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PINKSTEREN 
Eeuwen geleden, toen God klaar was met het maken van de wereld, wilde Hij voor 
de mens een stuk van zijn eigen goddelijkheid achterlaten, een vonk van zijn wezen, 
een belofte aan de mens wat hij kon worden als hij zich inspande.  
Hij zocht naar een plaats om deze goddelijke vonk te verbergen want, legde Hij uit, 
wat de mens al te gemakkelijk kan vinden, zou hij niet naar waarde schatten.  
‘Dan moet U de goddelijke vonk op de hoogste bergtop ter wereld verbergen’, zei 
een van zijn raadgevers. 
God schudde het hoofd. ‘Want de mens is een avontuurlijk schepsel en hij zal vlug 
genoeg leren de hoogste bergtop te beklimmen.’ 
‘Verberg het dan, o Eeuwige, in de diepten der aarde.’ 
‘Ik denk het niet’, zei God, ‘want op een dag zal de mens ontdekken dat hij kan 
graven naar de diepste plaatsen der aarde.’ 
‘Midden in de oceaan dan, Meester?’ God schudde het hoofd. ‘Ik heb de mens 
verstand gegeven, weet je, en op zekere dag zal hij schepen bouwen om de 
machtigste oceanen over te steken.’ 
 ‘Waar dan, Meester?’ riepen de raadgevers. God glimlachte. ‘Ik zal het op een 
moeilijk toegankelijke plaats verbergen, de enige plaats waar de mens er niet gauw 
naar zal zoeken.  Ik zal het diep in de mens zelf verbergen.’ 
 

De goddelijke vonk zit in elk van ons en de Geest is als het ware de lucifer die de 
vonk laat vlammen. Het is het ware Godsdeeltje, waar de wetenschap zo 
krampachtig naar zoekt en wat ze niet zullen vinden, want alleen wie kijkt met het 
hart kan er een glimp van opvangen. 
 

GODS LIEFDEKRACHT BEZIELT ONS HART EN VERNIEUWT DE WERELD! 
Van God gaat immers een kracht uit. In de liturgie van Pinksteren wordt Zijn 
aanwezigheid beschreven met symbolische tekens: Vuur! Er laait een nieuwe 
vurigheid op, een enthousiasme en een bezieling die we vinden bij de leerlingen, 
mag ook deel zijn van ons. 

 
 
 

En Wind! Een hevige wind, die ons doet denken aan de levensadem 
van God over het water uit het scheppingsverhaal. Op Pinksteren 
waait er een krachtige, nieuwe wind over onze oude wereld. Hier 
gebeurt een nieuwe schepping. 

 
 
 

Vuur en Wind, het zijn de oude, Bijbelse symbolen voor de aanwezigheid van God 
Zelf. Maar op Pinksteren vieren wij vooral dat die Liefde-God met Zijn vurigheid 
en Zijn levensadem op elk van ons neerkomt, in ieder van ons woont om er voor 
altijd te blijven. Het Godsdeel openbaart zich, Jezus heeft de aanzet gegeven. 
 

Jezus' bange leerlingen werden vrijmoedige getuigen. 
En zij werden door allen begrepen. 
Echte liefde doorbreekt en overschrijdt alle grenzen tussen mensen. 
Echte liefde is een taal die door iedereen verstaan wordt. 
Gods liefde-kracht is niet beperkt tot een klein groepje vromen, maar is bestemd en 
ervaarbaar voor allen. 
Dat vieren wij met Pinksteren: dat de Liefde in ons hart is uitgestort en daar 
bezielend werkzaam is doorheen al het goede dat wij doen. 
En dat die Liefde bij machte is heel de wereld te vernieuwen, van binnenuit. 
"Kom, Heilige Geest, kom in ons hart en onze wereld wonen met Uw Liefde-
kracht!"              Patrick van Dievoet. 
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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 
 
 

PATER KEES VAN GORP 80 JAAR 
Dit willen wij, parochianen van beide kerken, niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Op zaterdag 17 augustus 2019 is er van 14.00 tot 17.00 uur voor hem een receptie  
bij Café Hanneke, van Heemstraweg 17, 6551 DL WEURT.  
Wij wensen hem nog vele goede jaren toe. 

 
 

 
KOFFIEDRINKEN AAN DE DENNENSTRAAT IN JUNI 
Op zondag 16 juni willen we weer na de viering van 10.00 u. samen koffie drinken. We gaan dan  
ook het gesprek met elkaar aan, hoe u de veranderingen sinds het afscheid van pater van Gorp er- 
vaart en waar u tevreden over bent sindsdien.  
Om het gesprek wat te sturen hebben we dan wat vragen die wij u willen voorleggen.    
                     Locatieteam H. Antonius Abt 

 
OPBRENGST VASTENACTIE 2019 
In de afgelopen vastentijd hebt u samen met de zusters van huize Rosa/Catharinahof geld ingezameld voor het 
project van Saskia Verdoes in Roemenië. Met deze vastenactie hebt u gezamenlijk het mooie bedrag van  
€ 2199,65 bijeengebracht. Een prachtig begin om medische hulpmiddelen aan te schaffen en een uitleenpunt 
hiervoor te starten bij Saskia. Wij hebben haar inmiddels op de hoogte gebracht van deze opbrengst.  
Namens Saskia willen wij u heel hartelijk danken en zij zal zeker in de volgende Oase een persoonlijk bedankje 
plaatsen.                            Ben en Ria Thijssen, Stichting-H.A.R. Wijchen 

 
INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK H. ANTONIUS ABT KERK 
Net als in de afgelopen jaren steunen wij de in de H. Antonius Abt de  
inzameling van het voorjaar voor de VOEDSELBANK Nijmegen. 
In het voorjaar geen pakketten om zelf te vullen maar ‘gewoon’ voedingsmiddelen,  
levensmiddelen die los – per stuk – ingezameld worden in het krat achter in de kerk. 
In de groene flyer staat aangegeven dat de Voedselbank dat krat (en extra dozen als  
het ons lukken zou) te vullen met zaken als een blik / pot met groente, fruit, vis, rund- of kippenvlees en droge 
zaken als een pak rijst, spaghetti, macaroni, aardappelpuree, of houdbare melk, pakken thee of koffie, 
chocoladepasta, appelstroop of jam. 
Het verzoek is om alle producten te controleren dat zij minstens nog 12 weken houdbaar zijn! 
In de weekends van juni tót zondag 16 juni kunt u uw aankopen meebrengen naar de kerk! 
Het gaat niet om hoeveelheden, maar het gaat om het méé doen met het verzamelen van de levensmiddelen!  
We hopen dat we samen een bijdrage weten te leveren aan dit goede doel!                Locatieteam H. Antonius Abt 

 
EERSTE COMMUNIE 
Op zondag 2 juni, zullen 4 kinderen uit onze parochie, in de H. Antonius Abt kerk hun  
eerste communie doen. Met veel plezier en enthousiasme bereiden zij zich voor, samen met  
Mevrouw Hellenthal. De kinderen zullen uit de hand van pastor Hans van Zonneveld hun  
eerste communie ontvangen.  
De viering is om 10 uur. Het Gemengd koor zal daarbij zingen en het wordt vast weer een mooi feest.  
                                  Locatieteam H. Antonius Abt 

 
DE ‘BURGERLIJKE STAND’ VAN ONZE PAROCHIE VERANDERT OP 1 JULI 2019. 
Sinds de fusie van de acht kerken tot Parochie Heilige Stefanus zijn er stappen genomen om op allerlei gebied tot 
meer eenheid / één parochie te komen. Dit voorjaar heeft het Bestuur aangegeven dat ze per 1 juli 2019 de 
registratie van dopen, huwelijken en uitvaarten wil centraliseren: vanuit de zeven kerken (nu de Bethlehemkerk is 
gesloten) worden de gegevens aangeleverd van deze drie kerkelijke activiteiten en samengevoegd tot één register 
Parochie Heilige Stefanus. 
In het overleg met de locaties is zorgvuldig gekeken welke gegevens er centraal aangeleverd gaan worden en 
welke (ook) op de locatie dienen te blijven. Denk bijvoorbeeld aan het contactadres van nabestaanden zodat de 
kerkhofadministratie en correspondentie vanuit de locatie gevoerd kunnen worden.  
Ook de bestaande archieven van deze registers zullen op termijn centraal bewaard gaan worden. Voorlopig blijven 
die gegevens ‘gewoon’ in de kerken en dus bij ons in H. Antonius Abt, c.q. De Goede Herder kerk. 
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za. 01 juni 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 02 juni 10.00 u. EERSTE COMMUNIE 

Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

Int.: Voor de kinderen, die hun eerste communie doen en hun ouders. 
Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 

za. 08 juni 18.30 u. Eucharistieviering 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
   Int.: Diny Verweij – Nikkelen en Ilonka. 
zo. 09 juni 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorgangers: Geert Ritmeijer en Berry Tijsse-Klasen. 
   Int.: José Ortmans – Maessen, Jo Edelijn. 
za. 15 juni 18.30 u. Eucharistieviering 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
zo. 16 juni 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Wim Corton, Joop Straatman. 
za. 22 juni 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 23 juni 10.00 u.  Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
za. 29 juni 18.30 u. Woord- en Communieviering 

Voorganger: Geert Ritmeijer 
Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus. 

zo. 30 juni 10.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

 
 
Financiën t/m maart:         2019       2018         
Kerkbijdragen    €   12.180  €  13.269     
Collectes     €     3.675   €    1.859    

 
 
Gedoopt:    
05 mei 2019  Annelot Brans 
11 mei 2019  Aliyanah Daviën Nuñez Ortiz 
 

Ouders en dopelingen van harte gefeliciteerd. 
 

 
Overleden: 
18 april 2019 Jo Edelijn     Nieuwe Holleweg 12  Beek.  95 jaar. 
12 mei 2019 Henk Cornelissen    Vredeman de Vriesstraat 23 Nijmegen. 51 jaar.  
16 mei 2019 en op 20 mei 2019 begraven op ons kerkhof: 
  Wladimir Lathouwers   Knollenpad 36  Nijmegen 59 jaar. 
16 mei 2019 Riekske Bongers – Burgers   Kerkstraat 16   Nijmegen  73 jaar. 
19 mei 2019 Doortje van de Water – Cleijne Albanystraat 62  Nijmegen 86 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 do. van 09.00-12.00 uur. 
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za. 01 juni 18.30 u. Eucharistieviering. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Nel Thijsen – v.d. Mark. 
  Na één jaar gedenken wij dit weekend Annie Smits. 
zo. 02 juni 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Wim Hopman, moeder Julia en zoon Johnny Iskander. 
za. 08 juni 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 09 juni 10.30 u. PINKSTEREN en HULDIGING VRIJWILLIGERS. 

Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorgangers: Hans van Zonneveld en Patrick van Dievoet. 
   Int.: Adelheid van Dam – Plasman, Harrie de Graauw. 
ma.10 juni 10.30 u. TWEEDE PINKSTERDAG 
   Morgengebed 
   Voorgangers: allen. 
za. 15 juni 18.30 u. GEEN VIERING. 
zo. 16 juni 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
za. 22 juni 18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 23 juni 10.30 u. SACRAMENTSDAG 

Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Leo en Adelheid van Dam, Harrie de Graauw. 
za. 29 juni 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 30 juni 10.30 u.  Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
 

 
 
Financiën t/m april    2018   2019 
Kerkbijdragen Geen gegevens   
Collectes Geen gegevens   

 
 
Kerkcafé:   Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 2 juni a.s. in de sacristie. 

 
 

 
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. 



6

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 

ZOMERREIS NAAR BEAURAING  
De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 
verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als 
Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun 
intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het 
Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan deel nemen. Ook wij zijn 
dit jaar er bij. 
Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie 
wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi 
gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een 
schitterend uitzicht over de stad. 
Wie het sportiever wil kan ook een kanotocht over de Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van 
Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een 
bezoek. 
Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met hoofdzakelijk 
eenpersoonskamers. 
Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht 
Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht 
Kosten ca. € 450,-- (volpension) 
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of  
pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of tel. 046-4515595. 
Met vriendelijke groet, Vereniging Nederlands Beauraing Comité 
"Pro Maria" afdeling bisdom Den Bosch Maria Hagemeijer - De Wit, secretaris 
website: http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc of http://nbcpromaria.weebly.com,  
E-mail: nbcpromaria@gmail.com.   

 
ZORG OM KOSTBAAR ERFGOED 
De vrees dat een prachtig stuk cultureel erfgoed verloren zou gaan, was groot toen er maandagavond 15 
april een grote uitslaande brand uitbrak in de Notre Dame van Parijs. Miljoenen mensen van over de hele 
wereld volgden het nieuws op de voet. Gelukkig kwam nog geen dag later het bericht, dat de structuur en 
de façade van het iconische gebouw gered zijn, alsook ook een deel van de kunstwerken, relikwieën en de 
schatkamer. Er zal nog wel enige tijd overheen gaan, voordat duidelijk is hoe groot de schade aan de kerk 
is, wanneer er met de heropbouw begonnen kan worden en wie dat werk het beste kan doen. Intussen 
hebben wij allemaal de zorg voor een ander prachtig stuk erfgoed - het mooiste, zo zegt paus Franciscus - 
dat we kunnen nalaten: het geloof. Het helpen van kinderen, van jongeren en volwassenen om de Heer 
meer en meer te kennen en lief te hebben, is het mooiste educatieve avontuur dat we kunnen aangaan, dat 
is de Kerk opbouwen. Zoals er voor de Notre Dame naast de vele weldoeners, ook aannemers, 
zinkwerkers, glazeniers en metselaars nodig zijn, zo zijn er voor het mooiste stuk erfgoed, naast de vele 
gelovigen, catechisten nodig. Paus Franciscus heeft het dikwijls over hen. En wat mij opvalt is dat hij niet 
spreekt over mensen die als catechist werken, maar allereerst over mensen die catechist zíjn. Naast een 
grote kennis van het christelijk geloof en tal van vaardigheden, benadrukt hij het belang van het leven van 
en zorg voor een kostbaar erfgoed catechist. Het gaat bovenal, zo zegt hij, om ‘het zijn’. Mensen moeten in 
het leven van de catechist het Evangelie kunnen zien, de Blijde Boodschap kunnen lezen. Een catechist 
legt getuigenis af van het geloof, dient coherent te zijn in zijn eigen leven om zo anderen te kunnen leiden 
naar de ontmoeting met Christus. Catechist zijn is niet eenvoudig. Het vraagt om groei in verbondenheid 
met Christus, om moed en doorzettingsvermogen om Hem steeds weer na te volgen in die beweging van 
uit jezelf treden en naar anderen toe gaan, om creativiteit en souplesse om in steeds wisselende 
omstandigheden het Evangelie te verkondigen. Er zal veel geïnvesteerd moeten worden om de Notre Dame 
enigszins in haar oude glorie te doen herrijzen. Om het mooiste erfgoed - het geloof - zo’n gruwelijke 
verwoesting te besparen, investeert het bisdom nu al in de opleiding van catechisten. Wordt u één van hen?  
Voor vragen kunt u terecht bij: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl 

     Ellen Kleinpenning Informatie: www.bisdomdenbosch.nl.  
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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


