DE ZOMER RAAKT VOORBIJ, EEN WERKJAAR BEGINT ..
Deze OASE is in samenspraak met de locatieteams van de Goede Herder en de
Antonius Abt gemaakt, om de parochianen rondom beide kerken van informatie
te voorzien.
We beleven nog steeds roerige tijden: de oorlog in Oekraïne trekt sporen in onze
samenleving: naast de opvang van vluchtelingen in de vroegere kerk Maria ten
Hemelopneming wordt iedereen geconfronteerd met hogere kosten voor je
boodschappen, voor brandstof voor je auto, voor de energie in huis: gas en electra.
Van dat alles is het eindpunt niet in te schatten en dat maakt menigeen onzeker en bang.
En zo is het september geworden voor deze OASE. Veel organisaties maken een plan
voor het werkjaar dat aanstaande is: 2022-2023. De kern van ons samen-werken als
gelovige mensen is te vervatten in de oproep die de foto toont: na de kruisdood van zijn
Zoon, gaf God ons opnieuw de gelegenheid zijn droom – het Koninkrijk van liefder,
vrede en gerechtigheid – vorm te geven. Het accent ligt op ons werken, op ons handelen
naar elkaar en in deze wereld waarin wij leven.
In een zijkapel van een kerkje aan de Moezel, bij Bullay, tref je de muurschildering:
Jezus heeft geen andere handen dan die van óns om zijn droom van dat Koninkrijk waar
te maken! We mogen – we moeten – elkaar dus steunen in al die zaken die maken dat
wij geloofsgemeenschap zijn, die naast danken en vieren een taak heeft in de wereld.
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In oktober is het Maria-maand. De bedevaarten naar Lourdes – samen met mijn
moeder – toonden me de sterke band van Maria met haar zoon Jezus. In de
Rozenkransbasiliek staat het ‘dóór Maria tot Jezus’ groots in het plafond in een
fraai mozaiek. In de Mariamaand mag ieder, in eigen huis of op andere plaatsen
van samenkomst: Maria aandacht geven in het vertrouwen dat zij niet voor niets
de naam ‘moeder van altijddurende bijstand’draagt.
Dat we zo een vertrouwvol najaar mogen beleven.
Berry Tijsse Klasen

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost.
Volgende uitgave: NOVEMBER 2022. Kopij inleveren vóór 22
OKTOBER 2022, zie mailadres redactie in de colofon.
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Druk:
Bookbuilders BV.
tel: 024 - 641 61 21

www.bookbuilders.nl
Parochie H. Stefanus
ANBI: 824137152

H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK
Zoals op de voorpagina is aangegeven, is deze OASE in samenspraak en samenwerking van de beide
locatieteams van inhoud voorzien. We vinden het belangrijk dat ‘onze OASE’ als contactblad voor de
gelovigen van beide kerken blijft bestaan, totdat er een ander informatiekanaal is (een parochie-breed blad
bijvoorbeeld) of wanneer blijkt dat er niet langer prijs op wordt gesteld.
De pastoraatsgroep van onze Parochie Heilige Stefanus komt in de eerste week van september voor het eerst
weer bij elkaar en wij verwachten dat zij een werkplan zullen delen met de locaties: in een volgend nummer
zullen we hier dan op ingaan.
Het overlijden van Ben Theissen – met zijn vrouw Ria grondlegger van de Stichting HAR – heeft ons geraakt.
We hebben Ben en Ria als bevlogen mensen leren kennen die voor hún stichting Hulp aan
Roemenië zich jarenlang het vuur uit de sloffen liepen en een respectabel netwerk maakten
waar sponsoren – particulieren en bedrijven in onze regio – meewerkten aan het tot stand
brengen van verbeteringen voor straatkinderen, ouderen en onvolledige gezinnen.
Onderweg in de tijd heeft Ben zijn oud-collega Herman Wanders en diens vrouw Gerrie meegenomen in al die
werkzaamheden en zo zijn wij een aantal jaren betrokken geweest middels de VASTENACTIE: wij zamelden
geld in en kregen – tot op de dag van vandaag – regelmatig bericht over de vorderingen die de stichting bij het
realiseren van de doelen maakten. Een echt ‘hand in hand’ gaan van goede doelen en wat er met ‘je geld’
gebeurt.
We hebben Mevrouw Ria Theissen en hun kinderen onze condoleances overgebracht. Laten we hopen dat ze
de ruimte vinden om met dit indrukwekkende werk door te gaan, ook nu Ben hen is ontvallen.
Inzamelactie kleding en schoenen voor beter basisonderwijs.
Op maandag 17 oktober a.s. kunnen we kleding en schoenen inleveren bij de Antonius
Abt aan de Dennenstraat 121. U kunt de goederen in goed afgesloten plastic zakken
plaatsen in de Maria kapel, onder de toren.
Onze donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in Burundi (CentraalAfrika).
Om dit doel te bereiken, mogen we behalve de donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en
huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken,
theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken aanleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een
gesloten plastic zak. Het is níet de bedoeling dat er gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden
aangeboden worden.
Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst.
Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen.
Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk
verbeteren. Ze krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat onafhankelijker worden
en het komt de economie van het land ten goede. Met onze donatie probeert Sam het tij voor de toekomst van
deze kinderen door in de gemeenschappen Mbuye en Bukeye, in de provincie Muramvya, zo hoopt men ruim 45.000 kinderen zo kwalitatief goed onderwijs te bieden.
U weet het wellicht: al ruim 55 jaar zet Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood zich in om
middels het inzamelen van kleding en schoenen gelden te generen voor o.a. de (nood)hulpprojecten van
Cordaid. Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om
zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Kijkt u ook eens op www.samskledingactie.nl
voor meer informatie.
De zusters Dominicanessen van Neerbosch hebben de wens geuit hun stiltegebed voortaan in de
H. Antonius Abt kerk te houden. De eerste samenkomst is op 7 september a.s., van 19.00 - 19.30 uur.
De andere data voor de komende tijd zijn: 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november,
30 november, 14 december en 28 december.
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H. ANTONIUS ABT KERK HEES

Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of 06-53240809

Elke zondag is er een Heilige Mis om 10.00 uur, waarin voorgaan pater Joop Banning SJ of pater Jan van
Duijnhoven OP.
Elke 1e en 2e zondag van de maand zingt het Gemengde Koor onder leiding van Lieke Oostenbrugge en
worden ze begeleid op het orgel door Gerard Donkers.
Op de zondagen dat er geen koor is, stimuleren de voorgangers om tot samenzang te komen. Dat leverde in
de zomerweken fraaie zang op, vanuit alle hoeken van de kerk, dus hopen we dat we (lerend) zo verder
gaan in vieren, bidden en zingen met elkaar!
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de
mail, of kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding wie en wanneer en het geld (€
12.-) in de brievenbus van de pastorie deponeert.. óf u brengt uw envelop met de gegevens en inhoud
voorafgaand aan de viering in de sacristie! Dan wordt de intentie op de juiste dag gelezen in de viering.

Overleden:
15 juni
26 juni
2 juli
7 juli
10 augustus
15 augustus

Hr. H. Verwey
Mevr. A. Hoenselaar - Sewalt (ere-lid van ons Gemengd Koor)
Mevr. Hendriks – den Exter
Mevr. M. Janssen – Jacobs
Hr. J. van Maasakker
Mevr. R. Hendriks – Heutink (lang woonachtige geweest aan de Ananasstraat)
Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer.

Gedoopt:
13 augustus
21 augustus

Milo Peters
Silayha De la Roij

Nijmegen
Nijmegen

Dopelingen en ouders van harte gefeliciteerd.
Getrouwd:
20 augustus

Angela Arends en Stefan Peters

Van harte gefeliciteerd
Financiën Antonius Abt t/m juli
Kerkbijdragen
Collecte

2022
€ 9.249
€ 3.847

2021
€ 14.278
€ 1.209 (lockdown tijd)

U ziet het: de inkomsten lopen wat achter bij vorig jaar… U snapt het: als u kunt, geef ons dan een extra gift(je)
want alle beetjes helpen om de tekorten kleiner te maken. Alvast onze hartelijke dank!

Zaterdag 10 september is de kerk open tussen 10.00 – 15.00 uur vanwege Open
Monumentendag, zodat ieder die dit wil een kijkje kan komen nemen in ons
monumentale gebouw.
De heren S van Balen en K de Lange zijn dan de gastheren.
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DE GOEDE HERDERKERK

In deze maanden blijft de viering in de kapel van de Goede Herder, op zaterdag om 18.00 uur,
gehandhaafd met voorgangers uit de SCJ.
Een bericht vanuit het Gemengd koor:
Beste parochianen van de Goede Herder. Even bijpraten over het Gemengd Koor:
Zoals jullie bij de laatste dienst op 22 mei 2022 hebben gehoord ,zingt ons koor niet meer in de kerk.
Toch zijn we blijven bestaan. Eens in de maand komen de leden die kunnen bij elkaar.
Al onze leden vinden het heerlijk. Het contact dat we dan onderling hebben is voor iedereen heel belangrijk.
Als we bij elkaar zijn gaat het op de “oude voet” verder.
We beginnen met onze stem op te warmen door te zingen onder de bezielende leiding van Theo.
Daarna is er koffie of thee met iets lekkers. Jarigen trakteren of het bestuur zorgt ervoor.
Tijdens de pauze wordt er heel wat gepraat. Al het lief en leed wordt gedeeld.
Nadat alle nieuwtjes zijn uitgewisseld gaan we nogmaals zingen, terwijl enkele leden afwassen en opruimen.
Hierna gaat iedereen weer tevreden naar huis en verheugt zich al op de volgende keer.
Namens het bestuur van het Gemengd Koor Goede Herder, Bep Reijnen-Schenk
Een minder prettig bericht:
Gezondheid Hans van Zonneveld We hebben helaas geen goed nieuws over Hans.
Bij hem is onlangs vastgesteld dat hij uitgezaaide kanker heeft. De symptomen worden op dit moment met
medicijnen redelijk effectief onderdrukt. In het ziekenhuis zijn alle onderzoeken afgerond en wordt er nu
bekeken wat het beste behandelplan is. Er is geen kans op genezing, maar mogelijk kunnen ze het een
tijdlang onder controle houden. Hans is alles nog een beetje aan het verwerken en hoopt dat er met een
behandeling inderdaad nog wat waardevolle tijd van leven is. Wij hopen dat met hem!
Mocht u zelf contact met Hans willen opnemen, dan waardeert Hans het als u eerst even telefonisch contact
heeft met hem. Locatiebestuur Goede Herderkerk.
(U hebt het telefoonnummer, of anders staat het op een oudere OASE)
Over het bezorgen van de OASE:
Zoals we al aangaven is er de mogelijkheid de OASE digitaal (in pdf) via uw mail te ontvangen: meld u dan
op mailadres h.antoniusabt@gmail.com en dan komt dat goed.
Met het terugtreden van de bezorgers van de OASE is het met dit nummer niet meer te doen om alle
huisadressen af te gaan en ons blad bij u thuis te bezorgen.
Vanaf nu zal de OASE op enkele plaatsen in het winkelcentrum De Notenhout klaar liggen, zodat u die zelf
mee naar huis kunt nemen. Kijkt u maar bij de supermarkten die een ‘leestafel’ met allerlei folders en bladen
hebben, bij De Haas De Mode en natuurlijk in de kapel in de Goede Herder.
Onze excuses dat deze handelwijze gekozen is, maar er was geen alternatief ons bekend.

Financiën De Goede Herder t/m juli
Kerkbijdragen
Collectes

€
€
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2022
4.127
1.470

2021
€ 3.770
€
0 (lockdown)

ALGEMEEN

[Typ hier]

2 november Allerzielen, 19.00 uur
Op 2 november is het Allerzielen en dan is het de gewoonte in de kerk de overledenen uit het voorbije jaar
in een gezamenlijke viering te gedenken. Hiertoe wordt de familie uitgenodigd bij deze viering aanwezig te
zijn en natuurlijk zijn álle parochianen oprecht welkom.
In de pastoraatsgroep loopt nog het overleg over wie er voorgaan zal en op welke wijze deze viering vorm
zal krijgen: hiertoe is er nog overleg. De gedachte is dat de families vanuit beide locatiekerken worden
uitgenodigd om naar de Antonius Abt te komen voor deze viering.
Ter afronding een gedicht:

Moge de niet te vatten God
jouw leven vervullen
met zijn kracht
opdat je ontberen kunt
zonder hard te worden,
opdat je lijden kunt
zonder te breken,
opdat je nederlagen kunt verdragen
zonder jezelf op te geven,
opdat je schuldig kunt worden
zonder jezelf te verachten,
opdat je met het onbeantwoordbare kunt leven
zonder de hoop op te geven.

Sabine Naegeli, St. Gallen
In: Nicht allein gelassen, DBG 1996
Vertaald uit het Duits, C. Valk

Met dank aan Mevrouw C. Valk die ons dit gedicht toestuurde.
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