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Jaargang 26, Nr. 03 
maart 2020 
 

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 

STOF EN AS ONTSTIJGEN 
Op Aswoensdag zetten we de Veertigdagentijd in  
met die aloude woorden: “gedenk, o mens, dat je  
van stof en as gemaakt bent, en dat je tot stof en as  
zult wederkeren”. 
 

In een maatschappij, die ons dagelijks toeschreeuwt  
dat we allemaal zo geweldig zijn en de hele wereld  
aankunnen, is het niet verwonderlijk dat mensen op steeds jongere leeftijd 
getroffen worden door een burn-out. We zijn immers niet allemaal zo perfect 
als men ons doet geloven en we kunnen niet zomaar ‘de hele wereld aan’. De 
Veertigdagentijd roept ons op om daarover na te denken. Aswoensdag doet 
ons stilstaan bij onze kleinheid en bij onze nietigheid. Het is geen verwijt, het 
is geen oproepen van een schuldgevoel. Het is ons confronteren met de 
werkelijkheid. Hoe een leven ook loopt, we weten één ding zeker: er komt 
een moment dat we hier niet meer zijn. Maar wat wel blijft, zijn de sporen 
die we nalaten: onze daden die andere mensen geraakt hebben. 
 

De veertigdagentijd roept ons bij uitstek op om daarover na te denken. 
‘Vasten’ kan immers ook betekenen dat je even stilstaat bij de 
vergankelijkheid en dat je nadenkt over het leven zoals het is. De 
Veertigdagentijd roept ons op om ons terug te trekken in onze eigen 
verlatenheid en de woestijnen van ons eigen innerlijk op te zoeken.  
Je mag jezelf in de figuurlijke spiegel aanstaren om, op weg naar Pasen, 
innerlijk van gedaante te kunnen veranderen. Zelfreflectie is als water dat 
stroomt: een stroom die zuivert, net zoals Gods Geest een voortdurende 
stroom van kracht kan zijn. 
Zelfreflectie is in gesprek gaan met jezelf, maar ook God toelaten als 
gesprekspartner. God die Liefde is. De grote vraag in ons eigen onderzoek, 
op weg naar Pasen, is of onze daden zijn afgestemd op de Liefde. Want altijd 
weer is de basis van ons geloof: “Heb je God lief, heb je naaste lief, heb 
jezelf lief”. De Vastentijd is de tijd om tussen die drie weer de balans te 
vinden. Het is het moment om de materie los te laten en ons te richten op die 
Liefde. Liefde die ook tot uiting komt in de solidariteit die we van mens tot 
mens ook in daden mogen tonen. Solidair zijn met anderen is de woestijn van 
ons zijn weer verlaten, is herbronnen en nieuwe mensen worden: het is elkaar 
ontmoeten in een ‘rijke oase’. En vanuit die gedachte breng ik ook graag ons 
Vastenproject onder de aandacht.  
Dit jaar richten we onze blik weer op Roemenië en het prachtige werk dat 
Saskia Verdoes daar doet. Het doel is om dit jaar therapeutisch 
oefenmateriaal aan te schaffen. U leest en hoort er in de komende tijd vast 
nog meer over. 
 

Door zelfreflectie en in stille gewetensgesprekken met God mogen we leren 
onszelf meer lief te hebben. Door te geven voor Roemenië tonen we onze 
liefde voor onze medemensen en in het samenspel van beiden, waarin 
materieel en immaterieel weer samen komen, tonen we onze Liefde voor 
God en zetten we stappen in de voetsporen van Jezus. Het is een proces 
waarmee we aan de slag gaan, op weg naar Pasen.  
 

Zo kan uit de as van het oude, het nieuwe groeien…      Patrick van Dievoet. 
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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
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H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 
 
 

SAM’S KLEDINGACTIE (vooraankondiging)  
Op 11 mei zal weer de voorjaars inzamelingsactie plaats vinden van SAM’S  
kleding actie. De inzameling zal in De Goede Herder kerk en H. Antonius Abt kerk  
plaatsvinden op maandag 11 mei. In de volgende Oase leest u meer.   
De opbrengst van de voorjaarsactie 2020 is bestemd voor een project in Liben, zuidoost Ethiopië.  
Het gebied ligt 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. Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is 
een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd 
of zelfs verwoest.  

 
ALLE ZEILEN BIJZETTEN! 
Of het nu gaat over de gemeenschap Antonius Abt of die van de  
Goede Herder, we merken dat we ouder worden. Mensen, die vaak al  
heel lang allerlei werkzaamheden verrichten ten dienste van de gemeen- 
schap, moeten noodgedwongen afhaken. Leeftijd speelt een belangrijke 
rol,  maar ook lichamelijke ongemakken. Jammer genoeg zijn er feitelijk  
geen jongere mensen, die wat tijd willen of kunnen vrijmaken.  
Alles overziende moeten we dus met steeds minder mensen steeds meer inspanningen doen om onze 
gemeenschappen gaande te houden.  
Extra inzet broodnodig! 
Natuurlijk hebben we begrip voor de werkelijkheid! Maar van de andere kant…. Wat we hebben, 
zouden we graag zo lang mogelijk houden, op een voor ieder zo goed en plezierig mogelijke manier.  
Bij de Goede Herder heeft bijvoorbeeld de tuinploeg (maandagmorgen) dringend versterking nodig. 
Ook de groep die bij toerbeurt communie brengt naar mensen in de Honinghoeve komt wat mensen 
tekort. De acolieten kunnen ook nog versterking gebruiken. De redactie van de website de Oase zoekt 
verse menskracht.  
En in de Antonius Abt zouden we heel graag wat hulp in de liturgie hebben in de vorm van acolieten. 
Dat maakt de viering alleen nog maar stijlvoller. Het groepje kosters kan ook versterking gebruiken en 
de mensen, die voor de versiering zorgden, hebben hun werk noodgedwongen moeten staken.  
We zijn ieder die mee zou willen gaan doen, al is het beperkt in tijd en mogelijkheden, geweldig 
dankbaar. U investeert wat tijd, ja zeker! Maar u krijgt er een goede band met gelijkgezinden voor 
terug! Denk er eens serieus over en laat het weten!!! 

 
GOEDE HERDERBERAAD 
Op woensdagavond 4 maart houden we weer een Goede Herderberaad. Aanvang 19.30 uur. 
Op de agenda staan onderwerpen als een evaluatie van onze vieringen van het afgelopen jaar, de vraag 
hoe we aankijken tegen de nabije toekomst: een groter beroep op onze voorgangers, de taken die met 
minder vrijwilligers toch wel of anders niet meer uitgevoerd kunnen worden. De mogelijkheden van 
een intensievere samenwerking tussen Goede Herder en Antonius Abt, de kansen voor kerkzijn in 
Nijmegen-West. 
 
Niet om somber te doen, maar om elkaar te bemoedigen en  
samen te zoeken naar manieren om een hechte gemeenschap  
te zijn en te blijven!  
 
WELKOM dus, goede herders!!! En meedenkers uit heel Nijmegen-West…. U bent ook deze avond 
van harte welkom in onze kring! We moeten het immers met en voor elkaar doen!!! 
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za. 29 feb.  GEEN VIERING 
zo. 01 mrt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 

Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Hein Fischer en Jo Edelijn. 
 

za. 07 mrt. 18.30 u. Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
 We gedenken na één jaar: Ans Mijling - Nieman. 
zo. 08 mrt. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: Phily Timmerman - Engelaar.  
 
za. 14 mrt.  GEEN VIERING 
zo. 15 mrt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
 
za. 21 mrt. 18.30 u.  Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 
 We gedenken na één jaar: Toos Straten - Loosbroek en Truus Arnoldussen - Verwaaijen. 
zo. 22 mrt. 10.00 u.  Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: José Ortmans – Maessen.  
 
za. 29 mrt.   GEEN VIERING 
zo. 30 mrt. 10.00 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
 
za. 04 apr.  GEEN VIERING 
zo. 05 apr. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Hein Fischer en Jo Edelijn. 
 

Financiën t/m januari:          2020       2019        
Kerkbijdragen     €    5.496  €    5.497    
Collectes     €       407   €    1.632  

 
Gedoopt: 
01 feb. 2020  Djeveij Lijbers 
13 feb. 2020  Joaquin Gassen 
15 feb. 2020  Yvana Michels 
 

Ouders en dopelingen van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden: 
07 feb. 2020   Betsy Wijers – van den Oudenalder  Leo XIII straat 6 Nijmegen 61 jaar. 

 
Geven wij haar 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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zo. 01 mrt. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
      Int.: Jos Caris. 
 
za. 07 mrt.    GEEN VIERING  
zo. 08 mrt. 10.30 u.  Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 
      Int.: Willy Spruijtenburg – Kok, Annie van Haren – Lindsen. 
 
za. 14 mrt.     Eucharistieviering met samenzang. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 15 mrt. 10.30 u.  Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
      Int.: Harrie Kramer. 
 
za. 21 mrt.     GEEN VIERING  
zo. 22 mrt. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Patrick van Dievoet. 
      Int.: Johan Wennekes en zijn zoon John Wennekes. 
 
za. 28 mrt. 18.30 u.  Eucharistieviering met samenzang. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 29 mrt. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 
 

 
 

Financiën januari       2020 
Kerkbijdragen   €  3.044 
Collectes   €     483 
 

 
 
Gedoopt:   
16 febr. 2020   Dide Theunissen  Pskovstraat 11    Neerbosch-Oost 
 

Ouders en dopelinge van harte gefeliciteerd. 
 

  
Overleden: 
13 febr. 2020 Chris de Reus Thomas van Heereveldstraat 6  Weurt 87 jaar. 
  

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

 
Kerkcafé:  Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 1 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 

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll



7

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ALGEMEEN 
VASTENPROJECT 2020 
Erg verrast zijn wij dat, evenals vorig jaar, het vastenproject van uw kerk en de bewoners van huize 
Rosa/Catharinahof ook dit jaar weer wordt ingezet voor het werk van Saskia Verdoes in Roemenië.  
Vorig jaar is het Vastenproject besteed om medische hulpmiddelen aan te schaffen voor een uitleenpunt van 
medische hulpmiddelen bij Saskia. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen in Roemenië, die niet de 
financiële middelen hebben om dit te kopen. Een uitleenpunt zoals wij die hier in Nederland kennen (zoals 
bijvoorbeeld Medipoint) bestaat in Roemenië niet.  
Het is heel gewoon dat wij, als we krukken of een rolstoel, po-stoel, rollator enz. nodig hebben naar Medipoint 
gaan en het dan aan ons wordt uitgeleend. 
Foto’s geven een beeld van de bouw en inrichting van het uitleenpunt van medische hulpmiddelen in 2019. 
 
      
 
 
 
 
Dit jaar willen we het Vastenproject gebruiken voor de aankoop van therapeutisch oefen- 
materiaal voor de mensen, die niet de middelen hebben om naar een therapeut te kunnen gaan  
maar dit eigenlijk wel nodig hebben. 
In Roemenië is de hele medische zorg niet geregeld zoals wij dat hier in Nederland gewend zijn. Wij vinden het 
heel gewoon, dat we naar een therapeut gaan als dat nodig is. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je zelfs zonder 
verwijsbrief van je huisarts naar een fysiotherapeut gaan. Omdat de uitleen van medische hulpmiddelen bij 
Saskia heel erg goed verloopt, zou Saskia ook graag voor de onbemiddelde mensen in Roemenië een centrum 
opzetten voor therapeutische ondersteuning. Wat hiervoor nodig is zijn oefenapparaten zoals een hometrainer, 
een roeiapparaat, loopband en een apparaat om arm- en beenspieren te versterken.  
De apparaten worden niet uitgeleend, maar blijven bij Saskia in het gebouw. De mensen die dat nodig hebben 
gaan dan naar Saskia toe om daar hun oefeningen te doen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de mensen ook 
nog eens een sociaal contact hebben. Uiteraard moeten oefeningen op deze apparatuur wel onder deskundig  
toezicht worden gedaan. Je kunt niet zomaar iemand op een hometrainer zetten. 
Heel fijn is dat Saskia een fysiotherapeute bereid heeft gevonden om 2 dagen in de week op volledig vrijwillige 
basis deze mensen te begeleiden. Daarnaast heeft Saskia ook een jonge sportinstructeur bereid gevonden om 
haar te helpen bij de aanschaf van alle apparatuur. Deze jonge sportinstructeur is goed bekend met alle 
apparatuur en kan Saskia helpen om de apparatuur tegen een sterk gereduceerde prijs aan te schaffen. 
Wij denken dat dit al met al weer een goede basis is om ook met dit project een goede start te maken en dat het 
ook een goed vervolg zal hebben. Uit ervaring durven wij te zeggen dat dit project bij Saskia ook weer in goede 
handen is. 
Om u een beeld te geven wat één en ander kost geven wij wat voorbeelden: 

- Voor € 500 kan een hometrainer worden aangeschaft (wordt gebruikt om duurvermogen op te bouwen). 
- Voor € 500 kan een roeiapparaat worden aangeschaft (wordt gebruikt om conditie op te bouwen). 
- Voor € 500 kan een loopband worden aangeschaft (onder toezicht leert men weer beter lopen). 
- Voor € 750 kan een gecombineerd apparaat worden aangeschaft om arm- en beenspieren meer kracht te geven. 

Mocht u Saskia ook dit jaar weer willen helpen dan kunt u een bedrag overmaken op de rekening van De  
Goede Herder kerk (IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50) of de H. Antonius Abt kerk (IBAN: NL12 RABO 
0135 8024 58) onder vermelding van ‘Vastenproject Roemenië’. Uiteraard kunt u uw bijdrage ook kwijt in de 
vastenkist in de kerk.  
U mag ook direct storten op de rekening van Stichting –HAR: IBAN NL72RABO0135454700. Vermeld u dan 
ook ‘Vastenproject Roemenië’  
Voor de bewoners van huize Rosa/Catharinahof zal mevr. Diny Geboers van het Pastoraat een  
afspraak maken op welke wijze de bewoners hun bijdrage kunnen voldoen. 
Kunnen we Saskia ook dit jaar weer helpen???  Dat zou heel fijn zijn. 
Mogen wij u alvast heel hartelijk danken!!! 
Stichting-HAR 
Namens het bestuur van Stichting HAR. Herman Wanders (bestuurslid). 
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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


