierekening 
krijgen. Zeker de kosten van gas stijgen fors 
vanwege de schaarste op dit moment. De kerk 
elektrisch verwarmen is helaas niet mogelijk. Het 

maakt daarnaast voor de kosten voor een 
zondagsviering niet uit of we met 125 of met 90 
mensen bijeenkomen. De vieringen afgelopen 
november kostten 500 € aan gas. De collecte 
bracht rond 100 € op. 

De begroting voor 2022 sluit helaas met een 
tekort van 18.100 €. Wij moeten u daarom vragen 
om, als het mogelijk is, uw bijdrage dit jaar te 
verhogen. Alleen met hogere inkomsten kunnen 

wij tekorten voorkomen en de komende jaren de 
actieve geloofsgemeenschap blijven die wij allen 

zeer waarderen. 

Als u de drempel voor het aftrekken van uw gift 
bij de belastingdienst niet haalt, kunt u die via een 
periodieke gift wel aftrekbaar maken. Als u nu 
200 € geeft en daar 300 € van maakt, betaalt u 

zelf nog maar 176 €! Aan het opstellen van zo’n 
periodieke gift zijn geen notariskosten meer 
verbonden. Meer informatie kunt u krijgen via ons 

secretariaat, post@effataparochie.nl, tel 024 

3656069. Wij zullen u dan nader informeren. 
Mocht u hulp nodig hebben om uw automatische 

overboeking aan te passen, bel dan ook met het 
secretariaat, wij helpen u graag! 
Laat zien wat Effata u waard is ! 

Begroting 2022 met tekort van 18.100 €: 
Uit: 120.800 € 
Gebouw en Energie 43.400 € 
Pastores en Voorgangers 49.000 € 
Kosten vieringen en koren 5.200 € 
Parochieblad 4.000 € 
Bijdrage aan parochie en bisdom 9.400 € 
Overige kosten 800 € 

 
In: 102.700 € 
Kerkbijdrage 46.000 € 

Collectes / kaarsen 4.700 € 
Begrafenissen en andere vieringen 8.000 € 
Verhuur pastorie en kerk 44.000 € 

Rente op vermogen 0 € 

Dirk-Jan de Rooij, 
namens het locatieteam Effata-Dominicus 

KERSTACTIES 
opbrengst december 2021 
In dit nummer van het Effatablad een kort 
overzicht van onze kerstacties. De ‘Solidaridad’ 
verkoop tafel achter in de kerk was moeilijk 
bereikbaar, omdat parochianen na de dienst 

rechtdoor naar buiten liepen. Maar sommigen 

kwamen terug en dat heeft geleid tot een 
verkoopresultaat van € 212,41. Alle 7 
kerststalletjes zijn ook verkocht. De Wereldwinkel 

en ‘Solidaridad’ zijn heel tevreden met onze 

Adventsactie. 

Voor de voedselbank werden door de buurt, 
leerlingen van basisschool Klein Heyendaal en 
onze parochianen 65 grote bananendozen gevuld 

met levensmiddelen. Dit garandeert een stevig 
voedselkerstpakket voor alle cliënten van de 
‘Voedselbank Nijmegen-Over Betuwe’. Verder 
hebben onze parochianen 25 kerstpakketten 
gemaakt voor de ‘Stichting Vluchtelingenwerk 
Oost-Nederland’ en voor de ‘Stichting Home 
Start’. Voor deze twee laatste stichtingen hebben 

parochianen ook nog € 200.00 gestort. Ook op de 
rekening van de voedselbank is door parochianen 
en buurtbewoners veel geld gestort. Dat verliep 
rechtstreeks, dus gegevens daarover ontbreken. 

We mogen zeggen dat we veel mensen weer een 
fijne Kerst hebben mogen geven. 

Een dubbel dankwoord is op zijn plaats. Dank aan 
alle gulle gevers, vooral namens de cliënten van 
de Voedselbank, namens de mensen die steun 
ontvangen van de stichtingen ‘Vluchtelingenwerk 
Oost-Nederland’, ‘Home Start’ en namens 

stichting ‘Solidaridad’. Maar ook veel dank aan 
alle vrijwilligers zonder wie dit alles niet mogelijk 
zou zijn geweest. 

Namens de kerngroep diaconie, Ger Gerrits 

Kroniek 
Overleden 
Margot Louise van Egmond-Weve 
Op 24 december overleed in haar huis aan de Van 
Haapstraat op 98-jarige leeftijd mevrouw Margot 
(Louise) van Egmond-Weve.  

Margot had veel in haar mars. In 
haar jeugd klom ze op tot hoofd 
van de huishoudelijke dienst in 
het Zeister ziekenhuis. Toen ze 
trouwde moest ze stoppen met 
werken, wat ze altijd jammer 
heeft gevonden. Zij ging met 

haar man ruim 60 jaar geleden 

in Nijmegen wonen, en vanaf 
dat moment was Margot actief in 

de parochie. Zij was lid van de bloemsiergroep, 
en haar betrokkenheid bij medeparochianen was 
zeer sterk. Zij maakte jaren lang deel uit van de 
ziekensectie, en zelfs in de laatste jaren waarin zij 

zelf ziek was vroeg ze anderen altijd hoe het 
ermee ging. 

Margot was een trouw kerkbezoekster, altijd op 
haar plaats rechts vooraan. Toen dat niet meer 
ging nodigde ze de kerk bij haar thuis uit, om 
vanuit de stoel of nog gewoon aan de 

huiskamertafel een kleine viering te houden, het 
liefst met communie. 

Op oudejaarsdag is in onze kerk met een woord- 
en communiedienst afscheid genomen, waarna 
Margot te ruste is gelegd op Rustoord.  

about:blank
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2022 THEMA en viering Voorgangers Muziek 

 3e zondag door het jaar Jan v.d. Wal Joseph Steenbrink 

Zondag 23 januari Agapèviering - Diaconale zondag Pieter - Theo Zuurbier  

10.30 uur Nehemia 8, 2-4a. 5-6. 8-10   

 Lucas 1, 1-4; 4, 14-21   

 4e zondag door het jaar Wim Rigters Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 30 januari Agapèviering - Diaconale zondag Betty Smits van Sonsbeek  

10.30 uur Jeremia 1,4-5, 17-19   

 Lucas 4, 21-30   

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

Zondag 6 februari Eucharistieviering - Diaconale  Schola o.l.v.  

10.30 uur zondag Koos Wilke Luc Jan Laarhoven 

 Jesaja 6, 1-2a. 3-8   

 Lucas 5, 1-11   

 6e zondag door het jaar Mgr. Gerard de Korte Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 13 februari Eucharistieviering - Diaconale Pastor Hans Hamers O.P. Schola o.l.v. Françoise 

 zondag  Klaassen 

10.30 uur Jeremia 17, 5-8   

 Lucas 6, 17. 20-26   

 7e zondag door het jaar René Klaassen n.n.b 

Zondag 20 februari Agapèviering - Diaconale zondag Annemie Herinx  

10.30 uur Samuël 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23   

 Lucas 6, 27-38   

 8e zondag door het jaar n.n.b. n.n.b. 

Zondag 27 februari Agapèviering - Diaconale zondag Marleen Verstappen  

10.30 uur Ecclesiasticus 27, 4-7   

 Lucas 6, 39-45   

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door: 

De Vinotheek www.vinotheek.nl Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl 

Spete ICT Diensten www.spete.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 

 Banketbakkerij-Chocolaterie Looijenga https://lekkervanlooijenga.nl 

Rooster van vieringen 

Bereikbaarheid van het pastoraal team: Pastor Hans Hamers  06 – 19573987 

René Klaassen  024 – 3562968  06 – 10510849 

Voor uitvaarten  06 – 48748727 of kijk op de website www.effataparochie.nl 

 

Het volgend nummer is een speciaal nummer over het 70-jarig bestaan van onze kerk en zal eind 

februari verschijnen. 
 Oplage circa 675 exemplaren 
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