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In deze nieuwsbrief: 

start jubileumjaar – even voorstellen – de kalender – laatste oproepen – tentoonstelling – 

radboud op hyves  

 

Eerste jubileumactiviteit in 2011 is op 30 januari!!! Houd deze dag vrij in uw agenda! 

 

Start jubileumjaar 

We zijn druk aan het aftellen naar het jubileumjaar van de Radboud. Wellicht in vergelijking 

met andere kerken nog niet zo’n indrukwekkend jubileum, maar wij willen de kerk, die 

Abraham ziet, toch wel even in het zonnetje zetten. En daar bedoelen we niet alleen het 

gebouw mee, maar ook de mensen, die het tot een levend(ig) gebeuren maken. Een jaar 

geleden hebben vijf mensen zich gebogen over de vraag op welke manier we dit moeten gaan 

vieren en zij hebben een 12-tal activiteiten uitgezet, die in de loop van het jaar gaan 

plaatsvinden. Een jaar begint meestal op 1 januari, maar ons jubileumjaar start op 30 januari 

2011. Dat is de datum die zo dicht mogelijk bij de inwijdingsdatum van de kapel ligt (31 

januari) en op een zondag valt. 

Met deze nieuwsbrief willen wij de belangstellenden voor de Radboudkerk op de hoogte 

houden van de verschillende nieuwtjes in het jubileumjaar. De nieuwsbrief zal onregelmatig 

verschijnen en wordt – als dat mogelijk is – met ’t Zout verspreid. In ieder geval zal de 

nieuwsbrief ook achter in de kerk liggen om mee te nemen of kunt u hem bij het spreekuur op 

vrijdagmorgen ophalen. 

Wij zijn er van overtuigd, dat het jubileumjaar op zijn Radboudiaans gevierd gaat worden: 

met, door en voor ons allemaal. Een heel goed jubileumjaar gewenst. 

 

Ber te Riele 

Voorzitter jubileumcommissie 

 

Even voorstellen 

In november 2009 kwamen we voor het eerst bij elkaar om te praten over het komende 

jubileumjaar. Daarna zijn we nog verschillende keren bij elkaar geweest en werden ideeën 

geopperd en weer weggehaald. Uiteindelijk zijn er 12 activiteiten overgebleven en hebben we 

die met deze mensen als voortrekkers uitgewerkt. 

Jan Klein Rouweler. Zanger (tenor) bij het gemengd koor St. Caecilia en hij houdt zich vooral 

bezig als contactman met de Jorismis. 

Erna Brinkman. Zingt bij het koor Radians en zij houdt zich vooral bezig met het kinderfeest 

en de afsluitende viering. 

Karin te Riele. Lid van het voormalige jongerenkoor Jestics. Zij houdt zich vooral bezig met 

de organisatie rondom de tentoonstelling en het jubileumboek. Ook houdt zij zich bezig met 

de PR rondom het jubileumjaar. 

Annet te Riele. O.a. waarnemend voorzitter van de locatieraad. Zij houdt zich vooral bezig 

met een luidklok voor de Radboud en de contacten met de locatieraad Radboud en het 

kerkbestuur van de Heilige Lebuinus. 

Ber te Riele. Ad hoc dirigent van verschillende projectkoren. Hij houdt zich vooral bezig met 

de aansturing, het cabaret en het concert. Verder bemoeit hij zich ook met de sponsoring en de 

PR. 
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De kalender 

Wilt u op de hoogte zijn van alle jubileumactiviteiten in 2011? Dat kan. U hebt bij het stukje 

“even voorstellen” al iets kunnen lezen over enkele activiteiten. Maar wanneer vinden ze nu 

precies plaats? Dat kunt u zien op de Radboudjubileumkalender!!! We maken deze enige 

echte kalender waarop alle (nu bekende) activiteiten van het jubileumjaar staan vermeld en de 

nodige andere (christelijke) feestdagen. Bovendien kunt u de kalender verder invullen met uw 

persoonlijke afspraken. Deze kalender, een sieraad voor uw huiskamer, is in december 2010 

te verkrijgen bij één van de leden van de jubileumcommissie of in de kerk tegen de prijs van 

slechts € 3,50. Hiermee sponsort u ook een deel van onze onkosten. 

 

Oproep 

Hebt u de oproep voor de projectkoren gemist? We hebben inmiddels 34 mensen die meedoen 

aan tenminste één van de twee projecten JCS en het concert in terugblik. Ook hiervoor is 

altijd nog ruimte voor uw stem. Aanmelden bij: 

Ber of Annet te Riele, Bloemstraat 106, Deventer 

E-mail: berenannet@home.nl 

 

Tentoonstelling 

Eén van de onderdelen van onze activiteiten is een semi permanente tentoonstelling in de 

Radboudkerk gedurende het jubileumjaar. Bij de opening van de tentoonstelling (op 30 

januari) bestaat de mogelijkheid om via een videocamera een wens uit te spreken voor de 

parochianen van 2061. We maken namelijk een tijdscapsule, die op het eind van het 

jubileumjaar in de kerk wordt ingemetseld en pas over 50 jaar geopend mag worden. Tijdens 

het hele jubileumjaar kan iedereen wensen of gedachten opschrijven, die in de capsule worden 

opgenomen. Alleen op de openingsdag van de tentoonstelling kunnen ook gesproken wensen 

en gedachten worden opgenomen in deze capsule. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u 

daar nu al vast over nadenken. Een mooie gedachte meegeven aan onze nakomelingen leek 

ons een goed idee. (Mocht het onverwacht zo zijn, dat de Radboud voor 2061 haar poorten 

zou moeten sluiten, dan zal de capsule geopend worden op het moment van sluiting.) 

We hebben bij de samenstelling van ons jubileumboek heel veel medewerking gekregen van 

alle kanten wat betreft fotomateriaal en anekdotes. Bij de opening van de tentoonstelling ligt 

er een exemplaar ter inzage. U kunt zich dan inschrijven om een boek te bestellen. Wij (en 

vooral Karin) hebben er veel plezier aan beleefd om alle zaken te verzamelen, te lezen en te 

horen. En dat plezier zult u ook hebben als u dit boek in uw bezit hebt. 

 

Radboud op hyves 

Het ligt in de bedoeling om ook het internet te gebruiken in het jubileumjaar. Daarvoor kunt u 

gaan naar http://www.radboudkerk.hyves.nl 

We willen daar foto’s en filmpjes op plaatsen van de festiviteiten, een agenda bijhouden, maar 

er is ook de mogelijkheid om zgn “krabbels” achter te laten. Je kunt “vrienden” worden, maar 

er zijn ook dingen die voor allen zichtbaar zijn. Voor de ouderen onder ons: vraag je kinderen 

hoe het precies werkt (heb ik ook gedaan; Ber), maar kom daar zeker op bezoek. De pagina 

staat al in de grondverf. 

Uiteraard hebben we ook de officiële site van de Radboud, waar jubileumnieuws op staat: 

http://www.heiligelebuinus.nl/parochies Kies dan de locatie Radboud en u vindt de officiële 

site. (Let op! Er staat geen trema op de i in Lebuinus) 


