
OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. 

Volgende uitgave: 02 oktober 2020. Kopij inleveren vóór 20 september 2020. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Jaargang 26, Nr. 09 

september 2020 
 

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: 

vacature 
 

Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 

ANBI: 824137152 

EEN UITDAGING AANNEMEN OF NAAST JE NEERLEGGEN? 

Het schrijven van dit stukje heb ik een aantal malen voor mij uitgeschoven. Om 
verschillende  redenen: Waar ga ik over schrijven? Leeft dit onderwerp bij de 
lezers van de Oase? Hoe zet ik mijn gedachten zo duidelijk mogelijk op papier? 
Maar ook: het kan nog wel even wachten, het duurt nog even voor de kopij bij de 
redactie binnen moet zijn, toch!? Het is altijd een hele uitdaging, steeds weer 
opnieuw. 
 

Een uitdaging aannemen vraagt energie. Het kost de nodige tijd. Het betekent 
soms dat je datgene wat je vertrouwd is moet durven loslaten. Dat je je zonder 
‘mitsen en maren’ als het ware durft te storten in een nieuw avontuur. Je de nodige 
risico’s durft te nemen. Je je kwetsbaar durft op te stellen. 
 

Hoe kwetsbaar een mens kan zijn, ervaren we regelmatig in ons eigen leven. En 
zeker in deze coronatijd. Het virus heeft een enorme impact op ons persoonlijke 
leven. Grote gevolgen voor de economie. Veel onzekerheden voor de toekomst. 
We zijn teruggeworpen op onszelf. Zowel letterlijk, de 1½ meter maatschappij, als 
figuurlijk. Om dan vooruit te durven kijken vraagt een positieve levensinstelling. 
Vraagt vertrouwen. 
 

Vooruitzien, en het waarmaken, is in deze tijd een hele uitdaging. 
Met welk doel ga ik aan de slag? Hoe moet ik het aanpakken? Hoe kan ik dat het 
beste doen? Wat heb ik aan mogelijkheden om in te zetten? Heb ik misschien de 
hulp van anderen nodig? Waar haal ik de energie vandaan? Wat is de bron waaruit 
ik kan putten? Hoe ga ik om met eventuele teleurstellingen? 
 

Als geloofsgemeenschap van de Goede Herder, Antonius Abt en Bethlehem staan 
we aan het begin van een nieuw werkjaar. Hoe dit jaar er zal komen uit te zien is 
grotendeels in nevelen gehuld. De resultaten van de aanpak van het coronavirus 
spelen daarbij een belangrijke rol, maar die niet alleen. Nog belangrijker is hoe 
wij, u en ik, bereid en in staat zijn om ons steentje bij te dragen aan wat wij als 
geloofsgemeenschap belangrijk vinden.  
Als geloofsgemeenschap hier in Nijmegen-West moeten we met elkaar in gesprek 
gaan, maar vooral met elkaar in gesprek blijven. Moeten we openstaan voor 
elkaar, hoe verschillend we ook zijn. Want juist door die verschillen kunnen we 
mogelijk tot iets nieuws komen.  
 

Als Christenen hebben we daarbij een voorbeeld bij uitstek in de persoon van 
Jezus. 
Drie jaar lang rondtrekkend door het gebied van Galilea laat Hij iedere dag 
opnieuw zien waar Hij voor staat. Hij durft los te laten wat Hem vertrouwd is. Hij 
durft risico’s te nemen. Hij laat zich niet de mond snoeren door Schriftgeleerden, 
die denken het allemaal zo goed te weten. Niet wetten staan bij Hem centraal, 
maar de mens. Iedere mens. Maar vooral de mens in al zijn of haar kwetsbaarheid. 
 

Laten ook wij proberen, iedere dag opnieuw, aan elkaar te laten zien waar wij als 
geloofsgemeenschap voor staan. Laten we, wanneer nodig, durven loslaten wat 
ons vertrouwd is. Laten we risico’s durven nemen. Laten we goed luisteren naar 
wat de ander werkelijk zegt, werkelijk bedoelt. En zo samen blijven investeren in 
onze geloofsgemeenschap. En nemen we daarbij de persoon van Jezus als 
voorbeeld. Als bron om uit te putten.  
 

Durven wij deze uitdaging aan? Zullen we samen aan de slag gaan? 
Geert Ritmeijer 

 



Ruimte voor

uw advertentie?

Massagepraktijk Julia Lans

Shiatsu / Ontspannings / 
Voetreflex en Stoelmasage

Florence Nightingalestraat 45
6543 KT Nijmegen

06 - 42 80 49 66

www.massagepraktijkjulialans.nl



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 
 

BERICHT UIT ROEMENIË 

Via deze weg willen we u nogmaals hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan  
ons werk in Roemenië. Vorig jaar hebben we met uw hulp een uitleen- 
centrum voor medische middelen opgericht. Er wordt door heel veel mensen  
van dit centrum gebruik gemaakt. We kunnen veel mensen helpen met  
incontinentiemateriaal, maar ook met rolstoelen, postoelen en verschillende  
orthopedische hulpmiddelen. 
Doordat we nu veel contact hebben met mensen, die medische klachten hebben, 
horen we ook steeds meer van deze mensen dat ze behoefte hebben aan een  
plek waar ze op een eenvoudige manier kunnen revalideren en/of bewegingsoefeningen kunnen doen. We 
wilden graag een vervolg geven aan het uitleencentrum, vandaar dat we besloten hebben om een plek te creëren, 
waar mensen voor zulke oefeningen terecht kunnen. 
We gaan in ons bestaande centrum wat schuiven met de ruimtes en kunnen dan een plek inrichten met 
bewegingsapparatuur. Eén van de mensen, die in het verleden door ons geholpen is, heeft nu een opleiding voor 
fysiotherapeut afgerond en heeft aangeboden om ons te helpen bij het werk. Via een sportleraar kunnen we een 
aantal apparaten aanschaffen, dus we krijgen gelukkig van alle kanten hulp aangeboden! 
Inmiddels hebben we de aannemer gesproken, die vaker voor ons klussen uitvoert, en hij is komen kijken wat er 
allemaal gedaan moet worden.  
Door de corona-crisis duurt het wat langer voor hij daadwerkelijk aan de gang kan gaan, maar we hebben er 
goede hoop op dat het dit najaar gaat lukken en dat we voor het eind van het jaar, wanneer hopelijk de 
coronamaatregelen ook weer verder versoepeld kunnen worden, de eerste mensen kunnen ontvangen in de 
nieuwe ruimte! 
Het is voor ons heel bemoedigend om te ervaren dat zoveel mensen, zowel uit Nederland als uit Roemenië, ons 
werk een warm hart toedragen.  Samen kunnen we zoveel betekenen voor onze medemens en een betere 
toekomst voor hen mogelijk maken! Heel hartelijk bedankt daarvoor!             Saskia Verdoes. 

 
SACRAMENT VAN BEMOEDIGING (ZIEKENZALVING) 

Zorgvuldigheid met betrekking tot Corona heeft er ook toe geleid, dat we hebben besloten om de in september 
gebruikelijke toediening van de ziekenzalving in een zogenoemde viering van bemoediging, niet door te laten 
gaan. Een gezamenlijke viering vinden we toch te riskant, omdat het natuurlijk mensen met een kwetsbare 
gezondheid betreft. 

 
QUINTESSENS: we gaan weer beginnen! 

De afgelopen weken hebben Hanneke, Bas en Gerard de vieringen opgeluisterd met hun mooie instrumentale 
muziek. Dat is prachtig samen gegaan met de corona maatregelen.  
Dat geeft ons het vertrouwen dat we, met een beperkt aantal leden van het koor, erbij kunnen zingen. 
Onze nieuwe dirigente, Sophia Brink, is met ons op maandag 17 augustus, coronaproof gestart met repeteren. 
We starten in de viering van 30 augustus met maximaal 10 zangers zodat wij voldoende veiligheid voor 
bezoekers van de kerk en voor onszelf inbouwen; ver uit elkaar om het risico van besmetting zo klein mogelijk 
te maken. Zeker is wel dat u, als kerkganger, NIET mag meezingen. We horen t.z.t. graag uw reacties! 
Op naar een gezellig en vooral gezond koorjaar. 

 
VERKORT PROTOCOL voor de vieringen in Goede Herder en Antonius Abt 

Door het Bisdom is hiervoor een protocol opgesteld, waardoor deze vieringen veilig kunnen plaatsvinden. 
Beperkt aantal zitplaatsen 

In beide kerken zijn per viering 75 zitplaatsen beschikbaar. In de Goede Herder staan 75 stoelen op gepaste 
afstand van elkaar, in de banken van de Antonius Abt is met stickers aangegeven, waar u kunt gaan zitten.  
In de Antonius Abt is tevens een looproute aangegeven. 
Aanmelden 

Indien op enig moment bij iemand Corona vastgesteld wordt met het vermoeden dat dit bij een van de vieringen 
is geweest, moet de GGD onderzoeken wie mogelijk in de nabijheid waren en dus mogelijk ook besmet zijn 
geraakt. Wij vragen u per zondag een strookje thuis in te vullen en bij binnenkomst in de kerk in de daartoe 
opgestelde mandjes te deponeren. Wij bewaren die drie weken op datum, zodat we indien nodig de juiste 
gegevens kunnen verstrekken. Na die periode verwijderen we die gegevens op de juiste wijze.  
Op pagina 4 en 5 onderaan vindt u nog weer strookjes die u kunt uitknippen en meenemen naar de kerk. In de 
kerk liggen die strookjes ook. U kunt ze daar ook invullen, maar dan wel met uw eigen pen.  



 
zo. 06 sept. 10.00 u. Eucharistieviering. 
   Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 

Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Phily Timmermans – Engelaar. 
 

zo. 13 sept. 10.00 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

We gedenken na één jaar Gerhard Kaus. 
 

zo. 20 sept. 10.00 u. Eucharistieviering. 
   Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 

Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus. 
 

zo. 27 sept. 10.00 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: geen intenties gevraagd. 
 

zo. 04 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 
 

Financiën Antonius Abt t/m juli.       2020      2019 

Kerkbijdragen     € 16.057      € 15.855 
Collecte      €   1.668  €   4.553 
 

Overleden: 

14 juni 2020 Trieneke Gerrits  Ackerbroekweg 78  Nijmegen 50 jaar. 
05 juli 2020 Zr. Maria Jeanette o.p.  Dennenstraat 97  Nijmegen 97 jaar. 
21 juli 2020 Wim Geurts  Rosa de Limastraat 168 Nijmegen 90 jaar. 
04 aug. 2020 Zr. Maria Josita o.p.  Dennenstraat 97   Nijmegen 88 jaar. 
05 aug. 2020 Jan Driessen  Voorstadslaan 234  Nijmegen 91 jaar. 
 

Begraven op het parochiekerkhof. 

27 juni 2020 Hetty Pauwels-Weijers Bongerdstraat 84  Beuningen 81 jaar. 
07 aug 2020 Joop Giesssen  Wolfskuilseweg 16  Nijmegen 74 jaar. 
14 aug. 2020 Riet Las  Rosa de Limastrat 123 Nijmegen 101 jaar. 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer 
 

Gedoopt: 

28 juni 2020  Lexi Postma    Wedesteijnbroek 10-04 Nijmegen 
28 juni 2020  Milou van Rossum   Horstacker 17-42  Nijmegen 
18 juli 2020   Luca Oomen    Zellersacker 14-01  Nijmegen 
08 aug. 2020  Djenna Janssen en Demi Janssen,  Klarendalseweg 365   Arnhem 
23 aug. 2020  Avery van Voorst   Weth. Loeffenstraat 7  Ewijk 

Dopelingen en ouders van harte proficiat 
 

 
NAAM: 
Telefoonnummer: 
 
Dit briefje graag in de mand bij binnenkomst in de 
kerk 

 
NAAM: 
Telefoonnummer: 
 
Dit briefje graag in de mand bij binnenkomst in de 
kerk 

 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES 

Pastorie: Dennenstraat 121, tel. 377 06 31 
Financiën: IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 of IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 

Pastorie is alleen telefonisch bereikbaar: 06-53240809 
 
 



 

zo. 06 sept. 10.30 u.  Woord- en Communieviering.  

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: Hans van Alsté, Jos Caris, Lies Eijkhout, Chris de Reus,  
Wil Jansen, Annelies Jansen – Weijers. 

 

zo. 13 sept. 10.30 u.  Eucharistieviering.  

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
 

zo. 20 sept. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 

We gedenken na één jaar Mieke van Bergen – Wolters. 
We gedenken na één jaar Riet van Es – Helleman.  
  

zo 27 sept. 10.30 u.  Eucharistieviering.  

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Dianne en fam. van Herkhuizen. 
 

zo. 04 okt. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
  Wij gedenken na één jaar Harrie Kramer. 

Int.: Lies Eijkhout, Jos Caris, Chris de Reus. 
 

Financiën De Goede Herder t/m juli       2020     2019  

Kerkbijdragen     €  10.041  € 9.140 
Collectes     €    1.041  € 3.710 

 
Overleden: 
27 juli 2020   Ans de Bruijn - Sengers Honinghoeve Nijmegen 91 jaar. 
16 aug. 2020  Martien Terwindt  De Enk 1 Malden 67 jaar. 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer 
 

Zaterdag 22 augustus was de indrukwekkende uitvaart van Martien Terwindt. Hij verzorgde als 
expert de financiële administratie van zowel De Goede Herderkerk en H. Antonius Abt in de jaren 
rond de fusie. Wij gedenken hem in dankbaarheid.                 Paulus. 

 
DE GOEDE HERDERKERK 

Kerk en Parochiecentrum: Fanfarestraat 57. tel. 373 26 46 
Financiën: NL63 RABO 0135 8044 50. NL90 INGB 0000 9787 79 

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

 
NAAM: 
Telefoonnummer: 
 
Dit briefje graag in de mand bij binnenkomst in de 
kerk 

 
NAAM: 
Telefoonnummer: 
 
Dit briefje graag in de mand bij binnenkomst in de 
kerk 

 
NAAM: 
Telefoonnummer: 
 
Dit briefje graag in de mand bij binnenkomst in de 
kerk 

 
NAAM: 
Telefoonnummer: 
 
Dit briefje graag in de mand bij binnenkomst in de 
kerk 



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



  

 

 
 

NIJMEGEN 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

09.00 tot 16.00 uur   09.30 tot 12.00 uur 
      ANTONIUS ABT                               GOEDE HERDER KERK 

DENNENSTRAAT 121    FANFARESTRAAT 57 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie  voor Mensen in Nood.  

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Ethiopië 
ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair 

 

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de bovenstaande locatie(s). 
                      

HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE EN GRAAG TOT ZIENS! 
 

26 oktober 2020 
 



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

Ruimte voor

uw advertentie?

Wij dragen u op handen
Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u. 
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren 
team luistert, adviseert en ondersteunt. 
   

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder!

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom, Groesbeekseweg 424, Nijmegen  
meer info op  www.kk.nl  of bel  024 - 323 4444


