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In deze nieuwsbrief: Opening jubileumjaar - financiën 

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

 

Opening jubileumjaar 

Op zondag 30 januari a.s. om 11.00 uur openen wij het jubileumjaar met een officiële 

eucharistieviering, die verzorgd wordt door ons gemengd koor St. Cecilia onder leiding van 

Teus de Mik. Het koor heeft speciaal voor deze gelegenheid de Jorismis van Herman Finkers 

ingestudeerd. Naast een aantal officiële genodigden, zoals oud dirigenten van het koor en 

uiteraard het bestuur van de Lebuinusparochie waaronder de Radboud valt, is iedereen van 

harte welkom, zowel parochianen als andere belangstellenden. Na de viering is er gelegenheid 

voor een kop koffie, waarna onmiddellijk het tweede deel van de festiviteiten zijn aandacht 

vraagt. 

Aansluitend op de viering wordt namelijk de tentoonstelling “50 jaar Radboud” geopend. 

Deze tentoonstelling is semi-permanent en zal gedurende het jubileumjaar in de kerk te 

bezichtigen zijn. Dat kan natuurlijk na iedere viering, maar ook tijdens het wekelijks 

spreekuur op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur. 

Bij de tentoonstelling zijn uiteraard foto’s en filmpjes te bewonderen van de afgelopen jaren. 

Een belangrijk onderdeel is het jubileumboek, dat voor ieder ter inzage ligt en uiteraard ook te 

bestellen. Het jubileumboek is samengesteld door Karin te Riele met ongelooflijk veel 

medewerking van alle parochianen wat betreft foto’s en verhalen. Uiteraard zul je het boek 

moeten zien, maar er zijn natuurlijk een stuk van de geschiedenis, de grote projecten en veel 

foto’s te bewonderen. Opmerkelijk is de uitdrukking die we voor de opening van de 

tentoonstelling mogen gebruiken, maar helaas kunnen we niet verraden, hoe die zal verlopen. 

Een onderdeel van de tentoonstelling is de zgn tijdscapsule. Op het eind van het jubileumjaar 

plaatsen we in de kerk (een goede inbouwplaats wordt nog gezocht) een kistje met wensen 

voor de toekomstige Radboudparochianen. Het is de bedoeling dat in 2061, bij het 

honderdjarig bestaan van de Radboud, de parochianen het kistje openmaken en de wensen van 

hun voorgangers te lezen krijgen. Het is dus een groet naar de toekomst. Alleen op de 

openingsdag van de tentoonstelling (30 januari dus) is het mogelijk om een dergelijke 

boodschap ook op video te laten zetten, zodat er een dvd van gemaakt kan worden. In het hele 

jubileumjaar is het mogelijk om een dergelijke boodschap op te schrijven en in de daarvoor 

bestemde kist te stoppen. Mocht het onverhoopt gebeuren, dat de Radboud voor 2061 haar 

deuren sluit, dan zal bij de laatste viering het kistje met berichten worden geopend. 

 

Financiën 

Een jubileum kost natuurlijk geld en – hoewel geld niet gelukkig maakt – is het toch wel fijn 

om enige financiële armslag te hebben. De verkoop van de Radboudkalender is gestart, maar 

heeft (nog) niet zo’n grote oplage, als waarop we gehoopt hadden. Ook de Radboudpennen 

vliegen nog niet de deur uit, maar daar hebben we het hele komende jaar nog voor. 

We zijn heel erg blij met de steun die we krijgen van de Stg Wesseling-van Breemen, die ons 

financieel steunt met de uitvoering van ons “concert in terugblik” later dit jaar. En wilt u 

financieel wat doen, dan is ook bij de tentoonstelling daar een mogelijkheid voor ingebouwd. 

 

Kijk ook op www.heiligelebuinus.nl bij locatie Radboud of op www.radboudkerk.hyves.nl  


