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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 

GOD BIEDT NIEUWE KANSEN 
De Veertigdagentijd is in zekere zin een waardevolle mogelijkheid die ons 
wordt aangeboden. Je wordt erdoor uitgenodigd om wat meer bewust en 
persoonlijk bezig te zijn met iets wat in de drukte en het rumoer van alledag 
vaak zo weinig kans krijgt. 
Met name worden we deze weken uitgenodigd om eens wat meer dan anders 
stil te staan bij iets wat je al lang weet, maar waar je eigenlijk nooit aan zou 
mogen wennen: namelijk, dat als je op zoek gaat naar het eigenlijke leven, en 
dus niet op de vlucht gaat voor de werkelijkheid,  
dat je dan op een of andere manier het kruis tegenkomt.  
Mensen die ons werkelijk iets te zeggen hebben, die echt  
indruk op ons maken, zijn bijna altijd mensen die veel 
hebben doorgemaakt, die ergens doorheen zijn gegaan.  
En nogmaals: daar zullen we nooit helemaal aan wennen,  
dat juist zulke mensen voor ons gezag hebben. 

Loed Loossen s.j. De Kracht van het weerloze 
 

Kent u de afbeelding boven bij de tekst? Het is de beroemde afbeelding van 
Michael Angelo uit de Sixtijnse kapel waar hij uitbeeldt dat God Adam het 
leven geeft door hem de hand te reiken.  
In de Sixtijnse kapel is het maar een klein detail in de grote plafondschildering 
die daar door Michael Angelo,  liggend op zijn rug, geschilderd is. Een klein 
detail, wat door veel mensen als heel erg inspirerend is ervaren. In de spanning 
tussen de naar elkaar uitgestoken handen kijk je met  bijna ingehouden adem 
uit naar het moment dat ze elkaar gaan raken… Een gevoel van verwachting 
om de ‘zekerheid’ dat ze elkaar gaan raken.. Een zekerheid, vanuit de 
verwachting dat God kansen biedt, zelfs wanneer er menselijker wijze geen 
kansen meer geboden gaan worden.  
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning, van naar binnen keren en je 
afvragen of je nog steeds ‘op het goede spoor’ zit. En wat is voor jouzelf, het 
goede spoor… wat heeft Jezus Christus mij te zeggen, waarin gaat Hij mij 
voor, heb ik tijd voor God in mijn leven? 
Een groot feest vraagt een stevige voorbereiding. We weten dat maar al te 
goed. Met sommige feesten zijn we een jaar van tevoren al aan het plannen. 
Het feest van Pasen vraagt ‘maar’ 40 dagen voorbereiding. Maar in plaats van 
een groot feest met veel aandacht voor de buitenkant vraagt het Paasfeest ons 
een voorbereiding met veel aandacht voor onze binnenkant .  Bewust bezig zijn 
en de hand van God aannemen… kan dat, lukt dat? Ja, want God steekt zijn 
hand naar ons uit en biedt nieuwe kansen. Het is aan ons of we die kans 
benutten.  
We zitten in onze locatie in een nieuwe fase. Het is voor de eerste keer in de 
geschiedenis van onze Antonius Abtkerk dat we zonder vaste pasto(o)r zijn. 
Dat is wennen, dat is last hebben van het wisselen van voorgangers. Het is hard 
werken om de vieringen ‘bemenst’ te krijgen wat betreft voorgangers. Maar 
het ligt bij ons allemaal of we in deze nieuwe situatie elkaar nog steeds blijven 
ontmoeten. Durven we samen kerk te blijven, ook als we in zwaarder weer 
komen? Durven we die nieuwe situatie samen aan? Reiken we elkaar de hand? 
Durven we te geloven dat God dat ook bij ons doet? 

  Bettineke van der Werf – Tijsse Klasen, pastoraatsgroep H. Stefanus 
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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 

BEDANKT voor zo’n afscheid!!  
Lieve mensen parochianen familieleden en vrienden. 
Ik zit nog altijd na te genieten van alle festiviteiten van zondag 27 januari. 
Ik ben overladen met kaarten; ik tel ze maar niet want het zijn er heel veel. 
Ik geniet er nog ten volle van. Het was  in mijn kerk H. Antonius Abt een  
geweldig mooie viering. Het Gregoriaans koor en het Gemengd koor  
hebben hun uiterste best gedaan; de versiering was prachtig en de sfeer goed. 
Ik heb zelf samen met Berry de liederen uitgekozen die gezongen werden. 
Mijn kleine neefje Jay mocht weer bij me op schoot zitten, hij kwam direct  
weer naar me toe en hij genoot er ook ten volle van.  
Onze bisschop  monseigneur de Korte, schreef mij: ‘Ik ben u zeer erkentelijk voor het vele goede dat u met 
uw pastorale inzet en kunde gedurende vele jaren, bijna 20 jaar,  dienstbaar  geweest bent aan de 
gemeenschap heilige Antonius Abt te Hees en Onze Lieve Vrouw Maria ten Hemelopneming. U mocht al die 
jaren in soms ook zware en moeilijke persoonlijke omstandigheden velen zeer nabij zijn en hen daarbij laten 
delen in het evangelie van Jezus Christus en de kracht van Gods kerk. Ik hoop dat u met tevredenheid en veel 
voldoening op deze vruchtbare tijd zult kunnen terugkijken. ik heb alle respect en waardering voor uw besluit 
om u gezien uw leeftijd en gezondheid als priester uit het pastoraat terug te trekken, waarbij ik hoop dat u 
nog in de gelegenheid zult zijn uw collegae in de omgeving, waar u zult wonen, behulpzaam te zijn bij hun 
pastorale werkzaamheden. Ik wens u voor de komende jaren Gods zegen, voor nu heel veel groeten vanuit 
’s Hertogenbosch. In Christus verbonden, monseigneur Gerard de Korte.’ 
Beste mensen, nogmaals mijn dank en ik hoop u in ‘Catharinahof’ of elders nog weer te mogen ontmoeten.  
Ik ben en blijf dankbaar zolang uw pastoor te hebben mogen zijn.       Pater Kees van Gorp, s.c.j. 

 
TOELICHTING bij het liturgische schema voor Antonius Abt en Goede Herder 
Het liturgische rooster voor beide kerken  gaat feitelijk in bij het begin van de vastentijd, met andere woorden 
met Aswoensdag. De vier voorgangers (Berry Thijsse Klasen, Patrick van Dievoet, Geert Ritmeijer en 
ondergetekende) hebben geprobeerd de vraag van de twee locatiebesturen op een verantwoorde en 
evenwichtige manier vorm te geven. In de opdracht zat uitdrukkelijk niet de vraag om op zoek te gaan naar 
zoveel mogelijk priesters om de vieringen te leiden. Misschien komt die keuze sommige lezers wat 
merkwaardig over. Niettemin ligt de keuze anders vanuit het besef, dat priesters in snel tempo alleen nog 
maar afnemen in aantal en dat Gods Volk het vooral moet hebben van geloof in zichzelf en bovenal  in de 
Geest, die onverwachte wegen zoekt en vinden zal! 
Vanuit dat vaste basisgeloof hebben we onze inzet verdeeld. Ik zeg er nogmaals bij: het is een proef, die we 
gaan uitvoeren en aan het einde grondig evalueren. Samen met u uiteraard. Een klein ongemak is dat in 
principe slechts ééns per veertien dagen de zaterdagavondviering uitvalt in één van beide kerken. Vinden wij 
ook niet fijn, want in beide kerken zijn dan intieme vieringen met mensen die elkaar kennen. Maar dat is dan 
ook het enige offertje! Voor het overige blijft roostering van de weekendliturgie voorlopig dus ongewijzigd. 
De viering van de Goede Week en Pasen is natuurlijk een verhaal apart! Witte Donderdag kan niet zonder 
eucharistieviering, Paaszaterdag eigenlijk ook niet. In de Goede Herder zijn we gewend dat soort vieringen 
zoveel mogelijk samen te doen, als teken van onze eenheid. Vandaar twee verschillende aanvangstijden voor 
eenzelfde viering, met name op Witte Donderdag en op Paaszaterdag. Op Goede Vrijdag is er in de Antonius 
Abt de gewoonte om drie uur ‘s middags naar de Kerkstraat te gaan. ’s Avonds is er dan alleen een viering in 
de Goede Herder. Op Paasmorgen verdelen we ons in tweetallen voor een viering in elk van beide kerken. 
We weten heus wel, dat elke regeling - anders dan anders - sommige mensen verdriet zal doen. Wij hebben 
ons beest gedaan. Het woord is aan u!           Namens mijn collega’s,  Hans van Zonneveld. 

 
NIEUW E-MAILADRES H. Antonius Abt kerk. 
Door nog onbekende oorzaak is door Ziggo ons gehele e-mail account parochiehees@upcmail.nl afgesloten 
en verwijderd. Dat account was ook niet meer te herstellen door Ziggo. 
Daarom zijn wij genoodzaakt een nieuw e-mailadres te gaan gebruiken n.l.:  h.antoniusabt@gmail.com. 
Ik verzoek u daarom het oude e-mailadres parochiehees@upcmail.nl te verwijderen uit uw bestanden en het 
nieuwe e-mailadres per direct te gebruiken.     Locatieteam H. Antonius Abt kerk. 
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za. 02 mrt. 18.30 u. GEEN VIERING. 
zo. 03 mrt. 10.00 u. 8ste Zondag door het jaar.  

Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte.  
wo. 06 mrt. 19.00 u. Aswoensdag.  
   Eucharistieviering met medewerking van het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
za. 09 mrt. 18.30 u. Eerste weekend van de Vasten. 
   Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Berry Tijsse-Klasen. 
   Int.: Wil Jansen, Diny Verweij – Nikkelen en Ilonka. 
zo. 10 mrt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Berry Tijsse-Klasen 
   Int.: Wim Corton  
za. 16 mrt. 18.30 u. Tweede weekend van de Vasten. 
   GEEN VIERING. 
zo. 17 mrt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet    
za. 23 mrt. 18.30 u. Derde weekend van de Vasten. 
   Eucharistieviering. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld  
   Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus. 
zo. 24 mrt. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
    Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
    Int.: Aloys Hermsen 
za. 30 mrt. 18.30 u. Vierde weekend van de Vasten. 
   GEEN VIERING. 
zo. 31 mrt. 10.00 u.  Eucharistieviering.  
   Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 

 
Financiën t/m november:      2018        2019 
Kerkbijdragen    €  5.449    €   4.717 
Collectes     €     323   €   1.632 

 
 
Gedoopt: 
16 februari 2019 Luciano Kuster  Nonnendaalsedwarsstraat 6  Nijmegen 
 

Ouders en dopeling van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden: 
19 januari  2019 Joop Straatman   Venusstraat 81  Nijmegen 82 jaar. 
02 februari 2019 Anne van Merwijk – Senten  Bredestraat 156  Nijmegen 89 jaar.  
08 februari 2019 Nel Wouters – Verweij  Kerkstraat 65   Nijmegen 92 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 vr. van 09.00-12.00 uur. 
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za.  02 mrt.18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
    Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo.  03 mrt. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
    Voorganger: Hans van Zonneveld. 
    Int.: Wim Hopman. 
wo. 06 mrt. 19.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
    Voorganger: Patrick van Dievoet. 
za.  09 mrt. 18.30 u. Eerste weekend van de vasten. 

Woord- en communieviering met samenzang. 
    Voorganger: Geert Ritmeijer. 
  Dit weekend gedenken wij na één jaar Adelheid van Dam – Plasman. 
zo. 10 mrt. 10.30 u.  Woord- en communieviering met samenzang. 
    Voorganger: Geert Ritmeijer. 
za. 16 mrt. 18.30 u.  Tweede weekend van de vasten. 

Woord- en communieviering met samenzang. 
    Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 17 mrt. 10.30 u.  Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
    Voorganger: Geert Ritmeijer. 
za. 23 mrt. 18.30 u.  GEEN VIERING. 

Derde weekend van de vasten. 
zo. 24 mrt. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
    Voorganger: Hans van Zonneveld. 
    Int.: Annie Smits. 
za. 30 mrt. 18.30 u. Vierde weekend van de vasten. 

Eucharistieviering met samenzang. 
    Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 31 mrt. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
    Voorganger: Patrick van Dievoet. 

 
 
Financiën t/m december       2018  2019 
Kerkbijdragen  Er zijn helaas geen financiële gegevens doorgegeven. 
Collectes     

 
 
Kerkcafé:   Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 3 maart 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. 
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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 

NIEUWE KLEDINGINZAMELING SAM’S IN HET VOORJAAR 
Sam’s Kledingactie wil een groeiende geldstroom genereren voor onder meer projecten  
van Cordaid. Sam’s Kledingactie heeft een grote groep trouwe vrijwilligers die zich al  
jaren inzet om kleding in te zamelen. Sam’s wil de band met deze vrijwilligers verstevigen om ook de in de 
toekomst te kunnen blijven rekenen op een gestage stroom kleding. 
Inzamelen: Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren herdraagbare kleding en schoenen en in 
beperkte mate huishoudtextiel in. Je kunt die kleding en schoenen inleveren bij kledingcontainers, kleding 
inleverpunten-aan-huis (depot’s) en tijdens de Kledingacties in voor- en najaar. 
De volgende inzameling in De Goede Herder kerk en Antonius Abt kerk zal eind april zijn. In de volgende 
Oase wordt u verder geïnformeerd. 

 
ANNEKE POSTMA EN CLAUDIA ROSSEN BUNDELEN KRACHTEN IN UITVAARTZORG 
Overnames in de uitvaartbranche zijn geen uitzondering. Grotere ondernemingen nemen kleinere over, 
waardoor schaalvergroting ontstaat. Om persoonlijke benadering en nazorg ook in de toekomst te blijven 
waarborgen, slaan Anneke Postma Uitvaartverzorging  en Claudia Rossen Uitvaartverzorging in deze 
roerige tijden juist de handen ineen. 
Per 1 januari gaan beide dames intensief samenwerken, juist om klein te blijven. Beide onderneemsters 
hebben elkaar al enige tijd geleden gevonden in het uitvoeren van hun mooie en bijzondere vak. “Wij 
werken hetzelfde, stijlvol, respectvol. Onze ideeën zijn hetzelfde. Wat dat betreft liggen we op een lijn”, 
aldus Anneke en Claudia. 
Beide onderneemsters voeren een eenmansbedrijf en werken met een vast team  
van vertrouwde medewerkers. Anneke Postma is al meer dan 30 jaar werkzaam  
in de uitvaartbranche, waarvan de laatste 16 jaar als zelfstandig onderneemster. 
In Claudia Rossen, inmiddels ook al weer vier jaar een gedreven uitvaart- 
onderneemster, ziet zij dan ook in de toekomst een waardige opvolgster. 
 

Kleinschaligheid is het visitekaartje van Anneke Postma en Claudia Rossen. De kernwoorden zijn 
‘persoonlijk’ en ‘vertrouwd’. Beiden zijn aangesloten bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart, waarbij de 
beoordeling van nabestaanden voor het mogen voeren van dit keurmerk vooral bepalend is. 
In die beoordeling geven nabestaanden onder andere aan hoe goed zij geadviseerd worden door de 
ondernemer maar ook hoe betrouwbaar de ondernemer is in het voorleggen van een correcte begroting. 
Beide vrouwen zijn er dan ook best trots op dat zij dit keurmerk al enige tijd in handen hebben. 
Vol vertrouwen gaan zij beiden het nieuwe jaar in. Ook de nieuwe weg die ze samen inslaan zal met 
dezelfde persoonlijke en vertrouwde aandacht voor de nabestaanden voortgezet worden! 

 
BEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË 
De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van  
15 t/m 18 juni 2019  met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding  
aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met  
het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show Marie Christien,  
ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de  
H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen,  
Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken.  
De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond  
(bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p. 
De dag bedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De dag bedevaart op zondag  
16 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. 
Reissom bedragd € 35,- p.p. 
Info bij mevrouw Van Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-3557725, of het 
pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website 
http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ 
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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


