
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jaargang 27, Nr. 01 

januari 2021 
 

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  
Tel: 06-53240809 
e-mail: h.antoniusabt@gmail.com 

Website: 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  

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

Volgende uitgave: 5 febr. 2021. Kopij inleveren vóór 24 jan. 2021. 

 

ALLES IS ANDERS! OF TOCH NIET? 
 

‘Uitzien naar de Messias. Uitzien naar de Verlosser’. Het zijn nogal zwaarwichtige 
woorden waar we ons mogelijk geen voorstelling van kunnen maken. Zeker niet in 
deze tijd, waarin alles anders is dan we gewend zijn. Niets meer vanzelfsprekend 
is. Alle toekomstperspectief in nevelen gehuld en onzeker geworden is. Ook al is 
een werkend vaccin tegen corona op komst. 
 

‘Uitzien naar de Messias. Uitzien naar de Verlosser’. Het zijn echter ook 
hoopvolle woorden. Juist in deze tijd hebben we daar zo’n behoefte aan. En ze 
worden ons gratis aangeboden. Nou ja, ‘gratis’. We moeten wel in staat zijn om 
juist in deze tijd de lichtpuntjes die er ook zijn, werkelijk te blijven zien. Er voor 
open staan. Zo is het verhaal van Kerstmis een van die lichtpuntjes. 
 

Wanneer Jozef en Maria onderweg zijn naar de stad van David om zich daar te 
laten inschrijven, breekt het moment aan dat Maria moeder zal worden. Zoekend 
naar een plaats om te overnachten, krijgen ze de ene na de andere teleurstelling te 
verwerken. Nergens is voor hen een plaats. Maar ze gaan niet bij de pakken 
neerzitten. Ze houden moed. Uiteindelijk krijgen ze de beschikking over een stal. 
Niets groots, niets majestueus, niets met allerlei toeters en bellen. Wel iets heel 
eenvoudigs, en juist daar wordt hun kind geboren. En we horen het de engelen 
verkondigen: 

 

‘Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap 
die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, 
Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken 
zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en 
liggend in een kribbe’.  

 

En die woorden hebben mensen in beweging gezet. Als eerste de herders, de 
verschoppelingen van de toenmalige maatschappij. Ze raakten enthousiast. Ze 
gingen op weg. En ze vonden het kind over wie ze de engelen hadden horen 
spreken. En vervolgens de Wijzen uit het Oosten. Zij volgden die bijzondere ster 
die hen uiteindelijk eveneens bij dat pasgeboren kind bracht. 
Over Maria horen we vertellen dat ze alles bewaarde in haar hart. Wat er allemaal 
gebeurde kon ze nog niet begrijpen, maar ze koesterde die indrukken en 
ervaringen wel.  
 

Ook wij, ieder van ons, mogen ons geroepen weten om bij dat kind op bezoek te gaan. 
Om ons te laten inspireren en bemoedigen. Om in de ogen van dat pasgeboren kind 
onze naaste te zien. Het kan ons weer toekomstperspectief bieden. Het kan ons weer 
moed en kracht geven om vol te houden, ook in deze onzekere tijden. 
 

Kerstmis en Oud- en Nieuw, ze zien er dit jaar anders uit dan we vele  
jaren gewend zijn: minder groots, minder uitgebreid. Maar daardoor  
misschien juist wel meer ingetogen. Wat meer nadruk op waar het  
werkelijk om gaat: openstaan voor de ander, belangstelling tonen  
voor elkaar, nieuw leven, een nieuw begin, een licht in de duisternis.  
Want ook tegen ieder van ons zeggen de engelen: ‘Heden is u een Redder 
geboren’. 
 

Ik wens u allen inspirerende en bemoedigende Kerstdagen en een voorspoedig en 
vooral gezond 2021.      Geert Ritmeijer 
 



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



 
 
 

 
 
 

KERSTVIERINGEN 
U heeft het vast gehoord via alle media: de bisschoppen hebben besloten 
alle vieringen voor de kerstavond en kerstnacht niet door te laten gaan. 
Het aantal besmettingen loopt geweldig op, de ziekenhuizen zijn 
overbezet en de druk op de zorg is veel te hoog. Reden voor het kabinet 
om Nederland op slot te doen, en voor de bisschoppen om daaraan hun 
steentje bij te dragen. Zij het inconsequent, want de dagvieringen mogen 
van hen wel. Om de een of andere reden mogen kerken nog altijd 
maximaal dertig mensen uitnodigen bij hun vieringen. Daar is terecht 

veel kritiek op, want waarom de kerken wel open, en de schouwburgen, bioscopen en andere zalen 
dicht?  
Vanuit het oogpunt van zorg voor elkaar en de dringende noodzaak om zoveel mogelijk directe 
contacten te mijden, is het beter om alle plekken waar meer mensen samen komen over dezelfde 
kam te scheren: sluiten dus! 
Dat is natuurlijk ontzettend jammer en uiterst pijnlijk! Maar voor ons al vanaf 1 oktober een 
unaniem gedragen reden om geen vieringen in de kerk te houden zolang deze pandemie duurt. Wij 
staan nog steeds helemaal achter dat besluit. 
Nou ja, we hadden hoop dat er met Kerstmis weer iets meer mogelijk zou zijn. Maar het tegendeel 
blijkt waar te zijn. Er is meer reden dan ooit om vast te houden aan onze gedragslijn. Al is het 
moeilijk vol te houden en wil je zo snel mogelijk weer naar ‘normaal’. Nog even niet dus. 
 
Wat mag u dan wel verwachten? 
1. Op Kerstavond vanaf 18.00 uur vindt u op de bekende plaats op de website een opname van de 

kerstnacht viering. De viering wordt verzorgd door onze drie voorgangers en het onvolprezen 
muziekkwartet van Quintessens 

2. Op dezelfde plaats vindt u daar een opname van het kerstverhaal speciaal voor de kinderen. Dit 
in de plaats van de gebruikelijke gezinsviering in de Goede Herder 

3. Op kerstmorgen vindt u op diezelfde plaats de kerst viering van eerste kerstdag, nu muzikaal 
begeleid door organist en zangeres. 

 
We doen natuurlijk onze uiterste best om er mooie vieringen van te maken! 

 
INTENTIES 

De vieringen waarvoor u uw intenties wilt opgeven, worden gewoon gehouden, ook al is het zonder 
uw lijfelijke aanwezigheid. Dat betekent dat u eventuele intenties gewoon kunt inleveren via 
brievenbus, mail en telefoon. Wij leggen al uw intenties graag neer voor de Heer in onze vieringen! 

 
KERSTSTAL BEZOEKEN 

In beide kerken wordt natuurlijk gewoon de kerststal opgebouwd. U kunt 
daar naar komen kijken op tweede kerstdag. Beide kerken zijn open van 
14.00 tot 16.00 uur. De stal in de Antonius Abt maakt ook deel uit van de 
kribjesroute die door het Dorpsbelang Hees is uitgezet. Op de bank in de 
Mariakapel van de Antonius Abt kerk ligt vanaf 19 december een 
routebeschrijving. U kunt de routebeschrijving meenemen en zo langs alle kribjes wandelen die 
tentoon zijn gesteld in de wijk Hees.   
U bent dus welkom op uw wandelingetje op 2e kerstdag! 

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 



 

 
 
 
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.  
Video opname van de weekendvieringen en de vieringen rond kerstmis kunt u volgen via de 
website van de parochie H. Stefanus. (www.stefanus.nl)  
Hieronder treft u de andere informatie van beide locaties.  

 
 

Financiën Antonius Abt t/m november      2020       2019 

Kerkbijdragen     € 18.864  €  18.827 
Collecte      €   1.853  €    8.177 

 
 

Overleden: 

26 nov. 2020  Zuster Maria Gèrtrud Dennenstraat 97   Nijmegen  90 jaar. 
05 dec. 2020  Karel Jansen   Bredestraat 90  Nijmegen 90 jaar. 
 

Geven we hen terug in de Handen van de Levende Heer. 

 

 
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.  
Video opname van de weekendvieringen en de vieringen rond kerstmis kunt u volgen via de 
website van de parochie H. Stefanus. (www.stefanus.nl)  
In de periode dat er geen vieringen worden gehouden is ook het parochiecentrum gesloten. 

 
 

Financiën De Goede Herder t/m november       2020     2019 

Kerkbijdragen     €   13.411  € 13.139 
Collectes      €     1.989  €   3.707 

 
 

 

                     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 

 
 



 

CONTACTPERSONEN IN DE LOCATIES H. ANTONIUS ABT EN DE GOEDE HERDER. 

In het parochieoverleg van 27 augustus jl. is gevraagd om een lijst in de Oase te plaatsen met daarop 
de contactpersonen voor de verschillende werkgroepen en/of activiteiten van beide locaties 
Het heeft door omstandigheden even iets langer geduurd. 
   
LOCATIE DE GOEDE HERDER 

Locatieteam De Goede Herderkerk:  Dhr. Hans van Zonneveld voorzitter a.i. 06-19925042 
Bloemschikken en versieren: Mevr. Corry Folker Tel.: 3774749 
Collectanten: Dhr. Thijs Schamp Tel.: 3779933 / 06-10549822 
Zieken en ouderen bezoekgroep: Mevr. Henny Vermeeren Tel.: 3789582 / 06-65368006 
Redactie Oase: Mevr. A. van Munster Tel.: 3888149 en Dhr. H. Wanders Tel.: 3777749 / 06-22425321 
Reprogroep en Vouwen: Dhr. en Mevr. de Ridder Tel.: 3774219 
Interieurverzorging: Dhr. Thijs Schamp Tel.:  3779933 / 06-10549822 
Koffiebeurten: Dhr. Theo Camp Tel.: 3770674 
Gemengd Koor: Mevr. Bep Reijnen Tel.: 3776517 / 06-11221736 
Quintessens: Mevr. Esther de Ridder Tel.: 06-29484966 
Lectoren-acolieten-kosters: Dhr. Thijs Schamp Tel.: 3779933 / 06-10549822 
Bezorging Oase: Dhr. en Mevr. de Ridder Tel.: 3774219 
Parochiecentrum Beheer en Technische Zaken: Dhr. Thijs Schamp Tel.: 3779933 / 06-10549822 
Tuindienst: Mevr. Leonie Hendriks Tel.:  3786260 
 

LOCATIE H. ANTONIUS ABT KERK 

Pastoraal team: Hans van Zonneveld Tel.: 06-19925042 
Locatieteam: Hans van Zonneveld (voorzitter a.i.), Tel.: 06-19925042 
Financiële administratie: Carla van der Velden Tel.: 06-53240809 
Vertegenwoordiging namens H. Antonius Abt en De Goede Herder kerk in het parochieberaad 

van parochie H. Stefanus. Dhr. Kees de Lange Tel.: 06 11259246 
Kosters, lectoren en collectanten: Dhr. H. Wanders Tel.: 3777749 / 06-22425321 
Bloemversiering kerk: Mevr. Monique Hellenthal 
Bezoekersgroep: Mevr. Thea Kok Tel.: 024-3774048 
Commissie Onderhoud en beheer kerk en pastorie: Jos van der Velden Tel.: 06-41824968 
Tuin- en kerkhof onderhoud: Dhr A. Thier en dhr. J. Peters 

 Oase: Mevr. Anke van Munster Tel.: 3888149 en Dhr. H. Wanders Tel.: 3777749 / 06-22425321 
Bezorging Oase: Carla van der Velden Tel.: 06-53240809. 
Gemengd koor: Dinie Heijmans, Annelies Peters.  
Greg. Koor: Nico van Velzen. 
Mededelingenkastje kerk: Iet Dinnessen. 
Waar geen telefoonnummer is vermeld kunt u contact opnemen met de pastorie Tel.: 06-53240809 
 
Vragen over het kerkhof: 

Sinds 1 januari 2019 is het beheer en de administratie van het kerkhof overgedragen aan:  
Begraafplaatsen Jonkerbosch, Winkelsteegseweg 78-80, 6534 AR Nijmegen.  
Tel.: 024-3566960, e-mail: sbn@begraafplaatsennijmegen.nl 
Voor alle vragen over het kerkhof kunt u hier terecht. 
 

 

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



 
 

DANKJEWEL VAN DE VOEDSELBANK 

 
 
In de Advent hebben we meegedaan met de actie van de Nijmeegse 
kerken om voedingswaren in te zamelen voor de voedselbank. In beide 
kerken zijn volop waren gebracht. Dankjewel dat u zo overweldigend 
heeft deelgenomen en dankjewel ook namens de vrijwilligers die deze 
actie hebben ondersteund! 
 
 
 
 

 
DANKJEWEL AAN DE MUSICI VAN QUINTESSENS EN AAN DE VIDEOMAKERS 

Vanaf 1 oktober staan ze iedere week weer klaar: Hanneke, Gerard, Fer en Bas, de musici van Quintessens. Alle 
vieringen die op video gezet worden waren en zijn ze er! Net als Herman en af en toe Kees, onze cameramannen 
en videobewerkers. Bij allemaal spat het plezier in muziek maken en eigenlijk professioneel omgaan met de 
camera en de nabewerking van de opnames er af! Dat hoor je, dat zie je! Dame en heren… ontzettend bedankt 
voor wat jullie doen! En hopelijk blijven doen! 

 
KERKBALANS 

Januari is het nu snel, en in die maand kwam altijd de actie Kerkbalans op gang. We gaan in 2021 geen actie 
voeren met enveloppen en wat al niet meer. Maar zeker nu de collectes in de vieringen wegvallen en de kosten 
gewoon doorgaan, is het van enorm belang dat we de gemeenschap en haar gebouwen blijven steunen met een 
eenmalige of juist geregelde bijdrage. We moeten uit alle macht blijven zorgen dat we uit de rode cijfers blijven. 
En dan is uw bijdrage keihard nodig! Hou ons ook in 2021 met ons hoofd boven water!!! Dankjewel! 

 
VIERINGEN NIEUWJAARSDAG EN IN JANUARI 

Op nieuwjaarsmorgen maken we geen video van een viering, maar proberen we wel een nieuwjaarswens op video 
te zetten. De vieringen van januari zullen – inmiddels gewoonte getrouw - op video te zien zijn: www.stefanus.nl, 
dan Goede Herder of Antonius Abt kiezen, en dan naar vieringen, Blijf kijken en hou de band met elkaar levend! 

 
BERICHT UIT ROEMENIË 

Ieder jaar proberen we in de maand december cadeautasjes te maken voor de kinderen uit de gezinnen die we 
ondersteunen en voor degenen die op straat leven. Dit jaar kregen we een donatie van 200 lei (iets meer dan 40 
euro) van een Roemeense man die ons werk een warm hart toedraagt, waarmee we wat lekkers konden kopen. Dit 
hebben we aangevuld met cadeautjes die op onze (onuitputtelijke!) zolder lagen en nu zijn de eerste tasjes van 
deze maand klaar! We hopen dat er nog veel kunnen volgen! 
Vandaag hebben we de eerste tassen met levensmiddelen en cadeaus voor de kinderen uitgedeeld. En hoewel ik 
na zoveel jaar in Roemenië heel wat gezien heb, werd ik vandaag toch weer getroffen door de schrijnende en 
soms uitzichtloze situaties. Bejaarde mensen zonder inkomen, kinderen met zwakbegaafde ouders, huisjes zonder 
elektriciteit en/of brandhout, het is helaas nog steeds aan de orde van de dag. 
Dankzij een actie van een agrarisch bedrijf in de stad kan de gemeente Onesti 60.000 kg aardappels uitdelen aan 
arme mensen in Onesti en omgeving. Vanmiddag werd ik gebeld dat ik ook aardappels kon halen. Bij de loods 
stonden er 22 zakken, zo'n 350 kg, voor ons klaar! Die pasten gelukkig precies in onze trouwe blauwe Dacia (die 
overigens binnenkort ingeruild kan worden voor een nieuw exemplaar, iets waar we ook heel dankbaar voor zijn!) 
Bij het uitdelen van de voedselpakketten de komende dagen, doen we dus ook een voorraad aardappels voor ieder 
gezin! 
Mocht u ook nog iets bij willen dragen kunt u contact opnemen met Ben en Ria Theissen van de Stichting HAR in 
Wijchen, Tel. 06-22197672 of via email: benria75@gmail.com 
 
Ik wens u allen een heel gelukkig kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar 2021 en ik hoop uiteraard dat u 
allemaal gezond blijft.              Hartelijke groet, Saskia Verdoes, Onesti, Roemenie. 

 

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




