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Jaargang 25, Nr. 11 

november 2019. 
 

PASTORAAT: 

Pastor Hans van Zonneveld 

Tel: 06-19925042 

e-mail: j.vanzonneveld@caiway.nl 
 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES 

Dennenstraat 121, 

6543 JR Nijmegen. 

Tel: 024 - 377 06 31  

Bij geen gehoor: 

Tel: 06-53240809 

e-mail: h.antoniusabt@gmail.com 

www.stefanus.nl 
 

Financiën H. Antonius Abt kerk: 

IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 

IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 

Ten name van: Parochie H. 

Stefanus, Locatie H. Antonius Abt. 
 

DE GOEDE HERDERKERK  

Fanfarestraat 57, 

6544 NS Nijmegen. 

tel: 024 - 373 26 46 

e-mail: parochie.degoedeherder. 

nijmegen@gmail.com 

www.stefanus.nl/degoedeherder 
 

Financiën kerk De Goede Herder: 

IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 

IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 

REDACTIE 
 

Redactieadres: 

Dhr. Herman Wanders. 

Marialaan 390 

6541 RR Nijmegen 

e-mail: hwawanders@gmail.com 

Tel. 024-3777749 
 

Redactieleden: 

Mevr. A. van Munster. 

Dhr. Herman Wanders. 
 

Eindredactie: 

Mevr. A. van Munster. 
 

Advertenties: 

Dhr. C. Boef. 

tel: 024 - 377 17 13 
 

Druk:  

Bookbuilders BV. 

tel: 024 - 641 61 21 

www.bookbuilders.nl 

 
Parochie H. Stefanus 

ANBI: 824137152 

Gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. 
 

H. ANTONIUS ABT KERK: 

Gerard Kraaijvanger 

Alida ten Bosch 

Truus Broeksteeg – Sweerts 

Joke Selbach 

Bets van Ottele – van Kuijk 

Riet Martens – Hofstee 

Leo van de Water 

Truus Steentjes – Dieker 

Betsy Wijers – van den Oudenalder 

An Schamp 

Herman Otten 

Toon Jansen 

Anneke Kilkens 

Chris Kokken 

Annie Jansen – van Haren  

Jacques Bouten 

Pater Cees van Gorp (pater scj) 

Trieneke Gerrits 

Hetty Pauwels – Weijers  

Zr. Maria Josita o.p. 

Wim Geurts 

Joop Giesen 

Jan Driessen 

Riet Las 

Riet Burgers – Voss 

Zr. Maria Nicoletta o.p. 
 

 

DE GOEDE HERDERKERK 

  Annie van Haren - Lindsen 

Dianne van Herkhuizen 

Jan te Riele 

Truus Steentjes - Dieker 

Chris de Reus 

Ans Wijers - Kranendijk 

Hans van Alsté 

Gerard Klievink 

Lies Eijkhout 

Jo Scherpenborg 

Ans de Bruijn – Sengers  

Martien Terwindt 

Cycille Blondelle 

Tiny Venrooy – van Schijndel 



Ruimte voor

uw advertentie?

bel 024 377 17 13

Massagepraktijk Julia Lans

Shiatsu / Ontspannings / 
Voetreflex en Stoelmassage

Florence Nightingalestraat 45
6543 KT Nijmegen

06 - 42 80 49 66

www.massagepraktijkjulialans.nl



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 
 

DICHT EN TOCH OPEN 

Wat zou ik hier graag een ander bericht schrijven! Maar de werkelijkheid is, dat we sinds half oktober in een 

soort halve lock-down verkeren, en we alsmaar opgeroepen worden om zoveel mogelijk grotere groepen 

mensen te mijden. En op het moment dat ik dit schrijf, wordt er op hoog niveau druk overlegd of er niet een 

hele strenge sluiting van alles moet komen.  

Intussen hebben we als voorgangers samen met enkele leden van de locatieteams uitvoerig gesproken over 

de lijn, die we zouden moeten (blijven) volgen. Wat we het liefst zouden doen… dat laat zich raden! Maar 

dat kan niet. Het moge duidelijk zijn, dat de huidige situatie ons pijn doet. Kerk zijn betekent immers samen 

komen, samen vieren, samen delen. Maar precies dat ‘samen’ speelt de verspreiding van het virus in de 

kaart! Precies door met elkaar samen te zijn stellen we elkaars gezondheid in de waagschaal. Dat wil je niet, 

net zo min als je de inzet van onze zorgverleners op alle niveaus op de proef wit stellen.  

Daarom hadden we al gekozen voor het opnemen van vieringen op video. Zonder meevierende gelovigen in 

de kerk, ook al zouden er volgens de officiële richtlijnen 30 mensen mogen zijn. Want wat zijn dan de criteria 

om de een wel en de ander niet toe te laten? Wie het eerst komt, het eerst maalt? Leek en lijkt ons geen goede 

gedachte. Vandaar de afgelopen vier weken op video opgenomen vieringen. We hebben al doende onze 

apparatuur verbeterd. We proberen de opnamen zo betekenisvol mogelijk te doen zijn door niet alleen de 

inhoud van de viering goed naar voren te brengen, zoveel mogelijk omlijst door de levende muziek van de 

leden van Quintessens, maar ook te voorzien van een goede regie. We groeien daarin! Dus u bent van harte 

genodigd om via dit medium met ons mee te vieren! 

Daarnaast hebben we ook besloten tot het volgende:  

1. We zijn de technische mogelijkheden van opname in de Antonius Abt aan het verbeteren. Als dat 

lukt, dan maken we de opnamen van de viering de ene week in de Goede Herder, de andere week in 

de Antonius Abt. 

2. We horen van meerdere kanten dat het fijn zou zijn, als er een mogelijkheid zou zijn om iedere dag 

even binnen te kunnen lopen in beide kerken. Om even rustig te zitten, te bidden, een kaarsje op te 

steken. Daarom: vanaf maandag 2 november (Allerzielen) kunt u op alle werkdagen van 11.00 tot 

12 uur in beide kerken binnen lopen. Er gewoon even zijn! Voor u zelf. 

3. De Mariakapel van de Antonius Abt is overdag gewoon open, en in de Goede Herder vindt u achter 

het raam naast de voordeur het inmiddels vertrouwde gebed. 

Voor meer suggesties om elkaar vast te houden staan we natuurlijk graag open! Veel goede moed om vol te 

houden! Samen de schouders er onder! Het komt goed!  

Namens de collega’s,               Hans van Zonneveld. 

 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 

Zondag 1 november vindt u op de bekende plaats op de website van onze parochie H. Stefanus 

(www.stefanus.nl) de viering rond Allerheiligen en Allerzielen. In die viering, waarin alle drie de 

voorgangers zullen voorgaan, gedenken we allen die het afgelopen jaar van ons zijn heen gegaan. We 

noemen hun namen en steken voor hen allen een lichtje aan.  
 

Daarnaast wijden we een aantal graflichten. We weten dat velen met Allerzielen graag naar het graf van hun 

gelieven gaan om daar een lichtje aan te steken. Als u wilt kunt u zo’n graflichtje ophalen in de beide kerken. 

Zoals in het artikeltje ‘Dicht en toch open’ is gezegd, zijn beide kerken vanaf 2  november van 11.00 tot 

12.00 uur open en kunt u, als u wilt, daar zo’n graflichtje meenemen. 
 

Om de viering en ook alle voorgaande vieringen te bekijken: 

Voor de Antonius Abt: Type in uw internet browser: www.stefanus.nl  Klik vervolgens helemaal bovenaan 

in de balk op ‘Antonius Abt’ en klik dan op het kopje ‘Vieringen’. Op deze pagina klikt u vervolgens op 

het YouTube symbool naast de viering die u wilt bekijken.  

Voor De Goede Herder: Type of kopieer in uw internet browser: https://www.stefanus.nl  Klik vervolgens 

helemaal bovenaan in de balk op ‘De Goede Herder’ en klik dan op het kopje ‘Vieringen’. Op deze pagina  

klik u dan op het YouTube symbool naast de viering die u wilt bekijken. 
 

 



 

 

 

 

In verband met COVID-19 zullen er tot nader bericht geen diensten worden gehouden in de 

beide locaties H. Antonius Abt kerk en De Goede Herder kerk. 

Hieronder treft u de andere informatie van beide locaties.  

 

Financiën Antonius Abt t/m september.      2020       2019 

Kerkbijdragen     € 17.313  €  16.814 

Collecte      €   1.668  €    7.613 

 
Overleden: 

05 okt. 2020  Riet Burgers – Voss  Groesbeekseweg 327 Nijmegen 91 jaar. 

20 okt. 2020  Zr. Maria Nicolette o.p. Dennenstraat 97  Nijmegen 95 jaar.  
 

Geven wij haar terug in de handen van de Levende Heer 

 
Gedoopt: 

25 okt. 2020  Kay Peters   Neptunusstraat 8  Nijmegen 
 

Dopelingen en ouders van harte proficiat. 

 

 

In de periode dat er geen vieringen worden gehouden is ook het parochiecentrum gesloten 

 
Financiën De Goede Herder t/m september       2020     2019 

Kerkbijdragen     €   11.645  € 10.111 

Collectes      €    1.989  €   2.494 

 
Overleden: 

14 sept. 2020  Cycille Blondelle     Jachthoornstraat 21 Nijmegen 87 jaar. 

19 sept. 2020  Tiny Venrooy – van Schijndel  Albanystraat 7 Nijmegen 92 jaar. 
 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer 

 
KERKBALANS 

Het is een waarheid als een koe: geen vieringen, dan ook geen collectes! Als we onze kerken 

gaande willen houden, kan dat niet zonder onze bijdragen. Dat doen we aan het begin van het 

nieuwe jaar met de actie Kerkbalans. Deze keer in de Antonius Abt zonder brieven en 

retourenveloppen. In beide locaties rekenen we op uw hulp en bijdragen! We ondersteunen die 

oproep straks met berichten in dit blad en op onze websites. Overigens, dit vooruitzicht weerhoudt 

u hopelijk niet om aan het eind van dit jaar ook uw goede gaven te blijven geven! De 

bankgegevens staan voorop deze Oase zoals altijd! Heel veel dank voor uw gift! 

 

                     DE GOEDE HERDERKERK 
                    Parochiecentrum is geopend maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur. 

 
 
 
 
 

 

 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 

 
 



 

KERKHOFBLOEM 

Hij was een grote, slanke man met een rechte rug en flinke bos grijs haar. Hij had pas nog zijn 85-ste 

verjaardag gevierd. Hij had een leuke woning in een gezellige buurt en hij was nog heel actief als 

vrijwilliger in de kerk en in allerlei organisaties. Elke dag was er wel wat te doen. De man had een 

prima contact met zijn kinderen en kleinkinderen. Sinds kort was hij zelfs overgrootvader en dat 

maakte hem trots als een pauw. Hij had het prima naar zijn zin en toch was er diep in hem nu al meer 

dan tien jaar een leegte, die maar niet gevuld werd. Het beeld van die leegte stond op de 

schoorsteenmantel: een grote foto van zijn echtgenote, genomen kort voor ze overleed.  

Naast de foto stond een noveenkaars die hij trouw door een andere verving, wanneer ze was opgebrand. 

Ook haar bidprentje, waarvan hij eertijds de tekst zelf schreef, stond er bij. Het was in de loop der jaren 

helemaal vergeeld, maar daar zat hij niet mee. Ergens in een la lagen er nog wel van die prentjes die 

als nieuw waren. Maar dit was zijn prentje, dat had hij gekregen in de kerk tijdens haar uitvaartdienst.  

Elke dag nam hij het even in zijn handen: de ene keer ’s morgens, dan weer ’s middags, maar nooit ’s 

avonds want dan kon hij de slaap niet vatten. Het was een dagelijks terugkerend ritueel zonder vast 

tijdstip. Een moment met haar alleen, zijn moment om te proberen de leegte te vullen met herinnering. 

Intussen had hij geleerd, dat de leegte bodemloos was en ze niet gevuld kon worden. Elke dag opnieuw 

las hij de eerste regel van het prentje: “wanneer de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen”. 

Hij was nog niet in de aarde gevallen, dus hij was nog altijd alleen. “Zou zij nu niet meer alleen zijn”, 

dacht hij dan, “zou ze daar echt ergens op me wachten samen met al die anderen?”. Dan trok hij zijn 

jas aan en zette hij zijn deukhoed op, want zijn vrouw zei vroeger altijd dat hij er dan zo gedistingeerd 

uit zag. 
 

Als hij bij haar op bezoek ging, moest die hoed dus op. Want elke dag, of de zon 

nu brandde of het water met bakken uit de lucht viel, ging hij even bij haar op 

bezoek. Ze was niet ver, want de ingang van de begraafplaats lag aan het eind 

van de straat waar hij woonde. Elke dag ging hij bij haar langs. Haar plekje was 

achteraan op de begraafplaats, achter een rij bomen en als ’s middags de zon 

scheen, dan speelden de zonnestralen tussen het open kruis dat de steen sierde. 

Hij mocht er graag naar kijken. “Dit wordt later ook mijn plekje”, mompelde hij 

dan zacht in zichzelf, “dan zijn we weer samen”. Elke dag bleef hij daar zo’n 

tien minuten staan en dan vertrok hij weer.  

Alleen op Allerzielen, dan was het anders. Dan nam hij ook altijd chrysanten mee. Twee bloempotten 

met van die grote bloemige, witte bollen. Die moesten het zijn, niet van die kleintjes, dat waren geen 

echte kerkhofbloemen. Dat had zijn vrouw ook altijd gevonden. Het vervulde hem met enige trots 

wanneer hij de grote, witte bloemen dan op haar graf zag staan. Hij slaagde er elk jaar toch maar weer 

in om de mooiste uit te zoeken: mooie kerkhofbloemen voor de vrouw die hij ooit de bloem van zijn 

leven noemde. 

Nu was ze zelf al zolang een kerkhofbloem. Op Allerzielen bleef hij altijd wat langer staan bij het graf, 

maar uiteindelijk ging hij toch weer naar huis. En net als op andere dagen, ging ook dan de leegte weer 

met hem mee.             

  Patrick van Dievoet. 

 

ALGEMEEN 
 



www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 

www.dehaasdemode.nl



 

 

BESTE DONATEURS       

U hebt langer dan gewoonlijk op een bericht van ons moeten wachten.  

Met deze brief willen we u graag informeren over de laatste stand van zaken. 

Stichting Wayquis Peru had altijd als doel om een zuivelboerderij in Peru zelfstandig te laten 

draaien, zodat ze niet afhankelijk bleef van gelden uit Nederland. Zoals u hebt kinnen lezen in 

de nieuwsbrieven is er vlak voor de finish helaas een vertrouwensbreuk ontstaan met het lokale 

bestuur in Peru, omdat men de gedoneerde gelden voor andere doeleinden gebruiken wilde dan 

voor de noodzakelijke verbouwing van de zuivelboerderij, die hierdoor gesloten werd. Hier 

kwamen we onderling niet uit, ook niet met behulp van Wilde Ganzen. Door corona liggen alle 

activiteiten nu natuurlijk al zes maanden stil, wat de situatie nog lastiger maakt. 

Alles bij elkaar genomen hebben wij niet het vertrouwen, dat deze situatie nog oplosbaar is. 

Daarom hebben we nu, met pijn in ons hart, het besluit moeten nemen om stichting steunfonds 

Wayquis Peru in Nederland op te heffen. 

Natuurlijk willen we dat het door u gedoneerde geld goed terecht komt. Daarom is er afgelopen 

maanden overleg geweest met stichting HoPe en Cuzco Peru, en hebben we afgesproken alle 

donaties tot op heden over te maken aan hen.  

Hiermee verzekeren wij ons en u ervan, dat deze gelden nuttig, verantwoord en transparant 

besteed zullen worden aan de mensen in Per, die het op dit moment  het hardst nodig hebben. 

Meer informatie over stichting HoPe kunt u vinden op www.stichtinghope.org Mocht u willen 

blijven bijdragen aan de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen in Peru dan zou 

stichting HoPe een mooi doel zijn. 

Stichting HoPe wil de bijdrage graag gebruiken voor twee programma’s. In de eerste plaats 

voor  het brandwondencentrum in het Regionaal Ziekenhuis in Cusco. In de tweede plaats wil 

stichting HoPe zich richten op met name voedselzekerheid voor de bewoners van bergdorpen 

in de regio Cusco. 
 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen en bijdrage aan het project. De afgelopen 

20 jaar hebbe wij veel kunnen betekenen voor de vele mensen met een beperking in Cuzco. 

Wij hebben dank zij u: 

• Werkervaring en zinvolle dagbesteding geboden. 

• De bewustwording vergroot van zowel naasten als de lokale bevolking. 

• Hulpmiddelen verschaft aan gehandicapten. 

• Doorstroom naar regulier werk gerealiseerd. 

We hebben hiermee een groot verschil gemaakt voor de zelfredzaamheid en eigenwaarde van 

mensen met een beperking in dit gebied. Dit alles was alleen mogelijk dankzij uw steun. 

Natuurlijk hadden wij met ons bestuur in Nederland graag gezien dat wij onder andere 

omstandigheden het project konden afsluiten. Wij vertrouwen er echter op dat dit voor alle 

partijen op dit moment de beste oplossing is. 

We hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien, mocht u nog vragen hebben 

dan kunt u uiteraard altijd bij mij terecht. 

Met vriendelijke groet,                         Marjan Schamp. 

 

ALGEMEEN 



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 

Persoonlijke & Stijlvolle 
Uitvaartverzorging

D
ag en nacht bereikbaar

Marie Curiestraat 45
 6533 HV  Nijmegen

www.postma-uitvaart.nl

Zowel voor particulieren als verzekerden!

W at is de tijd in het leven?
Tijd is alles en tijd is niets.

Alles komt op z’n tijd.
Alles wat goed is, heeft tijd nodig.
Alles wat tijd krijgt, wordt goed.

Tijd geef je aan dingen
die goed moeten worden.

W ant tijd is meer .
Tijd is zorgzaamheid
en aandacht geven
in moeilijke tijden.

U kunt ons rechtstreeks bellen
Telefoon 024 - 356 39 29

Samen zorgen we voor een
zorgzaam afscheid

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


