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Na ASWOENSDAG op weg naar PASEN.. en verder.. 
 
Waar moet het toch naar toe? Een verzuchting die veel mensen zullen herkennen in 
deze maanden. Die oorlog in Oekraïne blijft maar groots in het nieuws van bijna álle 
dagen en de vernietiging van dorpen en steden in Turkije en Syrië maakt menigeen 
machteloos en moedeloos: wáár te beginnen met de wederopbouw en wáár moeten die 
mensen in de tussentijd naar toe.. een gebied viermaal Nederland is getroffen. Tel daar 
bij op de zorg bij menigeen over de eigen uitgaven voor gas, elektra en je dagelijkse 
boodschappen dan is het duidelijk: íeders bordje lijkt vol! 
 
Als u deze OASE leest, is 1 februari gepasseerd en daarom schrijft ons parochie-
bestuur over hun kijk op de Goede Herder kerk. Lees verderop in dit blad. 
Inmiddels zijn we in de Vastentijd aangekomen. Als we de emoties optellen van al het 
bovenstaande, dan is de gedachte ‘alsof we in een woestijn zitten’ geen vreemde. De 
vastentijd telt veertig dagen: elke week van maandag tot en met zaterdag, van As-
woensdag tot Pasen. We weten: Jezus verblijft ook veertig dagen in een woestijn, waar 
hij bezinning en loutering ervaart, vóórdat hij de optrekt naar Jerusalem. Maar weet hij 
welke dood hij er zal sterven. Wij mogen ons aan laten spreken door het Dubbellied 
van veertig regels, zoals W. Barnard het toonzette, dat we ook kennen als ‘de Heer zal 
ons bevrijden’. In het tweede couplet klinkt het:  

Door vasten en versterving, door water en woestijn,  
geleidt ons zijn ontferming en voert ons aan het eind   
de gouden straten binnen en door de gouden poort,  
zo laat ons Gode dienen en vragen naar zijn Woord’                                           

 
In dit couplet wordt ons dus de richting gewezen, ligt er de belofte van het einddoel en 
leren we wat onderweg te doen: Gode dienen en vragen naar zijn Woord! 
We weten dat we ‘Gode dienen’ als we in de vastentijd (extra) goed voor mensen 
durven zijn die het (nog) mínder hebben dan wijzelf. De bisschoppen stimuleren ons 
hiertoe door het instellen van het vastenproject.  
Voor ons geldt dat we in onze vastenactie onze blik richten op Roemenië.. we waren 
daar al eerder mee bezig wanneer we onze vasten-opbrengsten brachten bij HAR: 
stichting Hulp aan Roemenië, waar door Ben en Ria Theissen – gesteund door onder 
andere Herman en Gerrie Wanders – jarenlang gezorgd is voor voorzieningen voor 
ouderen. Maar ook kinderen waren in hun aandacht en zo kwamen ze in hun werk 
Saskia Verdoes tegen die zich al jarenlang inzet voor straatkinderen.  
U leest er verderop in ons blad meer over.   
 
Waartoe moeten wij ‘vasten’ nu we overal zoveel ontbering de wereld teistert en waar 
mensen zich (letterlijk) ontheemd weten, van huis, kerk en haard verdreven?  
Van een Zuster van Liefde las ik het volgende:  
Iedereen is welkom in onze wereld. Door alle tijden en alle religies heen, zoeken en 
geloven mensen in een zinvol ideaal, omgezet in een leven van elke dag. We gaan 
samen, in respect met andere bondgenoten, tochtgenoten van de wereldgodsdiensten 
christendom, jodendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme en meerdere, voor dezelfde 
opdracht: het Rijk van God realiseren hier en nu. Ieder draagt een steentje bij, vol 
vertrouwen en geloof dat de Schepper mee trekt. Zo bouwen we dag aan dag samen 
aan een wereld waarin zoveel gebeurt in het groot en het klein. Dit alles speelt zich af 
onder de regenboog, als een zichtbaar teken van het verbond van God met Zijn 
mensen – Haar en Zijn schepping.   
Dít is onze opdracht, ons vasten helpt hier bij.    
Dat we in dit besef vasten en Pasen beleven, dat wens ik ons toe: u en mijzelf! 
 

Berry Tijsse Klasen, locatieteam H Antonius Abt   
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

 
Ook deze OASE is in samenspraak en samenwerking tussen beide locatieteams van inhoud voorzien. We 
willen 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. Wie de OASE DIGITAAL wil: mail  h.antoniusabt@gmail.com en het komt goed! 
 
HAR en Saskia Verdoes, als vertrekpunt voor ons VASTENPROJECT 2023. 
 

 2023 

Fundatia Împreuna Pe Calea 
Vietii  

(Stichting Samen Op de Levensweg) 
Multifunctioneel centrum „Oaza” 

 
Wij kenden Stichting HAR, Hulp Aan Roemenië, waarvoor het echtpaar Ben en Ria Theissen ijverden. We 
hebben hen in de afgelopen jaren meermalen onderwerp gemaakt van onze Vastenprojecten. Ben en Ria 
kwamen in hun werk in de plaats Onesti, een (mede) Nederlander tegen: Saskia Verdoes. Ze hebben elkaar 
gevonden en elkaar in hun werk versterkt.  
Stichting HAR is per 1 januari 2023 opgeheven na het overlijden van Ben Theissen.  
Daarom willen we het werk van Saskia aandacht geven in deze Vastentijd. Zij richt zich op kinderen en 
(hun) gezinnen in het Multifunctioneel centrum OAZA (vertaald: OASE !). 
 
Saskia Verdoes werkt al ruim 22 jaar in Roemenië. Zij is opgegroeid in Benthuizen en heeft een opleiding 
Maatschappelijk werk en Sociale Dienstverlening gevolgd. Haar eindstage betrof het werken met straat-
kinderen en die stage heeft Saskia gedaan in Roemenië in Constanta, aan de Zwarte Zee. In 2000 is Saskia 
na haar stage en afstuderen teruggegaan naar Roemenië om daar het werken met straatkinderen voort te 
zetten.  
 
In 2006 heeft zij de stichting “Împreună pe Calea Vieţii” (Samen op de Levensweg) in Onesti  overgenomen 
van een Nederlandse vrijwilligster die terug ging naar Nederland.  
Saskia heeft deze stichting verder uitgebreid zodat er nu aandacht is voor: 

- Opvang van straatkinderen  
- Begeleiding van zwangere en pas bevallen vrouwen  
- Opvoedingsondersteuning hulp aan arme gezinnen  
- Voorlichting op scholen, bijlessen en naschoolse opvang  
- Ondersteuning voor zieken en bejaarden 
- Bijscholing en huiswerkbegeleiding van kinderen uit arme gezinnen.  

 
ONZE INZET RICHT ZICH OP: de kinderen die in het centrum de hulp krijgen die de kinderen nodig 
hebben. Daarvoor is (extra) geld nodig. Voor 40 Euro per maand kunnen we een kind ondersteunen! 
Op dit moment nemen er 15 kinderen deel aan het huiswerkprogramma. Saskia hoopt in de toekomst 
personeel aan te kunnen nemen, om zo ook méér kinderen hulp te kunnen bieden. 
 
Saskia heeft zich de Roemeense taal eigen gemaakt en spreekt en schrijft perfect Roemeens. 
Saskia heeft geen eigen inkomen en is helemaal afhankelijk van giften en donaties. Ze heeft geen betaalde 
baan, maar doet haar werk als vrijwilliger. Verschillende keren per jaar krijgt Saskia hulpgoederen 
aangeboden, die worden gebruikt in het centrum, de Oase, voor de activiteiten daar of die worden verspreid 
onder de gezinnen, maar ook financiële steun is uiteraard meer dan welkom. Ze is blij met onze steun! 
 
U kunt op verschillende manieren meedoen: 
- achter in de H. Antonius Abtkerk staat een Vastenkist, waar uw gift in kan, of in een envelop in de 

brievenbus van de pastorie met vermelding ‘vasten 2023’ 
- u kunt een gift overmaken naar het rekeningnummer van de parochie – locatie Hees (zie voorop de 

OASE) onder vermelding van ‘vasten 2023 Roemenië’.  
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin voorgaat pater Joop Banning SJ of pater Jan 
van Duijnhoven OP. Op elke 1e en 2e zondag van de maand zingt het Gemengde Koor, begeleid op het 
orgel door Gerard Donkers. Na afloop drinken we koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie.  
Op de zondagen dat er geen koor is, stimuleren we elkaar tot samenzang.  
 
 
Thuis de H. Communie ontvangen. 
Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit kenbaar maken op de pastorie, liefst per 
telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt dat we de H. Communie aansluitend aan 
de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
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 van 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, zoals U dat wenst. 
 
Vespers tijdens de VASTENTIJD en  gebed op de WOENSDAGAVOND 
In deze periode zal er elke vrijdagmiddag om 17.00 uur een vesper (avondgebed) worden gehouden in de 
Antonius Abt. De vesper is één van de vaste gebedsmomenten in de kloostertraditie. De Vesper bestaat uit het 
zingend reciteren van psalmen, een korte lezing en gebeden. Op woensdag om 19.00 u zijn er deze vieringen: 
op 15 maart – Stiltegebed, op 22 maart – Taizéviering, op 29 maart Stiltegebed.  
Alle vieringen worden verzorgd door de zusters van de Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch.  
 
Verwarmingskussens in plaats van de centrale verwarming. 
Het parochiebestuur heeft aangegeven dat onze kerkgebouwen – net als de meeste andere in ons land – 
voorlopig niet verwarmd mogen worden. De gestegen kosten van het gas zijn hier natuurlijk de reden voor.  
Ter illustratie: zouden we in de H. Antonius Abt doorgaan met stoken zoals afgelopen jaar, dan stelt de 
energieleverancier als voorschot per maand € 3250,=, ónbetaalbaar dus!! 
 
Begin februari was het eindelijk zover: de eerste vijfentwintig verwarmingskussens zijn in gebruik genomen. 
We verdelen ze onder de kerkgangers, het koor en de voorgangers en vragen na afloop de ervaringen met het 
gebruik. Elk kussen heeft een eigen accu die rug en zitting verwarmd. Maar we zijn er zuinig op en dus worden 
de kussens na afloop van de viering opgeborgen en de accu’s weer opgeladen, om gebruiksklaar te zijn. 
De eerste ervaringen zijn positief te noemen, dus we gaan verder met ervaring opdoen.  
 
 

 
 
VIERINGEN in de GOEDE WEEK 2023: alle vieringen met het Gemengde Koor 
 

Palmzondag 2 april 10.00 uur p. Jan van Duijnhoven op, gaat voor 
 
Witte Donderdag  6 april. 19.00 uur p. Joop van Banning sj, gaat voor 
 
Goede Vrijdag 7 april. 19.00 uur p. Jan van Duijnhoven op, gaat voor  
 
Paaswake 8 april. 20.00 uur p. Jan van Duijnhoven op, gaat voor  
 
Eerste Paasdag 9 april 10.00 uur p. Joop van Banning sj, gaat voor 

 
 

Overleden:  
12 december  Annie Thoonen - Dinissen  Korte Bredestraat 
18 december   Helena van der Velden  Van ‘t Santstraat  
23 december   Betsy Hoogveld-Tap  Molenweg 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer.  
 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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Per 1 februari 2023 is de situatie binnen de Goede Herder veranderd omdat de laatste leden van het locatieteam hun 
werkzaamheden hebben gestopt en de verantwoordelijkheid hebben overgedragen aan het parochiebestuur. 
 
Sinds die tijd komt de penningmeester, meneer Ronald van der Pluym en ook de pastoor, pater Eduard Kimman, 
met enige regelmaat op dinsdagochtend binnenlopen. Het bestuur denkt na over een model voor de toekomst waarin 
er (toch) kerkgelegenheid blijft voor de mensen in de Goede Herder.  
 
De terugloop van het kerkbezoek sinds de Corona-pandemie is in alle kerken te bemerken en dus ook hier. 
 
In de komende OASE zal een formele reactie vanuit het bestuur volgen, maar tot die tijd is aan het locatieteam van 
de H. Antonius Abt gevraagd om ‘stand bye’ te staan als er een beroep voor zielzorg komt: ten tijde van overlijden, 
doop of huwelijk. Het team heeft toegezegd dit te willen doen. De contactgegevens kent iedereen: die staan op de 
OASE.  
 
Op zaterdagavonden is om 18.30 u. (sinds begin februari is de viering van 18.00 u naar 18.30 u gegaan!)  een 
wekelijkse zondagsviering voor een klein, maar voorzichtig groeiend aantal parochianen. Er is dus hoop dat de 
huidige dag-kapel blijvend zal voorzien in een behoefte. Het parochiebestuur wil voorzichtig te werk gaan en 
hoopt op een beetje groei maar dát zal de tijd leren. 
 
Op paaszaterdag is het voornemen om een paaswake-viering te hebben, maar details worden later bekend. 
 
Tot zover. 
 

 
 
De Eucharistieviering op zaterdagavond zal dus voortaan om 18.30 u. plaats vinden in de kapel van onze kerk. 
 
Wat is er (zoal) te doen in het kerkgebouw en in de tuin: 
 

1. Op zondag is er in de middag de viering van de Pinkstergemeente. 
2. Eens in de maand komt het gemengd koor bij elkaar voor zang en ontmoeting. 
3. De parochiezaal wordt regelmatig verhuurd aan de Honinghoeve. 
4. Op dinsdag ochtend is het tuinteam weer actief in de tuin na een winterstop. De bollen en knoppen staan 

op springen en hebben er zin in. We maken er ook dit jaar weer een mooie tuin van. Ook het landje ‘de 
bieb en het landje school’ krijgt de aandacht van het tuinteam. We gaan daar ook dit jaar veel bloemzaden 
zaaien.  

5. Op dinsdagochtend wordt er ook gepoetst in de ruimtes van de kerk.  
6. Op dinsdagochtend is de kerk open van 9 tot 12 uur.  

U kunt komen voor het opsteken van een kaarsje en of voor de gezelligheid.  
De koffie en thee staan klaar.  
U bent van harte welkom.  

 
Leonie Hendriks, lid van het tuinteam. 

 
 
Over het verkrijgen van de OASE: 
De mogelijkheid bestaat de OASE digitaal te ontvangen: mail naar h.antoniusabt@gmail.com en dan komt dat 
goed. Verder ligt het blad in De Notenhout in het wijkcentrum, bij verschillende winkels en in de kerk.

 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Kribjesroute 2022 - 2023 
Ook in de voorbije Kersttijd deden we als kerkgebouw mee met de Kribjesroute van Hees. Tussen 23 december en 
6 januari hebben we ruim 250 bezoekers ín de kerk mogen ontvangen, wandelaars onderweg in de route en 
daarnaast heeft een groter aantal mensen kaarsjes aangestoken bij Maria, onder de toren. Op de middagen tússen 
Kerst en Nieuwjaar kwamen de meeste mensen.  
 
Eerste communie in 2023  
Zoals eerder vastgesteld, is er het voornemen om op 4 juni 2023 een viering te houden waarbij kinderen hun 
H. Eerste Communie doen. U kunt uw kind tót eind maart aanmelden op het mailadres van de locatie: 
h.antoniusabt@gmail.com. Reactie volgt dan en u wordt uitgenodigd voor de start-bijeenkomst waar de 
planning van de voorbereidingsactiviteiten wordt doorgesproken. 
 
Vormsel 12-16 jarigen 
Op zondag 19 maart 2023 om 10.30 uur vindt in de Maria Geboorte kerk de vormselviering plaats door pastoor 
deken E. Kimman. Vormelingen kijken naar hun eigen geloof, wat bijbel en sacramenten voor gelovigen 
betekenen, en hoe zij als christen een bijdrage leveren aan een betere wereld. 
Iedereen is uitgenodigd bij deze viering. 
 
 

            
 
Vrijwilligers bijeenkomst op zondag 15 januari 2023Die zondag waren de vrijwilligers uitgenodigd voor 
een bijeenkomst met een hapje en een drankje, aansluitend aan de viering van 10.00 uur. Er zijn een kleine 
50 mensen geweest, want ook nu was het zo dat enkelen door ziekte of andere afspraken verhinderd waren. 
Er was koffie of thee en om de inwendige mens te sterken waren er kleine broodjes en hapjes, geserveerd op 
étagères: met feestelijke gedekte tafels een sfeervol geheel. Dat vraagt om herhaling, want de sfeer was tóp!  
Natuurlijk viel er wat te zeggen. ‘Vandaag bedanken wij jullie, ónze vrijwilligers die de OASE rondbrengen, die 
zorg hebben voor ons kerkhof (dat blijft toch ‘óns kerkhof‘), voor de pastorie en de tuin, voor alle administratie 
die bijgehouden moet worden, voor alle contacten, alle mensen die te woord gestaan moeten worden omdat ze 
zich tot ons wenden met een vraag, een verzoek.. en dan de pastors die bij ons voorgaan en ons voort láten gaan 
als geloofsgemeenschap, net als de zusters Dominicanessen die met hun vieringen het gebruik van ons 
kerkgebouw verdiepen. Maar zult u denken, vergeet niet de zorg voor ons kerkgebouw, voor ons koor en de 
koorleden, voor onze zieken en zij die graag contact-houden met ons als parochie-locatie. Voor het werk ín de 
kerk: kosters, lectoren, collectanten, ‘hulpjes’ om alles goed en gelikt te laten verlopen, zij die zorg voor de kerk 
rond Kerstmis bieden, van poetsen tot opbouwen en weer afbreken van de stal.. zij die ons gebouw openen en 
sluiten… en we vergeten er vast nog.. want er wordt bij ons gedoopt, er wordt getrouwd, kinderen worden 
voorbereid op de 1e Communie en er wordt uitvaart gedaan aan vélen.. en wij komen elkaar geregeld tegen op 
de zondagochtend, zeker nu we hier in de tuinkamer koffie-thee drinken. 
 
DIACONALE WERKGROEP:  INZAMELING TIJDENS DE VASTEN 
De situatie in Oekraïne blijf afschuwelijk – de verwoesting en afbraak van gebouwen en woonhuizen gaat 
maar door, mensen hebben het deze winter koud omdat er geen elektriciteit is, geen verwarming. En er is 
gebrek aan schoon drinkwater en eten (!). Maar mensen houden de moed er in, hun vastberadenheid is groot. 
In samenwerking met de Voedselbank Nijmegen en Overbetuwe wordt er in de kerken een inzameling 
gehouden van goed houdbare levensmiddelen en hygiënische artikelen. De actie loopt tot en met zondag 2 
april.  
U kunt ook geld overmaken naar NL20 INGB 000 2260 342 t.n.v. LJWM Simons o.v.v. Humanitarian Aid 
Ukraine. Bij voorbaat hártelijk dank!  
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


