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Jaargang 25, Nr. 7/8 
juli/augustus 2019. 
 

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 

“DE ZEVENDE DAG” 
Net zoals de natuur haar seizoenen volgt, zo heeft ook de mens zijn eigen ritme. 
Wederkerend in dat ritme is de vakantieperiode waarbij de focus vooral op de 
maanden juli en augustus ligt. Ook in onze kerkgemeenschap merken we daar wel 
van: een dubbele uitgave van het parochieblad en ook onze koren krijgen hun 
welverdiende rust… We hebben het allemaal op onze tijd nodig.  
 

Veel mensen komen nog amper aan rust toe in onze “vierentwintiguurseconomie”. 
Voor velen is het voorbereiden van de vakantie op zich al een hele opgave. Hotel of 
camping uitzoeken, prijzen vergelijken, de nodige boekingen doen en vlieg je al dan 
niet, klimaatneutraal? Een mens zou er moe van worden… 
Het voorbereiden van de vakantie alleen al, doet sommigen naar rust verlangen. 
En als het dan zover is, is het afwachten of het wel goed gaat… 
Er zijn mensen, die zelfs in de vakantie niet aan rust toekomen. Zelfs vakantie 
kan behoorlijk wat stress met zich meebrengen.  
 

Rust… allemaal hebben we er behoefte aan, niemand ontkomt eraan, zelfs God niet.  
We lezen in het boek Genesis dat Hij rust nam op de zevende dag. 
Maar het is niet het soort rust van de gestreste vakantie. Dat is zeker niet de rust die 
bedoeld wordt met die rust uit Genesis. In die rust genoot Hij van wat Hij 
geschapen had, terugkijkend op wat was, vooruitkijkend op alles wat komen zou. 
Rust nemen, kan dus ook een moment van reflectie zijn, herbronnen en kracht 
opdoen om daarna weer gesterkt op pad te gaan. Het is zeker geen gekke gedachte 
in een samenleving, waarin alles steeds sneller gaat en waarin zoveel móet. 
Allemaal hebben we het nodig dat moment voor jezelf, dat moment om te delen met 
anderen, gewoon “genieten”, zonder te “moeten”.  
 

En God wist van in het begin, dat we dat nodig hebben. 
Zo is Hij dus niet alleen de schepper van hemel en aarde, van alles wat leeft, maar 
dus ook van de rust.   
Waar je ook heen gaat, wat je ook van plan bent, ik hoop van harte dat ieder van 
jullie ook die rust kan vinden om straks weer – verkwikt – aan de slag te gaan.  
 

Zoek steeds naar momenten, een dag 
om te rusten van al wat je doet, 
te genieten daarvan, van de plek waar je woont, 
van wat groeit en bloeit om je heen, 
die beweging van leven die altijd maar doorgaat. 
 

Zoek steeds naar momenten, een dag 
voor bezinning op het beheer 
van de aarde, ons levende huis. 
Doen wij dat zorgend, aandachtig 
of hebberig, overvragend 
of er geen toekomst, geen nageslacht is. 
 

Momenten van rust, een dag, die heiligt en heelt, 
ons  weer brengt bij onszelf,  ons weer opent voor Jou, 
Die schiep en schept en scheppen blijft 
tot in lengte van dagen, van jaren, van de altijd doorgaande tijd. 
 
Mooie zomermaanden gewenst!             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 (Herhaald bericht) 
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. 

 
 

 
GEBEDSDIENST (Morgengebed) IN DE GOEDE HERDER 
Op Tweede Pinksterdag ben ik voor het eerst bij een gebedsviering geweest in De Goede Herder. Die blijken 
al jaren te bestaan en worden aangekondigd in de Oase. Maar ja, als parochiaan van H.Antonius Abt las ik 
alleen 'onze' pagina. Ik was erg onder de indruk, het was een prachtige viering. Om een idee te geven: er 
waren gebeden, psalmen, liederen, een paar korte lezingen en gelegenheid tot communie. Er waren vier 
voorgangers (ook pater Kees van Gorp en onze Berry) en twee acolieten. Het geheel duurde een half uur en je 
kunt daarna koffie blijven drinken. Wat mij betreft een aanrader!   Else Simons,Lector H. Antonius Abt kerk. 

 
OPBRENGST VASTENACTIE 2019 (Rectificatie) 
In de vorige Oase is vermeld dat de opbrengst van de vastenactie 2019 mede is opgebracht door de zusters van 
huize Rosa/Catharinahof. Dit is echter niet volledig, want niet alleen de zusters hebben bijgedragen aan dit 
mooie bedrag, maar ook de andere bewoners van huize Rosa/Catharinahof. Uiteraard willen wij deze mensen 
niet te kort doen en ook hen bedanken voor hun bijdrage.    Ben en Ria Thijssen, Stichting-H.A.R. Wijchen. 

 
COMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
Het spreekt vanzelf dat wij vanuit de H. Antonius Abt willen meewerken aan de wens  
van parochianen om thuis de communie te ontvangen, wanneer zij  (tijdelijk) niet 
in staat zijn dit in de kerk bij de vieringen te doen. We moeten het eerst weten, daarna  
kunnen we het regelen. 
Wanneer u dus de  wens hebt thuis de communie te willen ontvangen, geef dit dan door aan ons: op het 
telefoonnummer dat u vóór op de OASE ziet, of met een mailtje, of met een briefje in de brievenbus van de 
pastorie. Laat altijd uw telefoonnummer achter. Wij nemen dan snel contact op om het te bespreken. 

         Locatieteam H. Antonius Abt. 
 

VOEDSELBANK NIJMEGEN: INZAMELING JUNI 
Namens de Voedselbank wordt iedereen hartelijk dank gezegd voor de bijdragen aan de  
inzameling van juni. Al bij al is er door alle kerken een forse hoeveelheid voedingsmiddelen  
bijeen gebracht die zijn weg snel zal vinden naar de gezinnen waarvoor de Voedselbank zorgt.  
Heel hartelijk bedankt!! 
Met de Advent komt de vraag tot deelname aan de Kerstpakketten inzameling! Locatieteam H. Antonius Abt. 

 
LUNCH BIJ BOSSHARDT 
U bent kerk in Heseveld. Ik hoop dat u net als wij kerk wilt zijn in uw buurt.  
Brunch bij Bosshardt aan de Molenweg 97 
Sinds kort is er op zondagmiddag een brunch Bij Bosshardt. Buurthuiskamer en Bij Bosshardt hebben samen 
dit initiatief genomen. Wij zijn dit initiatief gestart om de zondag, die voor sommige mensen erg lang is, te 
doorbreken met een betekenisvolle ontmoeting.  
Waar: Bij Bosshardt, huiskamer van de buurt, Molenweg 97, Nijmegen.  
Wanneer: 7 en 23 juli en 25 augustus van 12 – 13:30 uur.  
Wat: een lekkere lunch, gezelligheid en een leuk gesprek. Kosten: € 1,50.    
Aanmelden: bij Bij Bosshardt tot uiterlijk de vrijdag voor de brunch. Loop even binnen of bel 024-3739710. 

 



4

ENT 

4.          

 

za. 06 juli 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 07 juli 10.00 u. Eucharistieviering. Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 
za. 13 juli 18.30 u. Eucharistieviering. Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
   Int.: Diny Verweij – Nikkelen en Ilonka. 
zo. 14 juli 10.00 u. Eucharistieviering. Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
   Int.: José Ortmans – Maessen. 
za. 20 juli 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 21 juli 10.00 u. Woord- en Communieviering. Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Joop Straatman, Wim Corton. 
za. 27 juli 18.30 u. Eucharistieviering. Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus.  
zo. 28 juli 10.00 u.  GEEN VIERING 
za. 03 aug. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 04 aug. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor.  

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Jo Edelijn. 
za. 10 aug. 18.30 u. Eucharistieviering. Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: Diny Verweij – Nikkelen en Ilonka. 
  We gedenken na één jaar: Amalia Wanders - Kilkens.  
zo. 11 aug. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor.  

Voorganger: Berry Tijsse-Klasen. 
   Int.: Wim Corton, Jose Ortmans – Maessen. 
za. 17 aug. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 18 aug. 10.00 u. MARIA TEN HEMEL OPNEMING 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor.   

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: Joop Straatman. 
za. 24 aug. 18.30 u. Eucharistieviering. Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus. 
  We gedenken na één jaar: Jan Veraart. 
zo. 25 aug. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor.  

Voorganger: Patrick van Dievoet 
za. 31 aug. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 01 sept. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor.  

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.   
 

Financiën t/m mei:           2019       2018         
Kerkbijdragen    €   14.132  €  14.941     
Collectes     €     3.579   €    2.123    

 
Gedoopt:    
01 juni 2019  Nicky Frauenfelder 
02 juni 2019  Levi Schmidt 

Ouders en dopelingen van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden/begraven: 
In de afgelopen maand zijn er in onze kerk geen uitvaartdiensten geweest. 

 
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. 06 juli 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 07 juli 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Wim Hopman. 
za. 13 juli 18.30 u. GEEN VIERING 
  Na één jaar gedenken wij dit weekend Clementine v.d. Staay – Fauser. 
zo. 14 juli 10.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
za. 20 juli 18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 21 juli 10.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Nel Thijsen – v.d. Mark. 
za. 27 juli 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 28 juli 10.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Adelheid van Dam – Plasman. 
za. 03 aug.18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Wim Hopman. 
zo. 04 aug.10.30 u. GEEN VIERING 
za. 10 aug.18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 11 aug.10.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Nel Thijsen – v.d. Mark. 
za. 17 aug.18.30 u. MARIA TEN HEMEL OPNEMING 
   Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
  Na één jaar gedenken wij dit weekend Wil van Kuijk. 
zo. 18 aug.10.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Harrie de Graauw. 
za. 24 aug.18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 25 aug.10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Adelheid van Dam – Plasman. 
za. 31 aug.18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 01 sept.10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger:  Geert Ritmeijer. 

 
Overleden: 
21 mei 2019  Johan Wennekes  Fanfarestraat 147 Nijmegen 79 jaar. 
30 mei 2019   Riet Otten – Kersten  Albanystraat 7 Nijmegen 83 jaar. 
08 juni 2019 Huub Otten  Albanystraat 7   Nijmegen 84 jaar. 
 

 
 
Kerkcafé:   Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 7 juli en zondag 4 augustus 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



7

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ALGEMEEN 

KOFFIEPRAATJE(S) AAN DE DENNENSTRAAT 
Zondag 16 juni is er na de viering koffie gedronken en met elkaar gesproken. De veranderingen die 
zijn voortgekomen uit het afscheid en vertrek van pater van Gorp als vaste voorganger zijn fors, 
maar de kerkbezoekers hebben aangegeven dat ze er begrip voor hebben en vooralsnog tevreden zijn 
met de nieuwe gang van zaken: 

- het wegvallen van de zaterdagavond viering elke veertien dagen leidt tot een gerichter kijken naar het 
schema in de OASE, 

- de verhouding Eucharistievieringen / Woord- en Communievieringen is te begrijpen, 
- kerkgangers hechten aan meebidden en meezingen in de vieringen en nu de koren op zomervakantie gaan 

zal dit sterker betekenen: sámen zingen! 
- de vredeswens en het elkaar die met handdruk toewensen leidt voor sommigen tot ‘ongewenste’ drukte en 

heen-en-weer lopen; anderen vinden het prettig om te doen, nu er wat ‘oefening’ geweest is. Doorpraten 
hierover leidde tot de oproep (!) aan kerkgangers meer bij elkaar te gaan zitten om zó de saamhorigheid te 
vergroten. 
Het her en der verspreid zitten – ook al is het de vaste plaats voor je gevoel – vergroot de afstand en 
versterkt het ‘alleen zitten’ in de kerk. Dus: schuif gerust naar voren!! 
Zoek elkaar op bij het in de kerk een plek zoeken!! 

- vanuit de collectanten en ook door kerkgangers is aangegeven dat ze het ónprettig vinden als de dienst aan 
de tafel met gebed en intenties al begint, vóórdat de collectanten hun rondes van collecteren (collecte en 
kaarsengeld) hebben afgerond: dat vraagt aandacht en afstemming, want het zou fijn zijn als koren / organist 
de tijd die de collectanten nodig hebben ‘vol maken’ met muziek. 

 De meeste mensen stellen het op prijs om zowel dat kopje koffie te blijven drinken, als met elkaar te praten hoe ze 
het kerkbezoek en de vieringen ervaren. Afspraak is dat we hier mee doorgaan en dit ook zullen aanbieden op 
zaterdagavonden, zodat we die kerkgangers ook betrekken bij deze gesprekken. 
Direct na de zomerperiode zult u hiertoe een schema vinden.                          Locatieteam H. Antonius Abt 

 
IN HET ZONNETJE! 
De Pinksterviering hebben we feestelijk afgesloten met een welverdiend dankjewel aan degenen, die inmiddels een 
jubileum hadden bereikt in hun actieve betrokkenheid en dienstbaarheid aan de gemeenschap van de Goede Herder. 
Sosan Said en Marlies van Haren  12 ½ jaar. Sosan is acoliet, lid van de poets- en de koffiegroep, en Marlies is al net 
zo lang lid van Quintessens. Wim Fölker verzorgt het archief van de Goede Herder en zijn vrouw Corrie zorgt voor 
de bloemenversiering in der kerk en is lid van het Gemengd Koor. Beiden al 40 jaar actief! Net zo lang al zorgt 
Willy Vaessen voor de koffie! Haar man Koos is al 50 jaar prominent lid van het Gemengd Koor (“We gaan gewoon 
door!”) en Manon Moorman leent haar stem al 50 jaar aan achtereenvolgens het kinderkoor, het tienerkoor, het 
jongerenkoor en intussen al weer vele jaren Quintessens! Geweldig natuurlijk en ook hier in de Oase nog eens van 
harte proficiat en ontzettend bedankt!!! Een  gemeenschap kan niet zonder de actieve inzet van haar leden, de Goede 
Herder al helemaal niet! Hopelijk voelen anderen zich door jullie inzet ook uitgenodigd om een steentje bij te 
dragen. Altijd van harte welkom! We kunnen niet zonder u, jou, jullie!               Locatieteam De Goede Herderkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDACTIE GAAT OOK OP VAKANTIE 
Beste lezers van de Oase. Ook de redactie van de Oase gaat van de vakantietijd genieten! 
Even een maand rust. Natuurlijk wensen ook wij u een heel fijne vakantietijd. 
De eerstvolgende Oase komt uit op 30 augustus aanstaande. Wat betreft de vieringen in de zomertijd adviseren 
wij u om de pagina’s 4 (H. Antonius Abt kerk) en pagina 5 (De Goede Herder kerk) te raadplegen zodat u niet 
voor een gesloten deur komt.                  Redactie Oase 
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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


