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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 
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www.stefanus.nl/degoedeherder 
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“VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT” 
 

Na maanden van gesloten kerken en heel veel afstand houden van elkaar, 
openen onze kerken weer hun deuren om op zondag elkaar daar te 
mogen  
begroeten en om samen te zijn: samen het Woord van het Evangelie 
beluisteren, samen zijn rondom de Tafel van de Heer. Het zal allemaal 
moeten gebeuren met de nodige restricties en inachtneming van allerlei 
richtlijnen. Maar we mogen weer! En we hopen van harte dat iedereen 
ook de weg naar onze kerken weer terug vindt, want ook al moeten we 
nog altijd afstand houden, we mogen elkaar in elk geval weer “zien van 
aangezicht tot aangezicht”. 
 

In Exodus lezen we dat God tot Mozes sprak van aangezicht tot 
aangezicht, zoals een mens met zijn medemens spreekt. Toch voegde 
God er aan toe dat “geen mens zijn aangezicht zal zien”. Het gaat hier 
om de dialoog, die ook kan gehouden worden vanop 1,5m afstand. Ook 
Mozes mocht niet te dicht bij het brandende braambos komen.  
 

In Psalm 97 wordt verteld van “Gods vriendelijke aangezicht”… 
Daar kan je in deze tijd de nodige vraagtekens bij zetten, want die wereld 
die God zo liefheeft, verkeert in chaos. Niet alleen het coronavirus 
beheerst de wereld. Er gaan op dit moment wel meer figuurlijke virussen 
de wereld rond waarbij af en toe massahysterie de boventoon voert. Het 
doet mij soms een beetje denken aan de Middeleeuwse Pestperiodes. 
Ook toen was de realiteitszin soms ver te zoeken. Het is best te 
begrijpen, wanneer we niet verder durven te kijken dan we zien kunnen. 
Want dat menselijke aangezicht van God is er wel degelijk. Het komt 
echter pas veel later in de geschiedenis: “wie Mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien”, zegt Jezus Johannes 14.  
 

Elkaar kunnen aankijken, elkaar in de ogen kunnen kijken, geeft een 
extra dimensie aan het samenzijn van mens tot mens. Onze ogen zijn 
toch de spiegels van onze ziel? Van de rijke jongeling in Marcus 10 staat 
geschreven, dat Jezus hem aanzag en hem lief kreeg. Er is oogcontact 
tussen die twee, en zo ontstaat er een relatie: jij en ik, wij horen bij 
elkaar, wij samen… Zo ziet God ons ook aan. Hij kijkt niet langs ons 
heen, zoals mensen vaak doen. In Zijn aangezicht kunnen we lezen, hoe 
lief Hij ons heeft en Hij dat elke dag opnieuw weer doet, ondanks de 
puinhopen die mensen er soms van maken. 
 

Net zoals een in onze geschiedenis eerder rampen overwonnen werden 
en mensen elkaar weer van aangezicht tot aangezicht zagen, zo hoop ik 
dat het ook deze keer mag zijn. Met Gods aangezicht liefdevol naar ons 
gericht, keert alles zich uiteindelijk weer ten goede. Ik kijk er naar uit u 
allen weer van aangezicht tot aangezicht te mogen zien! 

Patrick van Dievoet 
 



Ruimte voor

uw advertentie?

bel 024 377 17 13

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 

PROTOCOL voor de vieringen in Goede Herder en Antonius Abt 
Na een lange periode, waarin de kerken gesloten waren in verband met het Covid-19 virus, mogen er vanaf 
1 juli  weer vieringen worden gehouden in onze beide locatie Antonius Abt en De Goede Herder. Bij deze 
vieringen mogen maximaal 100 personen in de kerk samenkomen. 
Door het Bisdom is hiervoor een protocol opgesteld, waardoor deze vieringen veilig kunnen plaatsvinden. 
Wilt u daarom hieronder eens goed doorlezen. 
 

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 hij/zij 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 dit 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. Zie de bijlage in deze Oase. 
In de kerk liggen die strookjes ook. U kunt ze daar ook invullen, maar dan wel met uw eigen pen.  
 

Handen reinigen 
Bij de ingang kunt u uw handen met ontsmettende gel reinigen. Aan het eind van de viering idem. Bij het 
ter communie gaan, passeert u ook eerst deze gel, reinigt uw handen en gaat dan ter communie. 
 

Toiletten 
Het gebruik van de toiletten in beide kerken dient beperkt te worden tot uiterste noodzaak. 
 

Meezingen 
Zingen blijkt een gevaarlijke bron van besmetting. Daarom mag u niet meezingen. Er zal mechanische 
muziek zijn of levende muziek van het orgel of het combo van Quintessens. 
 

Communie 
In beide kerken wordt gecommuniceerd ‘per blok’. U passeert eerst de gel om te handen te ontsmetten, 
daarna neemt u de gereedstaande hostie. Bij het lopen, respecteer de onderlinge afstand. 
 

Collecte 
Tijdens de viering vindt geen collecte plaats. Uw bijdragen worden graag ingezameld via de daartoe 
neergezette schalen of maandjes op weg naar de uitgang. 
 

Na de viering 
Helaas kunnen wij u geen koffie aanbieden na de viering. Wij vragen u om ook buiten op de ruimten voor 
en rond de kerk, de onderlinge afstand te respecteren. Hopelijk lukt het dan toch om elkaar even te spreken 
en goede wensen uit te wisselen.’ 
 

Kortom 
We zien er naar uit elkaar weer te begroeten en samen te vieren! Helaas kan het allemaal nog niet zoals we 
graag zouden willen, maar een goed en hoopvol begin gaan we in elk geval maken! 
Houdt u alstublieft rekening met elkaar en houdt afstand.            
                  Team Voorgangers en team locatiebestuur 

 

VASTENPROJECT 2020 
Door de perikelen van het Covid -19 virus en het sluiten van de kerken per half maart is het vastenproject 
voor Roemenië wat op de achtergrond geraakt. Het vastenproject is daarom doorgegaan tot Pinksteren.  
Toch heeft Vastenproject het mooie bedrag opgebracht van € 2190. 
De bewoners van huize Rosa en Catharinahof hebben gezamenlijk een bedrag van € 1135 bijeen gebracht. 
De Goede Herder kerk € 350, de Antonius Abt kerk € 490 en op de rekening van de Stichting-HAR is € 235 
gestort. In de Oase van september zal hier nog op worden terug gekomen.    
Voor nu heel hartelijk dank.            Herman Wanders bestuurslid Stichting-HAR 



 

 
zo. 05 juli 10.00 u. Eucharistieviering.  

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
We gedenken na één jaar: Jo Edelijn. 

Int.: Charles Simons en Jo Simons - Nolte, Hein Fisher, 
Phily Timmerman - Engelaar, José Ortmans – Maessen. 

 
zo. 12 juli  10.00 u.  Woord- en Communieviering.  

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
 
zo. 19 juli  10.00 u.  Eucharistieviering.  

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
We gedenken na één jaar: Annie te Dorsthorst - Lelivelt. 

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

 
zo. 26 juli  10.00 u.  Woord- en Communieviering.  

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
We gedenken na één jaar: Ko Hermsen, Tijn van Reeken – Koernap, Riekske 
Bongers – Burgers, Doortje van de Water – Cleijne.  

Int.: Truus Broeksteeg - Sweerts. 
 
zo. 02 aug. 10.00 u.  Eucharistieviering.  

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Charles Simons en Jo Simons - Nolte. 

 
zo. 09 aug. 10.00 u.  Woord- en Communieviering.  

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
 
zo. 16 aug. 10.00 u.  Woord- en Communieviering.  

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
We gedenken na één jaar: Fie Gerrits - Kilkens. 

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

 
zo. 23 aug. 10.00 u.  Eucharistieviering.  

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
 
zo. 30 aug. 10.00 u.  Woord- en Communieviering. 

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
We gedenken na één jaar: Piet Diepenbroek, Adri Toren - Nuij. 
 

 
Financiën Antonius Abt t/m mei       2020      2019 
Kerkbijdragen     € 14.494      € 14.092 
Collecte       €   1.313  €   4.791  

 
Overleden: 
14 juni 2020 Trien Gerrits  Ackerbroekweg 78  Nijmegen  50 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. 
 



 

zo. 05 juli 10.30 u.  Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: Jos Caris. 

 

zo 12 juli 10.30 u.  Eucharistieviering.  
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Willy Spruijtenburg – Kok; Annie van Haren – Lindsen;  
Heleen Reijnen. 

 

zo. 19 juli 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 

 

zo 26 juli 10.30 u.  Eucharistieviering.  
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

We gedenken na één jaar broeder Marcellinus Peeters. 
 

zo. 02 aug. 10.30 u.  Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: Jos Caris. 

 

zo. 09 aug. 10.30 u.  Eucharistieviering.  
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Willy Spruijtenburg – Kok. 

 

zo. 16 aug. 10.30 u.  Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 

We gedenken na één jaar Willy Spruijtenburg – Kok. 
 

zo. 23 aug. 10.30 u.  Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 

 

zo 30 aug. 10.30 u.  Eucharistieviering.  
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

We gedenken na één jaar Annie Timmer – Mijling.  
Int.: Dianne en fam. van Herkhuizen. 

 

Financiën De Goede Herder t/m mei 
Kerkbijdragen    €   8.266 
Collectes     €   1.041     

 
Overleden: 
De Goede Herder 
22 mei 2020  Jo Scherpenborg  Albanystraat 36 Nijmegen 83 jaar. 

 
ALOYS GRAVEN 
Lieve mensen, Zoals veel mensen inmiddels weten is Aloys getroffen door een hersenbloeding. 
Zoveel gebeden, het branden van kaarsen, kaarten met lieve wensen, het geeft ons veel kracht. Wij 
zijn iedereen hiervoor heel dankbaar.           Aloys en Toos Graven, Marcel en Ingrid. 

 
SAM’S KLEDINGACTIE 

Tussen alle zorgen om Covid-19 door is er toch door Sam’s dit voorjaar weer 
kleding opgehaald. Bij De Goede Herder was dat maar liefst 365 kg en de Antonius 
Abt 375 kg.                   Hartelijk dan aan alle medewerkers. 

 
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. 
 
 



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



 

 
ALGEMEEN 

GOEDE HERDER, ANTONIUS ABT EN BETLEHEM op termijn onder 1 bestuur 
Eigenlijk doen we al veel samen: we delen onze voorgangers, we maken samen ons parochieblad Oase, 
waar mogelijk bestellen we dingen samen, we helpen elkaar bij de jaarrekeningen en nog meer van die 
dingen, die je niet elke dag ziet, maar die wel (moeten) gebeuren. Wat we ook gemeenschappelijk 
hebben: de zorg om onze kerken aan de gang te houden en voldoende vrijwilligers voor allerlei taken te 
vinden. Met name dat laatste wordt steeds moeilijker, al was het maar, omdat we allemaal ouder worden, 
zelf meer hulp nodig hebben, of -  echt van deze tijd - omdat man en vrouw allebei werken en kinderen 
zoveel tijd vragen daarnaast, dat er weinig tijd overblijft voor nog extra vrijwilligerswerk. Gelukkig zijn 
die kanjers er nog altijd wel, maar het wordt steeds moeilijker nieuwe krachten te vinden. Vandaar dat 
we besloten hebben als locatieteams om nog nauwer samen te gaan werken dan we al deden. En op pad 
te gaan naar één bestuursteam voor Goede Herder, Antonius Abt en Bethlehem samen. We houden u op 
de hoogte van de vorderingen. 

 

ONTMOETINGS- EN KENNISMAKINGSBIJEENKOMST op 27 augustus aanstaande. 
Als je meer wilt gaan samenwerken, is het van belang dat mensen elkaar (leren) kennen en waarderen.  
Er zullen daarom bijeenkomsten worden georganiseerd, waarop de vrijwilligers elkaar kunnen 
ontmoeten. Misschien moet dat in meerdere keren. De eerste bijeenkomst zal mogelijk 27 augustus zijn. 
Het is nog wat afhankelijk van hoe de Cortona-situatie zich ontwikkelt. Als u actief bent in onze 
gemeenschappen, hou de 27ste alvast vrij in uw  agenda. Wij nodigen u per brief nog uit. 

 

NIEUWE PASTOOR VOOR ONZE PAROCHIE 
Goed nieuws voor onze parochie! We hebben weer een eigen pastoor. Sinds 1 juni is Eduard Kimman SJ, 
pastor van de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat, benoemd tot pastoor van de H.Stefanusparochie. 
Wij zijn daar gelukkig mee en feliciteren jou van harte, Eduard! Je mag op ons rekenen! 
Intussen zijn er nog vacatures open: een bestuurssecretaris, een lid met bouwkundig inzicht, en een 
administratief verantwoordelijke. Denk er eens over, of geef ons een tip….! 

 

BENOEMING PASTOR JUAN VAN EIJK 
Monseigneur de Korte heeft met ingang van 1 juni 2020 de zeereerwaarde heer Juan van Eijk benoemd 
tot pastor (kapelaan) van de parochie H. Stefanus. De heer van Eijk heeft de opdracht de aan hem 
toevertrouwde parochie te helpen het Woord van God te verkondigen en de sacramenten toe te dienen.  

 
EXTRA ACTIE KERKBALANS 
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van 
kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op 
z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven 
worden dan voorheen.  
Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en 
veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om er voor elkaar te 
zijn. De kerken doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de 
been houdt. 
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel 
online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te 
merken dat we dit samen kunnen! 
Namens De Goede Herder kerk en de H. Antonius Abt kerk zou ik u dan ook willen vragen om voor 
onze gemeenschap te bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de 
anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar 
elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar onze medeparochianen  dat 
het moeilijk heeft.  
Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee? 
Voor Antonius Abt kerk IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 o.v.v. extra kerkbalans. 
Voor De Goede Herder kerk  IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 o.v.v. extra kerkbalans 
Alvast heel hartelijk dank!              De penningmeesters. 
 
  
 



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


