Op de Hoogte
Nieuwsbrief
E-flits, februari 2014
Actuele informatie van het Augustijns Centrum de Boskapel
Waarom een nieuwsbrief?
Het bestuur heeft besloten om de verschijningsdata van “Op de Hoogte” meer te laten aansluiten bij
de liturgische kalender. In grote lijnen is het liturgische jaar te verdelen in drie perioden. Twee daarvan
zijn veruit de belangrijkste: de Kerstkring en de Paaskring. Beide bestaan uit de hoogfeesten zelf en de
lange voorbereidingstijd naar die feesten. Door “Op de Hoogte” in ieder geval te laten verschijnen aan
het begin van de advent en het begin van de veertigdagentijd kunnen we alle informatie over de Kerst
en Pasen meenemen.
Om u in de tussen tijd toch van informatie te voorzien brengen wij een nieuwsbrief uit. Wij willen proberen om daarin een regelmaat aan te brengen. Te denken valt aan een maandelijks nieuwsbrief.
Verschijningsdata “Op de Hoogte”
“Op de Hoogte” zal dit jaar verschijnen op: 2 maart, 27 april, 1 juni, 6 juli, 24 augustus, 28 september,
29 oktober en 23 november.
Liturgiekalender februari 2014
2 februari
Laat nu Heer ons gaan
Lucas 2, 22-40
9 februari
Zout en licht van deze wereld
Matteüs 5, 13-16
16 februari
Traditie 2.0
Viering ter afsluiting van de koorschool
23 februari

Matteüs 5, 38-48

Ekkehard Muth
Cantorij van de Maranathakerk
Ekkehard Muth
Boskapelkoor
Ekkehard Muth
Boskapelkoor en zangers van de koorschool
Joost Koopmans
Boskapelkoor

Activiteitenboekje voorjaar 2014
De commissie Vorming heeft haar activiteiten voor het voorjaar 2014 gebundeld in een Activiteitenboekje. Dit boekje ligt in gedrukte vorm in de Boskapel (bij de in/uitgang). We hebben het boekje aan
de Boskapellers, waarvan wij het e-mail adres hebben, digitaal toegezonden
U kunt het boekje ook downloaden vanaf onze website; www.boskapel.nl
Parkeren bij de Boskapel
De eerste bewoners zijn in de nieuwe appartementen achter de kerk komen wonen. Dat betekent voor
het parkeren, dat er een nieuwe situatie is ontstaan.
In overleg met de Driestroom is afgesproken dat de 5 plaatsen aan de rechterkant van de oprit, vanaf
de Oude Graafseweg, gereserveerd zijn voor bewoners, personeel en bezoekers van de Driestroom. In
het weekend, maar ook de avonden (wanneer het plein voor de kerk vol is), kunt u gebruik maken van
de andere plaatsen, aan de linkerkant dus. Op zondag dient er verder geparkeerd te worden op het
terrein voor en achter Augustinus en – voor wie een bewegingsbeperking heeft – op het terrein voor
de kerk.

Uitbreiding Participantenraad
De Participantenraad bestaat op dit moment uit het minimale aantal van twaalf leden. Uitbreiding is
dus zeer gewenst.
Over een heel jaar gezien vinden er zo'n 9 vergaderingen plaats. Zaken die besproken worden zijn o.a.
de begroting, jaarplan en jaarverslag en de algemene gang van zaken binnen de Boskapel.
We hopen dat er mensen zijn die de Participantenraad willen aanvullen om zo toch een goede afspiegeling te blijven zijn van de Boskapelgemeenschap. Wilt u een keer een vergadering bijwonen dan kan
dit, de volgende vergadering is gepland op woensdag 12 februari.
Vastenmaaltijd Dominicuskerk
De Effata-parochie organiseert op 25 maart 2014 van 17.00 tot 19.00 uur een vastenmaaltijd in de
Dominicuskerk Prof Molkenboerstraat 7 tel. 3656069
U wordt van harte uitgenodigd voor deze vastenmaaltijd, die in het teken van de Effata-aktie voor de
Sizakala crèche in Zuid Afrika staat.
Van 17.00 tot 18.00 uur wordt er informatie gegeven over de noodzaak van deze voorziening. Van
18.00 tot 19.00 wordt er een bescheiden Zulu-maaltijd geserveerd. Neem bord, mok, toetjesschaaltje
en bestek mee.
Voor opgave: stuur een e-mail naar: post@effataparochie.nl
Kappers/kapsters gezocht.
De Verwondering wil in maart een metamorfose project gaan doen. Dit door mensen een gratis knipbeurt aan te bieden met een fotosessie.
Het is bedoeld voor mensen die zelf minder middelen hebben. Daarbij wordt gedacht aan bezoekers
van de Verwondering, Voedselbank en het Kruispunt. De organisatie is nog volop bezig om alles uit te
werken maar willen toch al een oproep doen voor kappers/kapsters die hieraan mee zouden willen
werken. Mocht u de Verwondering hierbij kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met Corina
Geurts. Haar mailadres is: corinageurts@hotmail.com of 06-43975816
Programma Albertinumgenootschap
In de huidige Nederlandse verzorgingsstaat lijkt de sociale cohesie te zijn verminderd. Een van de oorzaken zou het goeddeels verdwijnen van de vroegere verbindende functies van de kerken en politieke
partijen kunnen zijn. De onderlinge betrokkenheid lijkt geminimaliseerd en de individualisering op
zorgelijke wijze gemaximaliseerd. Er is weinig wat ons bindt.
Het Albertinumgenootschap besteedt in haar voorjaarsprogramma aandacht aan hetgeen ons bindt.
De lezingen zijn op:
 6 februari 2014: ‘Architectuur: ontwerpen voor plekken van verbondenheid’ door Ir. Huub van
Laarhoven, architect en directeur van Van Laarhoven Combinatie Architecten.
 13 februari 2014: ‘Teyckens tot beheuf der armen’: van agapè tot voedselbank’ door Hubert
Hendriks, bedrijfsethicus en musicus.
 20 februari 2014: ‘Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie’ door Dr. Aart Pool, psycholoog, eerste mannelijke wijkverpleegkundige, en Lies Rutten, coördinerend wijkverpleegkundige bij Buurtzorg Nederland.
Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Entree 7 euro per lezing
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).
info@albertinumgenootschap.nl; www.albertinumgenootschap.nl.

