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“OPEN DEUR” 

Op 22 mei jl. had in Rotterdam de finale plaats van het Eurovisie-

songfestival.  

Het hele feestje werd georganiseerd onder het motto “Open Up”.  

De achterliggende gedachte was: “stel je open voor de wereld en voor 

elkaar. Geef er lading en betekenis aan, maar vergeet ook niet de tijd waarin 

we leven en de dingen waar we ons zorgen om maken.” 
 

Vorig jaar kon het songfestival omwille van de pandemie niet doorgaan, 

gelukkig was het dit jaar anders. In de tijd die achter ons ligt, is het intussen 

maanden geleden dat we in onze kerken nog een weekendviering konden 

laten doorgaan. En nu, nu is het eindelijk weer zover. We kunnen dat 

songfestivalthema niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk weer vorm gaan 

geven: we gaan weer onze deuren openen! 
 

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament spelen deuren een 

belangrijke rol. Deuren maken onderscheid tussen buiten en binnen. Blijven 

deuren dicht, dan brengen ze scheiding aan: wat buiten is, kan niet zomaar 

naar binnen, en wat binnen is, kan niet zomaar naar buiten gaan. God en 

Jezus openen deze dichte deuren: wie altijd buiten bleef, kan nu binnen 

komen bij God. En wie angstig binnen zitten, worden uitgedaagd om erop 

uit te gaan. De Bijbel spreekt ook over Jezus zelf als een deur: door dicht 

bij Jezus te blijven, kom je binnen in Gods nieuwe wereld.   
 

Door wie Jezus is, de mens-geworden-liefde-van-God, vormt een deur voor 

hem nooit een obstakel. Na Jezus’ opstanding zitten zijn vrienden angstig 

bij elkaar. Deuren goed gesloten, luiken dicht, bang voor iedereen. Dan staat 

Jezus opeens in hun midden en Hij wenst  hun vrede. Dichte deuren blijken 

voor hem geen obstakel en Hij toont ons dat angstig 

binnen zitten geen oplossing is. We worden  

uitgedaagd om de wereld in ons leven toe te laten,  

met alle voor en tegens. En om straks ook daad- 

werkelijk weer op pad te gaan. En welke deuren we  

ook tegenkomen: God is bij ons, als het ware de sleutel op vele deuren.  
 

Vlak voor zijn sterven vertelt Jezus aan zijn vrienden over het Huis van 

God: “Ik ga daar naar toe om voor jullie een plaats te maken. Als ik 

terugkom, mogen jullie daar wonen, met mij.” Ook in het laatste boek van 

de Bijbel, Openbaring, lezen we nog meer over dit huis, deze stad van God, 

waar voor iedereen een plaats is. In de muur rond de stad van God zijn 

twaalf poorten. Poorten zijn bedoeld om de inwoners van de stad te 

beschermen tegen gevaar. ’s Nachts gaan de poorten daarom stevig dicht. 

Maar in Gods stad staan de poorten altijd open, dag en nacht. Er is niets 

meer om bang voor te zijn. God zelf is als een muur om je heen. 
 

De deur naar de zomer staat op een kier, de deur naar hernieuwde vrijheid 

staat alweer half open. De deur van onze kerk staat weer helemaal open en 

Gods Hart en Liefde staat altijd wagenwijd open!  

Wees welkom, van harte!         Patrick van Dievoet. 
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HOERA!!! WE GAAN WEER ‘OPEN’ 
 

Ik denk dat we met dit bericht velen van u een groot genoegen doen! In de dagen vlak voor 

Pinksteren hebben de gezamenlijke locatieteams op voordracht van de drie voorgangers 

besloten om vanaf zondag 6 juni de zondagsvieringen in ere te herstellen. 

Natuurlijk blijft voorop staan dat we zorg blijven hebben voor elkaars welzijn. Maar de 

besmettingscijfers vertonen een duidelijk dalende lijn en velen van ons hebben minstens één, 

maar vaker ook al beide vaccinaties gekregen. Vandaar dat we het wel weer aandurven. Wat 

gaan we doen en wat zijn de spelregels? 
 

Op en vanaf zondag 6 juni bent u dus weer hartelijk welkom in de Antonius Abt (aanvang 

10.00 uur) en in De Goede Herder (aanvang 10.30 uur). 
 

In de kerk(en) blijft de anderhalve maatregel onverkort gehandhaafd. In de Antonius Abt 

gelieve u dus goed naar de gele stickers te kijken om te weten waar u mag plaatsnemen.  

In De Goede Herder staan de stoelen opgesteld volgens de juiste anderhalve meter normen. 

Niet verplaatsen dus, alstublieft! 
 

Bent u verkouden of hebt u koorts, kom dan niet naar de viering! Mondkapjes ook verstandig 

gebruiken. Net als de onderlinge afstand bij bijvoorbeeld het ter communie gaan, en bij het 

uitgaan van de kerk. Als we ons bewust zijn van het respect voor elkaars welzijn, dan komt dat 

allemaal goed! 
 

Met de anderhalve meter afstand (links, rechts, voor en achter) zijn in beide kerken maximaal 

75 plaatsen. Als we bovengenoemde aanwijzingen in acht nemen, kunnen we die plaatsen 

gewoon bezetten, zoals vorige zomer. We hebben de laatste weken in beide kerken goede 

ervaringen opgedaan tijdens de uitvaarten, waarbij ook zo’n zeventig mensen gemiddeld 

aanwezig waren.  
 

De vieringen op de zaterdagavond laten we nog even achterwege. Het lijkt verstandig eerst 

weer de zondagvieringen in ere te herstellen. 
 

Ook zal er nog geen ‘levende’ muziek zijn tijdens de vieringen. We doen het met muziek via 

de geluidsinstallaties. Gelukkig hebben we ook de muziek van ons onvolprezen Klein Orkest 

straks op CD beschikbaar! We zullen met de koren overleggen over wat mogelijk gaat zijn, als 

ook zij zich veilig voelen en gevaccineerd zijn.  
 

Ook al zijn we nog voorzichtig met en zuinig op elkaar, het is natuurlijk een grote vreugde dat 

weer met elkaar kunnen vieren! Wij allemaal hebben er lang naar uitgekeken! Ontzettend 

graag tot ziens dus!!! 

 
VIERING VOLGEN OP UW COMPUTER 
 

Het kan zijn, dat u toch liever thuis de viering wilt volgen. Ook dan is er goed nieuws! We zijn 

druk doende om een vaste verbinding te maken vanuit de Antonius Abt. Dan kunt u ‘s zondags 

de computer, tablet enz. aanzetten en op zoek gaan naar www.katholiek-nijmegen-west.nl en 

kunt u de viering van dat moment volgen. We doen ons best om dit zo snel en goed mogelijk 

technisch te regelen. Misschien zijn er aanloopproblemen, maar gewoon blijven proberen, 

want het komt goed!   

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 



 

 

 
 

Vieringen Antonius Abt kerk 

zo. 06 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger: Patrick van Dievoet. 

   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 

zo. 13 juni 10.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 

  We gedenken na één jaar: Trieneke Gerrits en An Schamp. 

zo. 20 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger: Patrick van Dievoet. 

  We gedenken na één jaar: en Toon Jansen en Annie Jansen – van Haren. 

zo. 27 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger: Geert Ritmeijer. 

  We gedenken na één jaar: Chris Kokken, Hettie Pauwels en Herman Otten. 

Alle vieringen zijn zonder zang. 

 
Financiën Antonius Abt t/m maart           2021             2020 

Kerkbijdragen     €  11.896  €    13.200 

Collecte     €       470   €      1.313 

 
Overleden 

30 april 2021  Henk Cornelissen   Kanaalstraat 70  Nijmegen 78 jaar 

16 mei  2021  Coby Tummers – van Sommeren Fl. Nightingalestraat 9 Nijmegen 87 jaar 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer. 

 

 

Vieringen in De Goede Herder. 

zo. 06 juni 10.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: geen opgave. 

zo. 13 juni 10.30 uur Woord- en Communieviering. Voorganger: Geert Ritmeijer. 

   Int.: geen opgave. 

zo. 20 juni 10.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: geen opgave. 

zo. 27 juni 10.30 uur Woord- en Communieviering. Voorganger: Patrick van Dievoet. 

   Int.: geen opgave. 

Alle vieringen zijn zonder zang. 

 
Financiën De Goede Herder t/m april       2021       2020 

Kerkbijdragen    €   5.868   € 7.464    

Collectes     €      125        € 1.026      

 
Overleden: 

10 mei 2021   Sjaak Schenk  Mirtestraat 35  Nijmegen  77 jaar. 

Geven we hem terug in de Handen van de Levende Heer. 

 

 

                     DE GOEDE HERDERKERK 
                             Parochiecentrum is geopend maandag 9.30 - 12.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 

 
 



 

EVEN VOORSTELLEN 
Mijn naam is Marga Zwiggelaar. Ik ben 57 jaar oud.  Sinds anderhalf jaar ben ik ingetreden bij de 

Dominicanessen van Neerbosch aan de Dennenstraat. U kunt mij tegenkomen in de Antonius Abt of in de Goede 

Herder, waar ik ondersteuning ga geven bij het ontwikkelen en organiseren van allerlei activiteiten. En 

misschien hebt u mij wel eens gezien bij de viering in de Goede Herder of in de Antonius Abt.  

Ik ben geboren en getogen in het Drentse Hoogeveen, de plaats waar ik ook tot voor kort woonde. Na de HAVO 

heb ik de Sociale Academie gevolgd en ben ik vervolgens jarenlang werkzaam geweest in het educatief werk, 

jongerenwerk en opbouwwerk. Daarnaast heb ik Cultuurwetenschappen gestudeerd, een studie die mij leidde 

tot een managementbaan in de culturele sector. Ook was ik kerkelijk actief in het zogenaamde toerustings- en 

cursuswerk en in het begeleiden van kinderen naar de Eerste Communie. Mijn grootste hobby’s zijn toch wel 

wandelen en zingen.  

Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan!
 

DE BIJBEL LEZEN MET GELOVEN NU 

De Bijbel is een spannend en inspirerend, maar soms ook een ondoordringbaar en moeilijk te begrijpen 

boek. Wat wil de Bijbel ons zeggen, of wat willen wij zeggen over de Bijbel? Het is altijd niet gemakkelijk.  

Sinds een aantal jaren is er in Deventer een aansprekende manier ontwikkeld om de Bijbel met elkaar te 

lezen: Geloven Nu. Het is een eigentijdse manier van het omgaan van de Bijbel. Elk seizoen is opgebouwd 

rond een thema, waarbij teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament voor het voetlicht worden 

gebracht. Bij de tekst horen achtergrondteksten, een afbeelding die de tekst ondersteunt, geloofsvragen en 

een gebed. Een cyclus bestaat uit acht bijeenkomsten.  

Ook binnen de gemeenschap rond de Goede Herder en de Antonius Abt willen wij beginnen met de 

groep(je) rond Geloven Nu. We beginnen na de zomervakantie, op woensdag avond, 22 september.  

Mocht u belangstelling hebben, of meer informatie willen, dan kunt u alvast contact opnemen  

met zr. Marga Zwiggelaar, mzwiggelaar@gmail.com. 

Alvast tot ziens bij Geloven Nu!  
 

PELGRIMSPAD IN HEES  

Pelgrimeren staat al jarenlang in de belangstelling. De boekenwinkels liggen vol met handzame gidsen en 

routes en nog steeds komen er nieuwe routes bij. Denk bijvoorbeeld aan het Kloosterpad in Noord-Brabant 

dat onlangs is geopend.  

Pelgrimeren kunt u echter ook in uw eigen buurt. Immers, een pelgrim gaat op weg om zich te bezinnen op 

zichzelf, op het leven en op God. Daarvoor hoeft u nier perse naar Santiago of naar Rome, of dichterbij 

naar Kevelaar of Katwijk, te lopen. Dat kan ook gewoon in de eigen buurt. 

In Hees is een pelgrimsroute uitgezet. Onderweg wordt u uitgedaagd om stil te staan, om de omgeving in 

u in te laten werken, om met andere ogen naar de omgeving te kijken. Om een  ochtend of een middag al 

wandelend uw eigen omgeving eens anders te ervaren.  

Het routeboekje van het Pelgrimspad ligt vanaf zondag 6 juni in de Mariakapel van de Antonius Abt aan 

de Dennenstraat. 

 

STILTEVIERINGEN IN DE MARIA KAPEL VAN DE GOEDE HERDER 

Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn 

mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot.  

Nu de maatregelen rond corona versoepelen, is het ook weer mogelijk om de kerk meer open te stellen. 

Naast de reguliere vieringen beginnen we op 9 juni met Stiltevieringen op de woensdagavond.  

Wat is een stilteviering?  

In een stilteviering staat de stilte centraal. In deze stilte geven  we onszelf de ruimte en de rust  iets van de 

Eeuwige gewaar te worden. De opzet van de viering is eenvoudig: we lezen uit de Bijbel, we laten een lied 

klinken, we bidden, we steken een licht op voor wat ons bezig houdt ,  we zitten in stilte,  verbonden met 

elkaar, de wereld en met de Ene.  

De stilteviering is woensdagavond  van 19.00 – 19.30 uur. De kapel is om 18.45 uur al geopend. U hoeft 

zich van te voren niet op te geven. 

De data van de stiltevieringen voor de komende periode zijn: 9 juni, 23 juni, 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 18 

augustus en 1 september.   

 

ALGEMEEN 
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GEBUNDELDE KRACHTEN 

De wijze waarop de RIVM-maatregelen vanwege de 

Coronacrisis vanaf medio maart behoorlijk wat hebben 

gevraagd van het organisatietalent, de creativiteit en de 

bezieling voor het uitvaartvak van Claudia Rossen en Anneke 

Postma, hebben de vele aanpassingen daarnaast ook weer 

geleid tot ontzettend mooie nieuwe inzichten met betrekking tot 

het afscheid nemen van dierbaren, zelfs in deze bizarre tijden. 

Elke uitvaart had - ondanks alle opgelegde beperkingen - een 

geheel eigen stijl en uitvoering, waarbij de betrokkenheid van 

naasten zo veel intenser werd beleefd. Het haalde ook zoveel in 

nabestaanden naar boven, iets waarvan ze nooit hadden gedacht 

dit te kunnen of te doen. Beide onderneemsters hadden 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 lagen we al op één lijn”, aldus Anneke en Claudia eerder dit jaar. Beiden 

voeren een eenmansbedrijf en werken met een vast team van vertrouwde medewerkers. Daar waar 

Anneke na bijna 30 jaar in de uitvaartbranche nu definitief de uitstap zal maken en gaan genieten van 

een welverdiend pensioen, zal Claudia de mooie stap zetten om onder haar eigen ondernemersnaam 

Claudia Rossen Uitvaartverzorging het levenswerk van Anneke op dezelfde persoonlijke en vertrouwde 

wijze volledig over te nemen. Claudia Rossen, inmiddels al weer vijf jaar een gedreven 

uitvaartonderneemster, staat voor kleinschaligheid. De kernwoorden blijven ‘persoonlijk’ en 

‘vertrouwd’. Claudia Rossen Uitvaartverzorging is 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. 

Dit keurmerk heeft Claudia al enige tijd in handen, iets waar ze best trots op is. ‘Mooi om te zien waartoe 

gebundelde krachten kunnen leiden, voor mij in ieder geval een weg waarbij persoonlijke en vertrouwde 

aandacht voor de nabestaanden voorop blijven staan’, aldus Claudia. 

 
BERICHT VAN SAM’S KLEDINGACTIE 

Heel hartelijk dank voor uw team bij de inzameling van de kleiding en schoenen.  

Mede dank zij u kunnen we projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood. 

In de laatste actieperiode begin mei heeft het inzamelpunt Antonius Abt kerk 505 kg textiel ingezameld 

en De Goede Herder kerk 490 kg. Daar zijn we ontzettend blij mee!  

Wij hopen van harte dat u de komende actieperiode in het najaar weer kleding wilt inzamelen. Door uw 

hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere 

toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar. 

De opbrengst van kledingactie gaat via Cordaid naar kinderen in Congo. 

De scholen daar verkeren in een slechte staat en beperkte voorzieningen zijn er debet aan dat kinderen 

niet naar school kunnen, daarom wil Cordaid hiermee hulp bieden. 

Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasaï Centraal, zal 

Cordaid in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en 

sanitaire voorzieningen aangelegd. Hiermee verwacht Cordaid dat, door de bouw 

van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen, de leeromgeving 

van kinderen duurzaam verbetert. 

Nogmaals heel hartelijk dank.              Team Sam’s kledingactie.  

 
 

 

 

ALGEMEEN 



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 

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

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!


