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In deze nieuwsbrief:  

Start – Radboudcabaret – OPA avond – En dan? 

 

De eerstvolgende jubileumactiviteit is op 26 februari met het Radboudcabaret en de OPA 

avond!!! 

 

Start 

Het jubileumjaar is nu echt begonnen. Naar ons gevoel was het een fantastische start met een 

mooie eucharistieviering en een fraaie opening van de tentoonstelling. Het gemengd koor St. 

Cecilia heeft een mooie uitvoering van de Jorismis ten beste gegeven. Dat bleek wel uit het 

langdurig applaus na afloop. Ook de manier waarop pastoor Skiba en Kees Revenberg in deze 

viering voorgingen en de gebeden en lezingen maakten het een sfeervol gebeuren met op het 

eind nog de verrassing voor pastoor Skiba met het bloemetje voor zijn verjaardag. 

De opening van de tentoonstelling met de film “het geheim van de Deventer sarcofaag” sloeg 

goed aan. Deze film is nog te zien op www.hartvandeventer.nl en is ook op de Deventer tv 

geweest. 

Een goede start vraagt om een goed vervolg, want er staan nog meer dingen te gebeuren in het 

jubileumjaar. De eerstvolgende staat al snel op het programma en daarover leest u in het 

volgende hoofdstuk. 

 

Radboudcabaret 

“En God sprak…” is de veelbelovende titel van het derde Radboudcabaret. Deze groep 

mensen hebben zich in de afgelopen maanden beziggehouden met het inoefenen van een 

aantal sketches en liedjes die te maken hebben met een (soms wat merkwaardige) kijk op het 

ontstaan van de Radboudkerk en de kerkelijke gebeurtenissen, waar de Radboud mee te 

maken krijgt. Na de viering van 19.00 uur op zaterdag wordt het podium in de kerk 

razendsnel omgebouwd tot een cabaretpodium waar tegen 20.15 uur de aftrap wordt gegeven 

voor voorstelling die een kleine 45 minuten duurt. 

 

OPA avond 

Aansluitend aan deze voorstelling verhuizen we naar café Old Tivoli (kerk en café gaan van 

oudsher goed samen. Dat zal ook deze avond duidelijk worden want de OPA avond (heeft 

niets met leeftijd te maken, maar staat voor de afkorting Openbare Parochie Avond) heeft alle 

ingrediënten om weer een gezellige avond voor alle betrokkenen van de Radboud te worden. 

De uitnodiging daarvoor heeft u al in ’t Zout kunnen lezen (in een aparte brief) en we rekenen 

dan ook op een goede opkomst. Belangrijk om te weten is dat er op deze avond ook een 

verloting zal worden gehouden om de onkosten te helpen dekken (portemonnee meenemen 

dus). 

 

En dan? 

Dan wordt het eventjes stil, maar alleen aan de buitenkant. Er wordt druk gewerkt aan de 

volgende activiteit, die weer een liturgisch tintje heeft. Een projectkoor is bezig om met 

behulp van liederen uit Jesus Christ Superstar een prachtig mooie viering te maken voor 

Goede Vrijdag, maar daarover leest u meer in de volgende nieuwsbrief en op onze website 

www.heiligelebuinus.nl bij de locatie Radboud. 


