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"EEN GOED 2019 VOOR ONS ALLEMAAL” 
Het 'zalige Kerstdagen' is nauwelijks uit de lucht of we wensen elkaar 'een 
gelukkig Nieuwjaar'.  En altijd weer die vraag: wát zal het nieuwe jaar ons 
brengen? Ons: mensen rond de Goede Herder kerk en die van Antonius Abt, 
samen met de mensen die vanuit de Betlehem kerk naar ons toe kwamen nu 
hun kerkgebouw gesloten is en er gezocht wordt naar 'kerk in hun wijk'. 
Er zijn zorgen: we worden allemaal ouder en dat raakt ook onze voorgangers. 
Met de benoeming van pastor Hans van Zonneveld, het vertrek van pastoor 
Cyrus van Vugt, na het afscheid van Zuster Marlies en met de komst van Geert 
Ritmeijer zijn er impulsen van verandering en andere vormen van 
samenwerking mogelijk.  
Als kerkbezoekers worden we niet méér in aantal, maar minder. Dat heeft 
gevolgen voor de financiën en de (on)mogelijkheden om door te gaan. Omdat 
onze groep kerkgangers krimpt, leidt dit ook tot mindere inzet van 
vrijwilligers. Het parochiebestuur Heilige Stefanus maakt wisselingen door - 
een nieuwe secretaris is gevonden, een nieuwe penningmeester wordt gezocht 
- en er komen meer en meer zaken in één hand, los van de locaties. Dingen 
zullen anders gaan worden en wij moeten durven meebewegen op de golven 
van de tijd. Dat is geen wens, maar een nuchterheid of noodzaak. 
Ons geleidt het Kerstkind bij het werken en geloven van 'de mensen van goede 
wil'. In die kracht gaan we het nieuwe jaar binnen en zoals pater Jan Eijkman 
ooit stelde: 'dragen we dan het Kerstkind mee tot ná Driekoningen, of bergen 
we het op met de stal en de beeldjes?' 
De vier evangelisten hebben ons op het spoor van Jezus van Nazareth gezet, 
door hun verhalen en herinneringen aan Hem. Wij volgen al eeuwenlang 
sindsdien dát spoor, al zijn vorm en toon aan verandering onderhevig aan de 
tijdgeest. Soms denken mensen: het wordt nooit meer als vroeger. Maar 
stoppen zal het ook niet, ook al lopen zaken ogenschijnlijk op hun eind.  
Ik was in december in London in  St Paul's Cathedral toen er het Avondgebed 
gebeden en gezongen werd. Het was mooi om een Engelse tekst op het 
overbekende 'Rorate Caeli' mee te zingen. De voorganger bad en op de plaats 
waar wij als afsluiting van een 'tot in de eeuwen der eeuwen' bidden, klonk er 
het 'world without end': wereld zonder einde. Het klonk me als muziek in de 
oren omdat het vertrouwen uitstraalt: wat er ook vergaat, wie er ook vergaat, 
Gods werk gaat door en daar mógen wij op vertrouwen. Dat moet ons geloof 
schragen en dragen tot vér in het nieuwe jaar!! Als wij het Kind van het 
kerstfeest in ons hart mee blijven dragen, dan zullen we elkaar weten te vinden 
als het nodig is, dan zullen we met elkaar het nieuwe jaar doortrekken en er 
gelovige momenten vinden. 
Samen in de Eerste Communieviering, gelovig op weg naar Pasen en de 
andere feesten, als een eigentijds 'Gods Volk Onderweg'. Óp naar het nieuwe 
jaar kortom! 
Ik wens u daarom van harte een gezond en goed en een mooi 2019 toe, in het 
vertrouwen dat ik dat doe uit naam van alle collega's in de locaties van ons 
'Nijmegen West'.         Berry Tijsse Klasen, locatieteam Antonius Abt. 
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Ruimte voor

uw advertentie?

bel 024 377 17 13

Neerbosch
  Cafetaria Eethuis

Symfoniestraat 128
Telefoon 024 377 67 65

Openingstijden:
	 Zondag	t/m	donderdag	 11.00	tot	24.00	uur
	 Vrijdag	t/m	zaterdag	 11.00	tot	01.00	uur
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ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

PASTOR HANS VAN ZONNEVELD OOK IN ANTONIUS ABT 
In de afgelopen maanden was pastor Hans van Zonneveld (ook) bij ons in de kerk te vinden en ook in de nabije 
toekomst zal dat zo zijn. 
Hij en pater van Gorp hebben afgesproken elkaar te helpen bij bediening en uitvaarten en pastor Hans is bereid hieraan 
zijn tijd en inzet te geven. 
Het is nog niet tot een officieel ‘kennis maken’ met onze parochianen gekomen, maar daarom is het goed hier nu van 
deze samenwerking melding te maken. 
Het is hopelijk een stap in de richting van nauwer samenwerken en de pastorale krachten bundelen in ons Nijmegen 
West.                 Locatieteam H. Antonius Abt kerk 

 
“KUNT U ONS DE WEG NAAR BETHLEHEM VERTELLEN, MIJNHEER?” 
           GEZINSVIERING OP 24 DECEMBER OM 19 UUR 

De iets minder jongeren onder ons kunnen het zich ongetwijfeld nog herinneren, die 
beroemde televisieserie: “Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?”. 
De serie begon altijd met het lied dat dezelfde titel heeft. Dit lied is basis van het thema van 

 de gezinsviering dit jaar. Met een aangepaste tekst zal het door ons koor Quintessens en door 
iedereen uit volle borst worden gezongen. 

Samen met de kinderen gaan we het hebben over de weg, die we kunnen volgen om de kerststal in Bethlehem te vinden 
en de kinderen mogen ook op zoek naar het kerstkind, dat zich vast ergens in de kerk bevindt… 
Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere viering rondom Jezus en zijn geboorte mee te maken.  
Voor elk kind is er op het einde van de viering ook nog een klein aandenken om de weg goed te kunnen vinden.  
                   Patrick van Dievoet 

 
ZORGEN OM PATER VAN GORP? 
Al enige tijd worden er aan ons, leden locatieteam van de H. Antonius Abt kerk, vragen gesteld over de gezondheids-
toestand van onze pastoor, pater van Gorp. Veel parochianen merken op dat pater van Gorp soms wat afwezig lijkt 
tijdens eucharistievieringen. Ze maken zich dus zorgen over hem en over de gevolgen hiervan. 
Pater van Gorp bereikt in 2019 de leeftijd van 80 jaar. Hij is inmiddels twintig jaar onze voorganger en pastoor. 
Het is ons, het is u allemaal duidelijk dat de jaren gaan tellen en ouder-worden brengt allerlei probleempjes mee in de 
gezondheid, concentratie en alertheid. 
Vanuit het locatieteam proberen we hem zoveel mogelijk te ondersteunen en waar nodig hem niet alleen te laten 
voorgaan bij vieringen. Zolang hij onze voorganger wil en kan zijn, willen we dit mogelijk maken en daar spreken we 
dan ook vaak met hem en betrokkenen over. Als u een andere mening bent toegedaan, dan vernemen we die graag. 
Spreek gerust een van ons hierover aan!             Locatieteam H. Antonius Abt kerk 

 
EERSTE COMMUNIE 
Als er ouders zijn, die hun kind willen opgeven voor de eerste communie in 2019, dan kan dat. De datum voor die 
viering is vastgesteld op 02 juni 2019. Vanzelfsprekend willen we er weer een groots kinderfeest van maken. U kunt 
uw kind telefonisch (Tel.: 06-53240809) of per e-mail: parochiehees@upcmail.nl opgeven.  

Gezamenlijke locaties: De Goede Herder kerk en H. Antonius Abt kerk 
 

“TIENTJESLID” EN  KERKBIJDRAGE 
Ik meen dat de term Tientjeslid uitgevonden is voor leden van de omroepvereniging. 
Je lidmaatschap kostte dan slechts een tientje. Tien gulden wel te verstaan. In die tijd, 
toch alweer lang geleden, deden ook veel mensen mee als tientjeslid aan het parochiefonds. 
En toen de Euro werd ingevoerd, veranderde die bijdrage dus in € 4,53 per jaar. 
Bent u nog altijd een “tientjeslid”? Misschien zou u dan willen overwegen om van 10 gulden 10 euro te maken. Mag 
ook meer! Het is nu eenmaal zo, dat we met steeds minder mensen onze kerk en gemeenschap overeind moeten zien te 
houden. Denk er eens over en hopelijk maakt u een goed einde aan het oude jaar (ook in december hartelijke dank!) en 
een goed voornemen voor het nieuwe jaar voor een gepaste bijdrage! Houdt De Goede Herder gaande!  

                  Hans van Zonneveld 
 

WELKOM 
Goed nieuws! Het locatiebestuur van De Goede Herderkerk mag formeel in januari twee nieuwe leden verwelkomen: 
Ellie de Haas (gebouwbeheer) en Theo Hendriks (Gemengd koor). Zij treden aan en Rommie Terpstra treedt 
tegelijkertijd af. Rommie dankjewel voor je grote inzet! Intussen hebben we er ook een koster bij: Sjaak Schenk, een 
man die al vele jaren actief is geweest als koster in de Betlehem.. 
We zoeken nog iemand die het leuk vindt om onze publiciteit te verzorgen in alle mogelijke media, en ook de stoel van 
voorzitter van ons locatieteam staat nog steeds leeg……! Welkom! 
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za. 22 dec. 18.30 u. WOORD- EN COMMUNIEVIERING  
   Int.: mevr. Otten – Vroemen. 
zo. 23 dec. 10.00 u. 4de ZONDAG VAN DE ADVENT  
   WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het Gregoriaans koor. 
ma. 24 dec. 21.00 u. NACHTMIS 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j. 
   Int.: voor onze vader en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus, Toon Piels,  

 fam. van Dinteren – Hubers, ouders Hendriks – van Etten, Jan Thoonen, Jan Stoep,  
Theo Thoonen, fam Thoonen – Dinnessen en Tijn Bergamin, Jo Heijmans, Henk Barsch,  
Truus van Raaij – Brink, Bep Vonk – Diepenveen, Henk en Els van Dommelen – Seelen,  
ov. fam. van Kesteren – van Munster.    

di. 25 dec. 10.00 u. 1ste KERSTDAG 
   Eucharistieviering  m.m.v. het Gregoriaans koor. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j. 
   Int.: mevr. Otten – Vroemen, Leo Lamers en Willie Lamers – Jansen, Wim Corton, 
   Mary Engering - Breijs, Matthieu Nijssen, Nelly Jansen – van Uden, Alex Opgenoort,  
   fam. Jansen – Pekel.   
wo. 26 dec.  2de KERSTDAG 

Geen viering in onze kerk. Om 10.30 uur morgengebed in De Goede Herder kerk. 
za. 29 dec. 18.30 u. Eucharistieviering. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j. 
   Int.: mevr. Otten – Vroemen, 25 jarig huwelijk echtpaar Hellenthal – Hendriks. 
zo. 30 dec. 10.00 u. Geen viering 
ma. 31 dec. 19.00 u. OUDJAAR 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j.  
di. 01 jan 2019. NIEUWJAAR 

GEEN VIERING  
  Om 10.30 uur samen een Eucharistieviering in De Goede Herder kerk. 
za. 05 jan. 18.30 u. Eucharistieviering. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j.  

Int.: Diny Verweij – Nikkelen en Ilonka, mevr. Otten – Vroemen. 
   We gedenken na één jaar: Henk Meijering. 
zo. 06 jan. 10.00 u. OPENBARING DES HEREN 
    Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 
za. 12 jan. 18.30 u. WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
zo. 13 jan. 10.00 u.  WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het Gemengd koor. 

Int.: Jo van de Water, René van de Water, Anita van de Water – Willems, Anja van de Water.  
za. 19 jan. 18.30 u. Eucharistieviering. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j.  

Int.: voor onze ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus.  
zo. 20 jan. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j. 
   Int.: Wim Corton. 
za. 26 jan. 18.30 u. Eucharistieviering. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j.  

Int.: mevr. Otten – Vroemen.  
zo. 27 jan. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. Voorganger: p. Kees van Gorp s.c.j. 

 
Financiën t/m november:      2018        2017 
Kerkbijdragen     € 20.687    € 22.143 
Collectes     €   5.598   €   7.579 

 
Gedoopt:   
15 dec. 2018   Zoë Nas 
15 dec. 2018  Esmay Nas 

Ouders en dopelingen  van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden: 
21 nov. 2018   Bernardus L. Kok,    Zeigelhof 12,   Nijmegen 77 jaar.    
26 nov. 2018  Agnes W.T. Westland – Coenen  Drieskensacker 10-74  Nijmegen 84 jaar. 
05 dec. 2018  Pieta M.T. Jansen - Jacobs   Honinghoeve     Nijmegen 89 jaar.  

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

 
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 geopend: ma t/m vr. van 09.00-12.00 uur. 
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za. 22 dec. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 23 dec. 10.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
      Voorganger: Patrick van Dievoet. 
ma. 24 dec. 19.00 u. GEZINSVIERING 
      Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorganger: Patrick van Dievoet. 
ma. 24 dec. 21.00 u. NACHTMIS 
      Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorgangers: allen. 
      Int.: Wiet Reijnen, ouders Schenk – Theloosen, fam. Reijnen – Linders, Kees Terpstra, 
      fam. van Pinxteren, fam. Hoek, Wil Jansen, Jan Goedhart. 
di. 25 dec. 10.30 u. EERSTE KERSTDAG 
      Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorgangers: allen. 
      Int.: Paul Bongers, Annie Smits, Nelly Klievink – v.d. Geijn..                          
wo. 26 dec. 10.30 u. TWEEDE KERSTDAG 
      Morgengebed met samenzang. 
      Voorgangers: allen. 
29, 30, 31 dec.   GEEN VIERING. 
di. 01 jan. 10.30 u. NIEUWJAAR 
      Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
      Int.:  fam. van Pinxteren, fam. van Hoek. 
za. 05 jan. 18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 06 jan. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 
      Int.: Wim Hopman, Annie Smits, Paul Bongers. 
za. 12 jan.  18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 13 jan. 10.30 u.  Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorganger: Patrick van Dievoet. 
za. 19 jan. 18.30 u.  Eucharistieviering met samenzang. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld 
zo. 20 jan. 10.30 u.  Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld 
za. 26 jan. 18.30 u.  Woord- en communieviering met samenzang. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 27 jan. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 

 
 
Financiën t/m november            2017      2018 
Kerkbijdragen   €  16.550  €  15.214 
Collectes    €    7.646  €    5.768   

 
 
Kerkcafé:   Er zal fijn weer kerkcafé zijn op zondag 13 januari a.s. 
 

 
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. 
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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
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ALGEMEEN 

OPBRENGST SAM’S KLEDINGSACTIE 
In de Goede Herderkerk heeft de kledingactie van eind november 500 kg  
aan kleding opgeleverd en in de H. Antonius Abt kerk 420 kg aan kleding.  
Al met al een mooie opbrengst. Namens Sam’s kledingactie dank u wel.  
Sparen maar weer voor de volgende ronde! 

 
Concert “Babylon en de Bazaar”  
Het kleine koor éénvoortwaalf neemt u deze keer mee op reis door de Levant. Zoals altijd is de programmering 
avontuurlijk en een mix van oude en hedendaagse muziek. Farao’s komen ten tonele in psalmen en 
zonneliederen. Babylonische schoonheid klinkt in de werken van Schütz, De Monte en Palestrina. Extra 
feestelijk is de première van ‘Zonnelied van Echnaton’ van  
componiste Frea van de Lavoir. Zij laat de schoonheid en kracht van de zon weer- 
klinken, op tekst van Bertus Aafjes. Tot slot vertoeft u met ‘Bazar’ op een moderne  
markt, met alle geluiden van dien.  
Gastdirigent is Hebe de Champeaux.  
Zaterdag 19 januari 2019. Aanvang: 20.00 uur.  
H. Antonius Abt kerk, Dennenstraat 125, Nijmegen. 
Toegang: vrijwillige bijdrage, drankje na afloop. www.eenvoortwaalf.nl 

 
KERK EN SAMENLEVING (uit het Bisdom den Bosch) 
Geloof en Kerk zijn van belang voor de samenleving. Katholieke onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, pastoraat 
bij daklozen en gevangenen, voedselbanken, etc. Het zijn allemaal voorbeelden van kerkelijke aanwezigheid in 
de samenleving. De Kerk is zowel teken als instrument van eenheid in de samenleving. Ze stimuleert een 
beschaving van liefde en een cultuur van leven. 
 
Het is belangrijk de mens te zien als kind van God en hem concreet te helpen in zijn menselijk noden en 
daarmee Christus te verkondigen. Vele vrijwilligers, vruchten van een rijke missionaire en religieuze traditie, 
zorgen ook nu nog voor sociale hulpverlening aan kwetsbaren. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch, onderdeel 
van de Wereldkerk, ziet het als haar taak om vanuit het Evangelie op te komen voor de menselijke waardigheid 
en het algemeen welzijn. Een uitwerking hiervan is te vinden in de sociale leer van de Kerk. 
 
Concreet kunnen katholieke en christelijke charitatieve organisaties, al dan niet in samenwerking met 
particuliere of overheidsinstanties, met zorg en naastenliefde aanwezig zijn bij de meest kwetsbaren. Naast het 
persoonlijk pastoraal aanwezig zijn bij de zwakkeren, zal de lokale Kerk relaties aanknopen en onderhouden 
met allerlei religieuze, politieke en sociale instanties en hier netwerken mee vormen. Bovendien zal zij ook 
haar stem laten horen in het publieke maatschappelijk debat. Een gemeenschap van mensen leeft immers van 
communicatie. 

 
KERKBALANS 2019  
In de maand januari 2019 krijgt u weer de enveloppe in uw brievenbus met een  
oproep aan u om ook in 2019 uw kerk financieel te steunen. 
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. En parochies  
krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van  
hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de  
samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is:  

‘GEEF VOOR JE KERK’ 
De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. 
Via het antwoordformulier bij de brief, die u in januari ontvangt, kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. 
Geen brief ontvangen? Neem dan contact op met uw parochie of gemeente of maak uw bijdrage over op de 
bankrekening van uw parochie of gemeente. 

 
VAN DE REDACTIE 
Graag wenst de redactie u allemaal een heel gelukkig en gezond 2019.  
Wij wensen u alle goeds toe. 
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WINKELPUIEN
METALEN RAMEN

[AUTOMATISCHE]  DEUREN
FIJN STAALWERK

TOEGANGSSLUIZEN
KOGELWERENDE BALIES

ROKERSRUIMTES
REPARATIES METALEN PUIEN

VERKOOP ONDERDELEN
OUTSOURCEN

BEDRIJFSWEG 9    
6541 DC NIJMEGEN       
T +31 [0 ]24 - 377 09 77      
INFO@THOONEN.EU      
WWW.THOONEN.EU

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


