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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 

‘… DAT HIJ NAMELIJK UIT DE DODEN MOEST OPSTAAN …...’ 
 

Ieder jaar opnieuw een bijzondere weg die we met Jezus mogen gaan. ‘Van de 
kwetsbaarheid’ van een mensenleven op Aswoensdag, via de vragen die ons 
gesteld worden in de Veertigdagentijd, naar de weg die Jezus gaat in de Goede 
Week, uitmondend in de ontdekking van het lege graf op Paasmorgen door 
Maria Magdalena. 
 

Samen met Jezus op weg naar Jeruzalem en daar samen met Hem aankomen. 
Jubel en blijdschap. Palmtakken. Hoge verwachtingen. Een koning. Maar niet 
zomaar een koning. Geen koning, die gediend dient te worden, maar een koning 
die gekomen is om te dienen. Die zorg heeft voor de minsten der Zijnen. 
 

Maar het kan verkeren. Enkele dagen na die triomfan- 
telijke intocht in Jeruzalem is Jezus samen met zijn  
leerlingen bijeen in een bovenzaal. Hij weet wat Hem  
te wachten staat. Voor de laatste keer breekt en deelt 
Hij het brood en laat de beker rondgaan.  
‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’, geeft Hij als opdracht aan zijn leerlingen mee. 
 

Gevangen genomen. In de steek gelaten, zelfs door hen die Hem hadden 
toevertrouwd dat ze Hem altijd trouw zouden blijven. Vals beschuldigd. En 
onvermijdelijk: de dood aan het kruis. 
 

Het leek allemaal zo mooi! Er leek een andere, een nieuwe toekomst in het 
verschiet! Maar er is niets meer over van die idealen! Is het dan allemaal voor 
niets geweest? Waren die verwachtingen misschien te hoog gespannen? Was die 
Jezus inderdaad een bedreiging voor de gevestigde orde?  
 

En dan is het Maria Magdalena die op die vroege Paasmorgen naar het graf gaat 
en ontdekt dat de steen weggerold is en het graf leeg is. Ze gaat direct Petrus en 
de leerling die door Jezus bemind werd, halen. En dan eindigt het Evangelie van 
Paasmorgen: ‘want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, 
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan’. 
 

De weg van Aswoensdag naar Paasmorgen is de weg, die we samen mogen 
gaan, maar ook de weg die we herkennen in ons eigen leven. Momenten van 
hoop en toekomstperspectief, van blijdschap en geluk, kunnen ineens veranderen 
in momenten van uitzichtloosheid, van ‘hoe nu verder?’, van ‘wat is de zin nog 
van mijn leven?’. Momenten van actief en positief in de wereld staan, kunnen 
plots veranderen in momenten van je terugtrekken, van droefheid en ‘het niet 
meer weten’.  
 

Jezus ging die weg, maar Zijn dood was niet het einde! Zijn verhaal ging en gaat 
verder de wereld rond. Het inspireerde en inspireert mensen. Het nodigde en 
nodigt mensen uit om diezelfde weg te gaan. Niet alleen, maar samen! Samen de 
weg gaan die Hij ons heeft voorgeleefd en die we in de Veertigdagentijd en de 
Goede Week met Hem mogen gaan. Wetende dat we het niet alleen hoeven te 
doen. Dat er altijd Iemand (met een hoofdletter) is die met ons meegaat. Dat er 
altijd mensen zijn, die een hand op onze schouder leggen, een woord van 
bemoediging spreken, een stukje met ons meelopen op onze levensweg.  
 

Een goede voorbereiding op Pasen toegewenst. 
En een zalig Pasen.                 Geert Ritmeijer. 
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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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H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 
 
 PALMZONDAG 2020 

Aangezien er op dit ogenblik geen weekenddiensten plaats hebben in onze locaties, en dit zeker tot en met 5 
april, en mogelijk nog langer, vervalt ook de viering van Palmzondag.  
 

Toch willen we jullie allemaal in de gelegenheid stellen om op die zondag een palmtakje te komen halen.  
De palmtakken zullen in een besloten gebedsdienst worden gewijd. 
 

Op zondag 5 april is er dan mogelijkheid om een palmtakje op te halen in de  
portalen van onze kerken. 
In onze locatie Antonius Abt kan dit van 10 uur tot 11uur. 
In onze locatie De Goede Herder kan dit van 10.30 uur tot 11.30 uur.  
 

Op beide locaties is een van onze voorgangers aanwezig. Mogelijkheid bestaat  
dus ook om eigen meegebrachte palmtakjes ter plekke te laten wijden. 

 
DE  GOEDE WEEK 2020 
I.v.m. alle aangekondigde maatregelen m.b.t. bestrijding van het Coronavirus, is de kans reëel dat ook de 
vieringen van de Goede Week niet kunnen doorgaan. Ook daarop hebben we alvast geanticipeerd.  
Indien er inderdaad geen vieringen kunnen plaats hebben, zullen besloten diensten worden gehouden, waarvan 
een opname wordt gemaakt. Deze opnames zullen te bekijken zijn via onze website. Om deze te bekijken, 
gaat u als volgt te werk: U kopieert een van onderstaande links in de adresbalk uw webbrowser: 
https://www.stefanus.nl/vieringen-gh   
https://www.stefanus.nl/vieringen-antoniusabt   
Een andere mogelijkheid is om via de website van parochie H. Stefanus (www.stefanus.nl) bovenaan in de balk 
de kerk te kiezen en daarna door te klikken op vieringen. 
 

Tevens is er vanaf heden een facebookpagina voor onze beide locaties:  
Parochie DGH AA Nijmegen. Ook daar zullen de uitzendingen in  
worden opgenomen.  De diensten die voorzien zijn, zijn de volgende: 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake 
In de Paaswake zullen de Paaskaarsen van onze beide locaties worden  
gewijd.  
Zoals altijd hadden we heel graag samen met u allen deze bijzondere dagen willen doorbrengen, maar de 
realiteit is nu eenmaal niet anders. Van harte hopen we op deze manier toch met u verbonden te blijven. 

 
VOORJAARSACTIE SAM’S KLEDINGACTIE BESTEMD VOOR ETHIOPIË 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie speciale landelijke actiedagen,  
om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen  
voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair. 
Actiedag in Nijmegen 
Op maandag 11 mei a.s. kunt u in Nijmegen uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de H. Antonius Abt 
kerk aan de Dennenstraat 125 (van 09.00-16.00 uur) en bij de Goede Herder Kerk aan de Fanfarestraat 57 (van 09.30-
12.00 uur). De vrijwilligers staan deze dag voor u klaar om de goederen in ontvangst te nemen. 
Lokale infrastructuur 
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 
2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit 
hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren 
velen weer terug naar hun dorp.  
Wat doet Cordaid 
Cordaid werkt samen met haar vertrouwde partnerorganisatie RACIDA en de lokale overheid en vredesorganisaties 
aan vredesopbouw om de spanningen tussen de mensen in Liben- en Somalië-regio te verminderen? 
Cordaid wil samen met Racida de mensen, die terug keren naar hun dorpen in de Liben-regio, leren zich voor te 
bereiden op droge tijden zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Ze helpen bij de aanleg en herstel van 
ondergrondse tanks, wateropslagplaatsen en dammen en ze trainen watercomités die dit alles gaan beheren.  
Mogen wij rekenen op uw steun?  



4 

 

PALMZONDAG 2020 
Aangezien er op dit ogenblik geen weekenddiensten plaats hebben in onze locaties, en dit zeker tot en met 5 
april, en mogelijk nog langer, vervalt ook de viering van Palmzondag.  
 

Toch willen we jullie allemaal in de gelegenheid stellen om op die zondag een palmtakje te komen halen. De 
palmtakken zullen in een besloten gebedsdienst worden gewijd. 
 

Op zondag 5 april is er dan mogelijkheid om een palmtakje op te halen in de portalen van onze kerken. 
In de locatie Antonius Abt kan dat van 10 uur tot 11uur. 
In de locatie De Goede Herder van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
 

Op beide locaties is een van onze voorgangers aanwezig.  
Mogelijkheid bestaat dus ook om eigen meegebrachte  
palmtakjes ter plekke te laten wijden. 
 
 
Alle vieringen hieronder zijn onder voorbehoud van de  
ontwikkelingen betreffende het Coronavirus.  
De bisschoppen sluiten aan bij het advies van de overheid en het RIVM. 
 
za. 11 apr. 21.30 u. PAASWAKE 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor 
   Voorgangers: pastor Hans van Zonneveld, Patrick van Dievoet en Geert Ritmeijer. 
   Int.: Ouders en broers, fa. van Aken - van Elk, Fam. Derks - de Reus, Theo Toonen, 

José Ortmans - Maessen, Toon Piels. 
zo. 12 apr. 10.00 u. 1ste PAASDAG 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
   Int.: Phily Timmerman - Engelaar, Truus Broeksteeg - Sweerts. 

 

za. 18 apr. 18.30 u. Woord- en Communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
  We gedenken na één jaar: Jo Edelijn. Toos Straten - Loosbroek en 

Truus Arnoldussen-Verwaaijen. 
zo. 19 apr. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor.  

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Phily Timmerman – Engelaar. 
 

za. 25 apr.  GEEN VIERING 
zo. 26 apr. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
    

za. 02 mei 19.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
zo. 03 mei 10.00 u.  Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 

 
Financiën t/m februari:          2020       2019 
Kerkbijdragen     €    10.203  €    10.421    
Collectes     €      1.050   €      2.342  

 
Overleden: 
21 febr. 2020   An Schamp  Oscar Carréstraat 71   Nijmegen 95 jaar. 
07 mrt. 2020   Herman Otten   Florence Nightingalestraat 51   Nijmegen 91 jaar. 

 
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 do. van 09.00-12.00 uur. 
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DE  GOEDE WEEK 2020 
I.v.m. alle aangekondigde maatregelen m.b.t. bestrijding van het Coronavirus, is de kans reëel dat ook de 
vieringen van de Goede Week niet kunnen doorgaan. Ook daarop hebben we alvast geanticipeerd.  
 

Indien er inderdaad geen vieringen kunnen plaats hebben, zullen besloten diensten worden gehouden, waarvan 
een opname wordt gemaakt. Deze opnames zullen te bekijken zijn via onze website. Om deze te bekijken, 
gaat u als volgt te werk: U kopieert een van onderstaande links in de adresbalk uw webbrowser: 
https://www.stefanus.nl/vieringen-gh   
https://www.stefanus.nl/vieringen-antoniusabt   
 

Een andere mogelijkheid is om via de website van parochie H. Stefanus (www.stefanus.nl) bovenaan in de balk 
de kerk te kiezen en daarna door te klikken op vieringen. 
Tevens is er vanaf heden een facebookpagina voor onze beide locaties: Parochie DGH AA Nijmegen. Ook daar 
zullen de uitzendingen in worden opgenomen.  
 

De diensten die voorzien zijn, zijn de volgende: 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake 
In besloten Paaswakeviering zullen de Paaskaarsen  
van onze beide locaties worden gewijd.  
Van harte hopen we op deze manier toch met u  
verbonden te blijven. 
 
Alle vieringen hieronder zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus.  
De bisschoppen sluiten aan bij het advies van de overheid en het RIVM. 
 

za. 11 apr. 19.30 U. PAASWAKE 
      Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. Voorgangers: allen. 

     Int.: Annie van Haren – Lindsen, Harrie Kramer,  
     Wiet Reijnen, fam. Schenk – Theloosen, fam. Reijnen – Linders. 

zo. 12 apr. 10.30 u.  EERSTE PAASDAG 
      Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. Voorgangers: Allen. 
      Int.: Paul Bongers, Dianne en overl. fam. van Herkhuizen. 
ma. 13 apr. 10.30 u. TWEEDE PAASDAG 
      Morgengebed. Voorgangers: allen. 
 
za. 18 apr.  GEEN VIERING  
zo. 19 apr. 10.30 u.  Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
 

za. 25 apr. 19.30 u.  Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Harrie Kramer. 
zo. 26 apr. 10.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Willy Spruijtenburg – Kok. 

 
 

Financiën t/m februari        2020 
Kerkbijdragen     €  5.266 
Collectes     €     848 

 
Overleden: 
20 febr. 2020 Ans Wijers - Kranendijk Spinetstraat 13 Nijmegen  94 jaar. 

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

 
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 

PATER VAN GORP VERHUISD. 
Pater van Gorp is verhuisd van Huize Catharinahof naar het St. Jozefklooster aan de Kerkstraat 65. 
De gezondheid van pater van Gorp liet het niet meer toe om nog zelfstandig te blijven wonen en hij woont nu 
samen met paters die hij kent. Maar belangrijk is dat Pater van Gorp nu de zorg krijgt die hij nodig heeft. 

 
VERSLAG GOEDE HERDER BERAAD 4 MAART 2020 
Ik heb niet precies geteld. Ik denk dat we met zo’n 28 mensen samen waren om eens van gedachten te wisselen 
over de nabije en verdere toekomst van de Goede Herder-gemeenschap. Ik schilder in grove trekken de dingen 
die gezegd werden tijdens de geanimeerde bijeenkomst. Er is alle reden om eens realistisch te kijken naar wat de 
toekomst ons zou kunnen brengen. De huidige vrijwilligers worden ouder, nieuwe en jongere zijn niet of 
nauwelijks te vinden. Datzelfde geldt voor voorgangers. En, ook niet onbelangrijk, het draagt op den duur ook 
niet bij aan een voldoende brede financiële basis.  
Betekent dit dat we langzaam maar zeker verdwijnen? Misschien, het is niet te voorspellen. Maar dat dingen 
anders zullen worden, het lijkt onontkoombaar. Biedt samenwerking binnen de parochie Stefanus misschien 
soelaas? Tot nu is dat vooral een ver-van-mijn-bed-show, vinden de aanwezigen. We merken er niets en niets 
uitnodigends van. Het lijkt er op, dat er slechts één van de leden profiteert van deze fusie, vanwege de zonder 
enig overleg gedane uitgaven aan verbouwingen daar. En, als je al iets merkt van een verder onzichtbare 
waarnemend pastoor, dan zijn het echo’s van zijn uitspraken “dat twee kerken in Nijmegen wel voldoende zijn”. 
Is er dan niets hoopvols te melden? Jawel! Ondanks alles is de Goede Herder vooralsnog een warm nest. Het is 
voor velen een onderkomen, waar het goed is bij te horen. Kerk is bij uitstek een plek met een eigen herkenbare 
samenhang, of die nu groot of kleine van omvang is. Kerk is ook bij uitstek aan de wijk van toen en nu 
gebonden. Als jouw generaties lang al vertrouwde kerkgebouw gesloten wordt, ga je niet zomaar naar een ander. 
Voor je boodschappen stap je makkelijk in de auto of op de fiets. Voor een kerkgebouw en kerkgemeenschap 
gebeurt dat niet zo gemakkelijk. Aan ouderen en mensen die slecht ter been zijn kun je wel een vervoersservice 
aanbieden, maar de praktijk heeft geleerd dat slechts weinigen daarvan gebruik maken. Toch is het ook zo, dat 
andere wijken en kerken ook hun eigen sfeer hebben, en die ervaring kan je ook blij verrassen! En misschien 
zijn daar andersoortige vieringen, die je zomaar kunnen bevallen en die we bij ons ook kunnen invoeren. Dus er 
is mogelijk ook nog wel wat te ontdekken! Over het perspectief op de wat langere termijn moet nog maar eens 
verder gedacht en gesproken worden.  
En valt er iets te zeggen over de kortere termijn? Met enige souplesse en creativiteit - waar het echt niet aan 
ontbreekt! - kunnen we ons liturgisch aanbod wel in stand houden, al maakt het Coronavirus momenteel het 
aanbod bijna onmogelijk. Maar andere taken als katechese, diaconie en de missionaire opdracht krijgen minder 
of geen aandacht, gewoon door gebrek aan menskracht. Zou daar het grotere verband van de Stefanus een rol 
kunnen spelen? Zijn er wellicht middelen om gespecialiseerde krachten extra aan te trekken? Uitzoeken! De 
samenwerking met de Antonius Abt wordt als waardevol ervaren; deze moet verder worden verkend en vorm 
gegeven. Samenwerking lijkt de bestuurskracht en een aantal praktische zaken prima te kunnen versterken.  
Ooit zullen we natuurlijk voor de moeilijke vraag komen te staan welk van beide kerken open kan blijven. In ons 
geval een keuze tussen een traditioneel kerkgebouw met een lange historie en een kerkgebouw, dat vorm geeft 
aan het gedachtegoed van het tweede Vaticaans Concilie. Zal niet eenvoudig worden! 
Twee kerken liturgisch bedienen vraagt ook het nodige van de voorgangers. We moeten zorgen, dat zij met 
plezier kunnen blijven werken en voldoende vrije tijd ter ontspanning ook hebben. Want aan breder roulerende 
voorgangerspoule heeft de vergadering nog niet zo’n behoefte. Voorgangers moeten immers passen in de 
gemeenschap, waarin zij voorgaan. 
Wat goed om over deze dingen eens rustig te kunnen praten! In september verder graag!     Hans van Zonneveld. 

 
BEDEVAART KEVELAER 
In verband met de actualiteit rondom het Coronavirus gaat de Bedevaart naar Kevelaer op 17 mei niet door. 
Afgelopen donderdag heeft de Broederschap Nijmeegse Processie naar Kevelaer met pijn in hun hart besloten 
dat de bedevaart dit jaar niet zal plaatsvinden. De gezondheid van de bedevaartgangers heeft een hogere 
prioriteit dan de eeuwenoude traditie. 
Wat betreft de voettocht op 16 en 17 mei is er nog geen besluit genomen. Houdt u daarvoor de website 
www.voettocht-nijmegen-kevelaer.nl in de gaten. 

      Beppie Peters,  PR Nijmeegse Processie naar Kevelaer. 
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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


