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MEIMAAND …MARIAMAAND 
De mooie maand van mei is aangebroken. Sommigen zullen 
 – naar buiten kijkend in de natuur - stellen dat de meimaand  
dit jaar vróeg begon.. en ze hebben een beetje gelijk als je naar  
de vogels en hun nestdrang kijkt..  
Toch blijven we zeggen: 'in mei leggen álle vogels een ei'.  
Meimaand, Maria maand en maand van Eerste Communie.  
Het feest van de Eerste Communie vieren wij in ons stadsdeel  
op de eerste zondag van juni, als afsluiting van het Hemelvaart weekend. Ooit - 
ruim dertig jaar geleden  - vroeg een (protestante) leerling op school mij: “Klopt het 
meneer dat we de donderdag van Hemelvaart vrij zijn en ook die vrijdag?” Ik 
antwoordde: “Jazeker”. “O meneer”, vervolgde ze, “maar als vólgend jaar 
Hemelvaart op vrijdag valt, dan hebben die leerlingen geen lang weekend, zoals wij 
nu!” En ook dat beaamde ik: “Áls volgend jaar Hemelvaart op vrijdag valt, dan is 
dat zo”. Voldaan ging de leerling heen en mijn directeur - die achter me gestaan had 
,wat ik niet bemerkt had - schudde haar hoofd over zoveel katholieke 
lichtzinnigheid in mijn antwoord. 
De ontkerkelijking is al lang bezig, dat zal u duidelijk zijn. Niet voor niets zijn we 
rondom de geloofsgemeenschappen van De Goede Herder en de H. Antonius Abt 
bezig om nader samen te werken en ons op elkaar af te stemmen. De krachten 
búndelen en elkaar zoeken (en vinden) op die momenten en in die taken, waarmee 
we elkaar ondersteunen. Waar dat toe leiden zal? We zullen het zien en merken.  
We zijn verschillend in onze gewoontes en in sommige gebruiken, dat zullen de 
vieringen van de Goede Week getoond hebben en samenwerken betekent niet 
hetzelfde als 'overnemen', maar het vraagt om een houding waarin we bereid zijn 
elkaars gewoontes te leren kennen, zonder oordeel over beter - slechter, maar 
'anders'. En 'anders zijn'  is geen onbekende ervaring, durf ik ronduit te schrijven, 
als ik naar de groep voorgangers kijk: ieder komt met eigen geschiedenis en dient 
die ín te zetten, net zoals we samen de Vastenactie droegen, met de zusters van 
Huize Roza en de bewoners van Catharinahof. 
Ik ben de afgelopen jaren vrijwel jaarlijks naar Lourdes geweest. Op het grote plein, 
tijdens de Maria-processie klinkt het 'Wees Gegroet' in heel veel talen, elke avond. 
Elke avond kunnen er naast Engels, Frans, Duits, Latijn en Italiaans en Spaans ook 
andere talen klinken bij het voorbidden, dat vanuit de Rozenkrans plaatsvindt. De 
gekozen talen zijn een afspiegeling van de pelgrims die op die dag Onze Lieve 
Vrouw in Lourdes begroeten en er om steun vragen.  Hier is Maria voor de meeste 
pelgrims een ware Moeder van Eeuwigdurende Bijstand.  
Maar het mooiste - voor mij - komt nog: of er nu 'Holy Mary, full of Grace', of 'Je 
vous salue, Marie pleine de gràces', of het 'Ave Maria, gratia plena', of het 'Gegrüβt 
seist du, Maria, voll der Gnade', laat staan of in het Vietnamees, het Russisch of in 
het Swahilisch voorgebeden wordt: ieder bidt in haar/zijn taal het gebed verder uit . 
En weet u, we komen altijd tegelijkertijd uit bij het 'Amen' en dát is dan onze 
Latijnse universele bodem. 
Als ik zorg heb over 'hoe moet dat gaan, die samenwerking? Hoe krijgen we het 
voor elkaar: elkaars verschillen accepteren en blijven zoeken naar wat ons bindt, 
ook in de vorm maar voorál in de inhoud! Deze Lourdes-ervaring  stemt me op zo'n 
moment gerust. Eventjes. 
Fijn dat de meimaand een 'lekker lange maand' is met de volle 31 dagen om de 
rozenkrans door onze vingers te laten gaan!  
Ik wens u een prachtige Maria maand.   

        Berry Tijsse Klasen, H. Antonius Abt kerk    
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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 

KLOKKENSTOEL BETHLEHEMKERK 
Zoals velen van u mogelijk al weten is het parochiebestuur H. Stefanus voornemens de Bethlehem  
kerk in de toekomst te slopen en vervolgens de ontstane ruimte een andere bestemming te geven.  
Daarvoor wordt op dit moment de Bethlehem kerk geheel ontmanteld. 
Naast de Bethlehemkerk staat een klokkenstoel die bij deze kerk hoort. De klok in deze klokken- 
stoel werd altijd geluid voor aanvang van de viering. Het zou jammer zijn, als deze klokkenstoel  
verloren gaat! Het locatieteam H. Antonius Abt is in onderhandeling met het parochiebestuur om  
de klokkenstoel te behouden voor onze parochie H. Stefanus en deze klokkenstoel te plaatsen op  
ons kerkhof als herkenningspunt voor de mensen van de Bethlehemkerk. De klok kan dan worden  
geluid als er een bijzetting is op ons kerkhof. 
De laatste Paaskaars van de Bethlehem kerk is in de doopkapel van de H. Antonius Abt kerk geplaatst. Ook de 
wierookschaal, die tijdens diensten in de Bethlehemkerk werd gebruikt, en de vuurschaal zijn in de H. Antonius Abt 
kerk geplaatst om deze te behouden in ons Nijmegen-West.  
Wanneer kerkgangers van de Bethlehemkerk in de H. Antonius Abt kerk komen kerken, kunnen zij dus ‘hun bekende 
spullen’ tegenkomen.              Locatieteam H. Antonius Abt kerk 

 
SAM’S KLEDINGACTIE HELPT BIJ WEDEROPBOUW SULAWESI (herinnering) 
De inzamelingsactie vindt dit voorjaar weer plaats op: maandag 29 april a.s.  
in de H. Antonius Abt kerk; van 9.00 tot 16.00 uur en 
in De Goede Herderkerk: van 9.30 tot 12.00 uur 
Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van 
Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan voor de eerste helft van 
2019 naar een project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami, 
met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer dan 
211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. 

 
KERKENNACHT 2019 

Zoals in de vorige Oase al is vermeld, vind op vrijdagavond 21 juni 2019 de tweejaarlijkse 
kerkennacht plaats. Hieraan zal door de H. Antonius Abt kerk actief worden deelgenomen door die 
avond de kerk open te stellen voor deze pelgrimstocht. Het thema luidt: ‘Is dit óók kerk?’ In navolging 
van 2017 wil de Raad van Kerken in Nijmegen opnieuw een drietal pelgrimageroutes organiseren met 
vijf kerken per route. Kerkennacht wordt georganiseerd vanuit de Raad van Kerken Nijmegen.   

Zowel de wandel- als fietspelgrimages beginnen om 20.30 uur en eindigen rond 23.00 uur. Per route worden in 
vooraf vastgestelde volgorde vijf kerken bezocht. Elk kerkbezoek duurt een kwartier. In die tijd heeft de ontvangende 
kerk de gelegenheid om iets van haar verrassende zijde te laten zien. Elke kerk bepaalt zelf wat dat is: Vertelt zij iets 
van enkele bijzondere activiteiten, is er een speciale plek in het gebouw of misschien wat anders. De bedoeling is dat 
de bezoekers in de korte tijd van hun bezoek verrast worden door wat zij te zien of te horen krijgen. 
De fietsprimage 2 begint bij de H. Antonius Abt kerk. Tussen 20.15 en 20.30 uur wordt de fietsgroep ontvangen in 
onze kerk en van 20.30 tot 20.45 uur zal er een kort programma zijn in onze kerk waarna de groep zich verplaatst naar 
de volgende locatie.          Raad van Kerken Nijmegen, Coördinator Kerkennacht 2019, Bas Meisters. 

 
INTERVIEW PATER VAN GORP EN PASTOR IN NEY-WEST  
Graag willen wij u verwijzen naar een interview in de laatste ‘Ney-West’ met pater Kees van Gorp en pastor Hans van 
Zonneveld over het afscheid van pater van Gorp en het werk van pastor Hans van Zonneveld voor onze beide kerken H. 
Antonius Abt en De Goede Herder kerk. Een quote uit de tekst in de NeyWest: 
“Als priester mag je de rituelen verzorgen, dat is nu eenmaal zo en dat verander je niet zomaar,” zegt pater Van Gorp. 
Hans erkent dit en ziet mogelijkheden: “Ik vind het belangrijk om leken in te zetten, als voorganger bijvoorbeeld. Dan 
kunnen we ook op meer plekken tegelijk een eredienst houden. Het hoeft niet altijd brood en wijn te zijn,” verwijzend 
naar de hostie en de miswijn. Berry Tijsse Klasen schetst als metafoor: “De locaties van de Stefanus parochie zijn als 
een halve maan in het laatste kwartier over de Nijmeegse kaart verspreid. Wil je als gelovige naar een eucharistie-
viering? Dan zul je in deze tijd moeten gaan zoeken, op reis gaan om te shoppen.”  

 
EERSTE COMMUNIE 
Op zondag 2 juni, zullen 4 kinderen uit onze parochie, in onze Antonius Abt kerk hun eerste communie doen. Met veel 
plezier en enthousiasme bereiden zij zich voor, samen met Mevrouw Hellenthal.  
De viering zal gewoon om 10 uur zijn, het Gemengd koor zal daarbij zingen, en het wordt vast weer een mooi feest.
                   Locatieteam H. Antonius Abt kerk 
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za. 04 mei 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 05 mei 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Wim Corton, Nel Wouters - Verweij.  
za. 11 mei 18.30 u. Eucharistieviering 
   Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 
  We gedenken na één jaar:  Wilhelmina Tozzi – van Haren, Lammie  Reijnen en  

Jan van Gemert. 
zo. 12 mei 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: José Ortmans – Maessen. 
za. 18 mei 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 19 mei 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
za. 25 mei 18.30 u. Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Berry Tijsse-Klasen of Bettineke van de Werf. 

Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus. 
  We gedenken na één jaar: Margaretha Spring in ’t Velt – Kuin. 
zo. 26 mei 10.00 u.  Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Berry Tijsse-Klasen of Bettineke van de Werf. 
   Int.: Joop Straatman. 
do. 30 mei  HEMELVAART 
   GEEN VIERING 
za. 01 juni  GEEN VIERING 
zo. 02 juni 10.00 u. EERSTE COMMUNIE 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld 
   Int.: voor alle kinderen, die vandaag hun Eerste Communie doen. 

 
Financiën t/m maart:         2019       2018         
Kerkbijdragen    €   11.903  €  12.693     
Collectes     €     3.195  €    1.275    

 
Gedoopt:    
06 april 2019  Jilvano van Opstal 
21 april 2019  Jaicey Kuppen 
 

Ouders en dopelingen van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden: 
01 april 2019  Bijzetting op ons kerkhof van: 
   Johanna Steenwelle – Meijer Touwslagersbaan 59  Wijchen 80 jaar. 

 

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

 
Op zondag 5 mei willen we graag na de Eucharistieviering weer samen met u koffie drinken. 
Van deze gelegenheid willen tevens gebruik maken om u te informeren maar ook om naar u te luisteren hoe 
u denkt dat wij verder moeten en kunnen binnen onze locatie H. Antonius Abt.   

 
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. 04 mei 18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang.  
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 05 mei 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Wim Hopman, Harrie de Graauw. 
za. 11 mei 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 12 mei 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Annie Smits, Adelheid van Dam – Plasman, Nel Thijsen – v.d. Mark. 
za. 18 mei 18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang.  
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 19 mei 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
za. 25 mei 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 26 mei 10.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
do. 30 mei  HEMELVAART 
   GEEN VIERING 

 
 
Financiën t/m maart    2018   2019 
Kerkbijdragen € 5.122 €  4.225 
Collectes € 1.297 €  1.417 

 
 
Kerkcafé:   Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 5 mei a.s. in de sacristie. 

 
DAARVOOR BIDDEN: 

 

Niet om weelde 
 maar om gelukkig met voldoende; 

niet om een opzichtig huis 
maar een vertrouwd huis; 
om hartelijke mensen - 

daarvoor bidden 
 

Om vrede met jezelf 
vrede in de wereld; 

om eerbied voor het leven, 
verwondering over de schepping; 
om zin en zicht in het bestaan - 

daarvoor bidden 
 

Om zorg voor 
die zelf niet kunnen; 
om aanloop bij die 

alleen en eenzaam zijn; 
om aandacht voor elkaar - 

daarvoor bidden. 
/Peer Verhoeven 

 
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 

DIALOOG MET DE ISLAM (Uit de Bisdom nieuwsbrief van het februari 2019). 
Begin februari maakte paus Franciscus een opmerkelijke reis. Als eerste paus bezocht hij  
de Verenigde Arabische Emiraten en daarmee één van de hartlanden van de islam. Het  
motto van de reis vormde een regel uit een beroemd gebed van Sint Franciscus van Assisi:  
“Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede.” Precies 800 jaar geleden, in 1219, zocht 
de heilige Franciscus de sultan in Egypte op. Ondanks geloofsverschillen zag Sint Frans  
de sultan als een schepsel van God. Tijdens de vijfde kruistocht maakte Franciscus 
zo een indrukwekkende vredesmissie en wilde hij de aversie en vijandschap tussen  
christenen en moslims doorbreken. Met eenzelfde intentie maakte de paus zijn reis naar Abu Dhabi.  
Toekomst aarde  
Onze Kerk is georiënteerd op dialoog met de andere godsdiensten, heel bijzonder ook de islam. Christenen en 
moslims vormen samen meer dan de helft van de wereldbevolking. Voor de toekomst van onze aarde is een Modus 
Vivendi dus uitermate belangrijk. Natuurlijk zijn er grote theologische verschillen, maar als het gaat om sociale 
rechtvaardigheid en duurzaamheid moeten christenen en moslims eendrachtig de schouders eronder zetten. Alleen 
door intensieve samenwerking kunnen de grote uitdagingen van onze tijd, niet in de laatste plaats het zorgvuldig 
beheer van Moeder aarde, worden aangepakt. In Abu Dhabi ondertekenden de paus en een belangrijke soennitische 
leider een document, waarbij ieder geweld in naam van God wordt veroordeeld. Moslims doden op dit moment, met 
een beroep op God, andere mensen en tot in een vrij recent verleden hebben christenen hetzelfde gedaan. Het is 
belangrijk dat de band tussen God en menselijk geweld definitief wordt doorgeknipt.  
Dialoog en bemoedigen  
Paus Franciscus komt op voor een hartelijke dialoog met de islam, maar pleit volstrekt niet voor een onvruchtbare 
vermenging van de godsdiensten. De dialoog met de islam en de andere wereldgodsdiensten betekent immers niet de 
loochening van de uniciteit van Gods openbaring in Jezus Christus. De waarheid die Christus is wil de paus op geen 
enkele manier te grabbel gooien. Maar in het getuigend gesprek met moslims zal altijd de waardigheid van de 
gesprekpartner centraal staan en kan dus nooit sprake zijn van onvrijheid en geweld. Integendeel, het winnen van 
mensen voor Christus en zijn Evangelie vindt principieel in vrijheid en geweldloos plaats. De paus kon op zijn reis 
tijdens de viering van een feestelijke Eucharistie zijn geloofsgenoten en andere christenen bemoedigen. Wij moeten 
realistisch zijn en niet naïef. Vaak leeft de christelijke minderheid in een door de islam gedomineerd land onder 
moeilijke omstandigheden. De pelgrimage van de paus had dan ook als doel om zijn islamitische gastheren te wijzen 
op het grote belang van godsdienstvrijheid. Christelijk respect voor moslims moet samen gaan met islamitisch respect 
voor christenen.  
Dwaze beschuldiging  
Hoewel de meeste katholieken dankbaar zijn voor de recente reis van de paus, is er ook op verschillende katholieke 
sites, die paus Franciscus slecht gezind zijn, forse kritiek uitgeoefend. Door zijn optreden in de Verenigde Arabische 
Emiraten zou de paus zelfs een afvallige zijn geworden. Een even lachwekkende als verdrietig makende 
beschuldiging. Het beleid van de paus is immers helemaal in de lijn van de verklaring Nostra Aetate, een document 
van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) over de relatie van de Kerk met de andere wereldgodsdiensten. Wij 
vinden daar een dubbele inzet: de bereidheid tot dialoog met andersgelovigen, maar ook het ondubbelzinnig belijden 
van Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is dan ook ontzettend pijnlijk, dat het kerkvolk door 
bepaalde sites op een dwaalspoor wordt gebracht en zo de band met de huidige Petrus onder druk wordt gezet.  

Mgr. dr. Gerard de Korte. 
 

TITUS BRANDSMA LEZING 
De 26ste lezing zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 mei en wordt gehouden  
door Gert-Jan Zegers, Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie. 
Tot begin 2013 was hij directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting,  
het wetenschappelijk instituut van de CU. Ook heeft hij gewerkt als zendeling  
in Egypte. In zijn lezing spreekt hij over een tekst van Titus Brandsma:  
‘In en door en met God ziet de mens zich verenigd en in relatie tot andere mensen’. Door diens sociale 
bewogenheid, zijn gedrevenheid om recht te doen en zich uit te spreken, toen hem dat persoonlijk gevaar 
opleverde, gaf hij als gelovige betekenis aan het samenleven. Die roeping geldt ook vandaag in een tijd van 
verdeeldheid en polarisatie. 
Wij nodigen u van harte uit om deze lezing bij te wonen op vrijdag 24 mei van 15.00 tot 16.00 uur in de 
Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, Nijmegen. 
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Koopman 
Kappps

DAMES- EN HERENKAPPPSALON

�	 Openingstijden:
maandag  gesloten
dinsdag  09.30 -17.30 uur
woensdag  08.30 -17.30 uur
donderdag  08.30 -17.30 uur
vrijdag  08.30 -17.30 uur
zaterdag  08.30 -17.30 uur

�		 Wij werken met en zonder afspraak!
�	 Maak nu ook online een afspraak op
 www.koopmankappers.nl

Molenweg 170  -  Nijmegen  -  024 - 3772408
info@koopmankappers.nl

Anita Koopman
�	Haarwerkspecialist voor al 

        Uw haarwerken  
        06 - 46 70 16 45

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


