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Jaargang 25, Nr. 11 

november 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 

Gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. 
H. Antonius Abt kerk: 

Werner Scheyka 

Riek Thijssen 

Wim Nijenhof 

Bernard Kok 

Agnes Westland - Coenen 

Petra Jansen - Jacobs 

Harrie van Ewijk 

José Ortmans - Maessen 

Mientje Theunissen 

Joop Straatman 

Anna van Merwijk - Senten 

Nel Wouters - Verweij 

Geertruida van Zantvoort - van Zantvoort 

Thea Peters - Dietz 

Ans Mijling - Nieman 

Truus Arnoldussen -Verwaaijen 

Toos Straten - van Loosbroek 

Johanna Steenwelle - Meijer 

Jo Edelijn 

Henk Cornelissen 

Wladimir Lathouwers 

Riekske Bongers - Burgers 

Doortje van de Water - Cleijne 

Annie te Dorsthorst - Lelielt 

Tijn van Reeken - Koernap 

Ko Hermsen 

Fie Gerrits - Kilkens 

Piet Diepenbroek 

Adri Toren - Nuij 

Gerhard Kaus 

Riet van Es - Helleman 

Phily Timmerman - Engelaar 

Annie Cooper - Otten 

De Goede Herder kerk: 

Harrie de Graauw 

Johan Wennekes   

Riet Otten - Kersten  

Huub Otten 

Broeder Marcellinus Piet Peeters 

Willy Spruijtenburg - Kok 

Annie Timmer - Mijling 

Mieke van Bergen - Wolters 

Riet van Es - Helleman 

Harrie Kramer 
 

mailto:h.antoniusabt@gmail.com
http://www.bookbuilders.nl/


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 

 
 

DE VIERING VAN ALLERZIELEN 
Het is een mooie gewoonte om met Allerzielen diegenen te gedenken die ons tot ons verdriet ontvallen zijn. 

Vooral en met name natuurlijk de mensen, die na Allerzielen 2018 zijn overleden. Hen gedenken we door hun 

naam uitdrukkelijk te noemen en een lichtje voor hen te ontsteken in een aangepaste viering. Maar ieder die u lief 

is en die dus nog een warm plekje heeft in uw hart en hoofd wordt herdacht.  

Zowel in de Antonius Abt als in de Goede Herder zullen alle vieringen in dat teken staan.  

In beide kerken zijn zowel op zaterdagavond als op zondagmorgen vieringen, waarin we  

die herinneringsceremonie op stemmige wijze zullen gedenken. U bent van harte welkom  

aan een van deze vieringen deel te nemen en een herinneringslichtje te komen ontsteken.  

Het lichtje mag u natuurlijk meenemen, om op het graf te zetten of thuis met een bloemetje  

erbij een mooi plekje te geven. Voor tijden en soort vieringen kijkt u op het rooster in deze Oase. 

 
EEN PRACHTIGE RIJ MOOIE VIERINGEN! 

Drie weken achter elkaar, drie mooie sfeervolle vieringen. In het laatste weekend van september hebben we in 

beide kerken de “viering van bemoediging” gedaan. Mensen die zich bewust zijn van hun zwakte hebben we de 

handen opgelegd en met olie gezalfd. Voor degenen die het sacrament ontvangen een heel indringende en soms 

emotionele ervaring. En heel mooi om zoiets te vieren in de gemeenschap. Op deze wijze kan men het sacrament 

meerdere malen ontvangen, en dus eigenlijk meeleven met de eigen ongemakken van ziekte en ouderdom.  

Een week later was het feest in de Goede Herder vanwege het vijftig jarig bestaan van het Gemengd koor. Dat 

was natuurlijk een heel andere aanleiding voor een viering, maar het was werkelijk een feest met gouden ballen en 

gouden muzieksleutels. En volop zingen natuurlijk, met koffie, gebak en een glaasje wijn toe! Een paar dagen 

later heeft het koor het feestje in eigen kring en heel gezellig nog eens dunnetjes overgedaan. 

En dan op zondag 13 oktober het feest van de geloofsgemeenschap van Nijmegen-West. Aanleiding hiervoor het 

feit dat Hans van Zonneveld 40 jaar geleden tot priester werd gewijd. Als ik terug kijk op die viering dan ben ik 

niet alleen heel dankbaar voor alle blijken van waardering en samenhang, maar realiseer ik mij ook dat onze 

manier van vieren in een gebouw als dat van de Goede Herder toch wel heel uniek is! Laten we dat maar zo 

houden, zolang als het kan! Ik hoop dat u zich er net zo blij mee voelt als ik!                            Hans van Zonneveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD 

Noodhulp Jemen 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal landelijke actiedagen,  

om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen  

voor humanitaire hulp aan Jemen. Dit land ligt in het Midden Oosten en grenst aan de Arabische Zee, de Golf van 

Aden en de Rode Zee. Het ligt tussen Saoedi-Arabië en Oman. De oppervlakte van Jemen is 527.970 vierkante 

kilometer. Jemen is daarmee ongeveer 16 keer zo groot als Nederland. 

Grootste humanitaire ramp 

Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humanitaire crisis verergeren. Jemenis worden 

geconfronteerd met meerdere crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van 

ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp in de wereld 

Levensreddende noodhulp 

Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen zonder ouders of kinderen met alleen hun moeder, 

opa’s en oma’s met kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte gezins- leden levensreddende noodhulp. Voor 

hen dreigt de hongerdood het eerst. 

Op maandag 28 oktober kunt u in onze kerken uw goede, schone kleding afgeven. 

Antonius Abt van 09.00 uur tot 16.00 uur. 

De Goede Herder van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
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za. 02 nov. 18.30 u. ALLERZIELEN 

   Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 

   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

We noemen de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar,  

Int.: Dinie Verweij – Nikkelen en lonka, Hein Fischer, Jo Edelijn en de overledenen 

fam. Petersen, Wim Corton. 

We gedenken na één jaar: Wilhelmus Neijenhof. 

zo. 03 nov. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 

   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

   We noemen de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar. 

   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 
 

za. 09 nov. 18.30 u GEEN VIERING 

zo. 10 nov. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor.  

   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: Hein Fischer, Jo Edelijn, Nel Wouters - Verweij. 
 

za. 16 nov. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 

   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: Geen intentie opgegeven. 

zo. 17 nov. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 

   Voorganger: Patrick van Dievoet. 

   Int.: Joop Straatman, José Ortmans – Maessen.  
 

za. 23 nov. 18.30 u. CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

   GEEN VIERING 
zo. 24 nov. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 

   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

Int.: Joop Straatman.  
 

za. 30 nov. 18.30 u. 1
ste

 ZONDAG VAN DE ADVENT 

   Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 

Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus.    

zo. 01 dec. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 

   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

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

 
Financiën t/m augustus:          2019       2018        

Kerkbijdragen     €   16.831  €  18.594    

Collectes     €     7.630     €    4.406   

 
Gedoopt: 

Afgelopen maand zijn er geen dopelingen te noemen. 

 
Overleden en/of begraven op ons kerkhof: 

24 sept. 2019  Riet van Es - Hellemans   Albanystraat 7  Nijmegen 90 jaar. 

07 okt. 2019  Phily Timmerman - Engelaar  Broekkant 16   Malden  92 jaar. 

07 okt. 2019  Annie Cooper - Otten   Piersonstraat 94 Nijmegen 85 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. 02 nov. 18.30 u. ALLERZIELEN 

   Woord- en communieviering met samenzang. 

   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

   Int.: Nel Thijssen – v.d. Mark. 

zo. 03 nov. 10.30 u.  Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor.  

   Voorganger: Hans van Zonneveld. 

   Int.: Harrie de Graauw. 

 

za. 09 nov. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang.   

   Voorganger: Hans van Zonneveld. 

zo. 10 nov. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 

   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
 

za. 16 nov. 18.30 u. GEEN VIERING  

zo. 17 nov. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 

   Voorganger: Hans van Zonneveld. 

   Int.: Willy Spruijtenburg - Kok. 
 

za. 23 nov. 18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 

   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

  Na één jaar gedenken wij dit weekend Harrie de Graauw. 

zo. 24 nov. 10.30 u. CHRISTUS KONING 

Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 

   Voorganger:  Patrick van Dievoet. 

   Int.: Adelheid van Dam. 

 

za. 30 nov. 18.30 u. GEEN VIERING 

   1
ste

 ZONDAG VAN DE ADVENT 

zo. 01 dec. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 

   Voorganger: Hans van Zonneveld. 

 

 
 

Financiën t/m september  2019       2018 

Kerkbijdragen           €  10.111  €  12.191 

Collectes           €   2.494  €    3.964 

 
 

Overleden: 

18 sept. 2019 Riet van Es - Helleman Albanystraat 7 Nijmegen 90 jaar. 

01 okt.  2019 Harrie Kramer Albanystraat 7 Nijmegen 91 jaar. 

 

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

 
 

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

 

 



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 

NIEUWS UIT ROEMENIE 

In de periode van 4 t/m 18 september hebben het bestuur en de vrijwilligers van Stichting-HAR uit Wijchen op het 

terrein achter het sociaal centrum in Onesti weer hard gewerkt. 

Er is daar een houten opslagruimte gerealiseerd, waarin wij een uitleenservice voor medische hulp- 

middelen (rolstoelen, rollators, krukken, postoelen, etc) zijn begonnen. Toen het hoogste punt  

bereikt was, hebben we de Nederlandse vlag gehesen en natuurlijk ‘pannenbier’ gedronken!  

Wij zijn heel erg blij met deze ontwikkeling. Een uitleenpunt voor medische hulpmiddelen is  

onbekend en dus nieuw in Roemenië. 

De vastenactie, die bij uw beide kerken en het pastoraat van huize Roza/Catharinahof is gehouden, 

wordt dan ook gebruikt om medische hulpmiddelen aan te schaffen. Ons uitleenpunt is niet alleen  

bedoeld voor de uitleen van rolstoelen, rollators, enz. maar het is ook een uitgiftepunt voor mensen  

die verband- en ondersteuningsmiddelen nodig hebben zoals incontinentiemateriaal, ondersteuning  

voor gewrichten zoals knie- en polsbanden en oefenmateriaal voor therapie. 

Veel mensen uit arme gezinnen hebben niet de mogelijkheid om deze ondersteuning zelf te bekostigen. Mede door 

uw bijdrage kunnen wij deze mensen toch helpen bij hun (soms tijdelijke) beperking. 

Naast uw bijdrage ontvangen wij ook van andere organisaties medische hulpmiddelen en wij kunnen daardoor in een 

redelijke behoefte voorzien. 

Dankzij en mede door Stichting-HAR is dit project mogelijk gemaakt en wij zijn u daar dan ook zeer dankbaar voor. 

Bestuur en vrijwilligers van Stichting-HAR dank voor jullie harde werken. Het was een behoorlijk pittige klus, 

omdat er een beperkte tijd was en het in de periode dat jullie er waren ook erg warm was. Daarnaast hadden we het 

probleem dat er een aantal dagen geen water uit de kraan kwam. Dit alles heeft het een pittige klus gemaakt. 

Hartelijke groet vanuit Roemenië.            Saskia Verdoes. 

 

 

 

 

 

 

 
KERSTPAKKETTEN  

Zoals ieder jaar staat ook nu weer de Kerstpakkettenactie voor de deur. Het is een grote actie, waarbij alleen al voor 

de Voedselbank rond de 700 pakketten gemaakt gaan worden. De Voedselbank Nijmegen deelt deze pakketten uit 

aan mensen die het financieel niet breed hebben in Nijmegen en Overbetuwe. Het is fijn als zij met Kerstmis iets 

extra’s op tafel kunnen zetten. We hopen dat u ook een pakket wilt maken!  

In de kerk kunt u weer een doos meenemen, samen met een flyer. Op de flyer staan suggesties, zodat u kunt zien wat 

u in de doos kunt doen. Schrijf ook uw naam en telefoonnummer op de intekenlijst. De dozen kunnen in uw eigen 

kerk ingeleverd worden tot en met zondag 15 december.  

We hopen van harte dat heel veel mensen meedoen aan deze actie, zodat we met een kerstpakket wat licht kunnen 

brengen in het leven van mensen om ons heen. 

 

CONCERT OPMAAT 

Op 29 september was het eerste Concert OpMaat in de Goede Herderkerk te Nijmegen, georganiseerd door De 

Waalboog, Besiendershuis en Vasimzo. Het was een mooi en sfeervol concert met een intens spelende Yuqi Han, 

die (onverwacht) een gast mee had genomen: de Bulgaarse violiste Violetta Adamova.  

De bezoekers waren enthousiast, niet alleen door de kwaliteit van de muziek, maar ook door de rustige sfeer in de 

kerk, de toegankelijkheid, de lage entreeprijzen en betaalbare drankjes. Voor velen een volwaardige concertervaring 

sinds tijden, waarmee onze missie geslaagd is te noemen! 

Het merendeel van de bezoekers heeft naam en e-mailadres achtergelaten om te worden benaderd voor het volgende 

concert. En dat gaat er zeker komen, zeer waarschijnlijk in de eerste helft van januari 2020. 

We hebben 87 bezoekers geteld en ontdekten dat ze uit allerlei geledingen kwamen. Voor ons een bewijs dat u zich 

hebt ingezet voor vermelding van het concert op uw website en in nieuwsbrieven. 

Daar willen we u bij deze heel hartelijk voor bedanken: Marikenhuis, Pluryn, Club Goud, stichting Onbeperkt 

Genieten, afd. neurorevalidatie Maartenskliniek, PAS Nijmegen, Werkgroep Sociale Inclusie gemeente Nijmegen, 

Palliatieve Zorg Regio Zuid Gelderland en tot slot de Goede Herderkerk. 

Wij zullen u tijdig informeren over het volgende concert en zien uit naar, hopelijk opnieuw, een mooie 

samenwerking! 

Met vriendelijke groet, namens De Waalboog, VasimZO en Besiendershuis,        Corrie Kuijs 

 

 
 



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




