
 
 
 
 
 
 
 

 
  Jaargang 27, Nr. 04 
april 2021 
 

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  
Tel: 06-53240809 
e-mail: h.antoniusabt@gmail.com 
Website: 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: 
Mevr. Cecile Ooms 
e-mail: cmmooms@planet.nl 
 

Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. 
Volgende uitgave: 30 april 2021. Kopij inleveren vóór 18 april 2021. 

 

‘HIJ IS NIET HIER, HIJ IS OPGESTAAN’  
 

‘Wij ontsteken het licht van Christus  
in het geloof, 

dat het licht de duisternis overwint 
en dat het leven sterker is dan de dood’. 

 

Het zijn deze woorden die we aan het begin van een uitvaartdienst uitspreken 
terwijl één van de familieleden de Paaskaars ontsteekt. De Paaskaars het 
symbool van Jezus Christus, het teken van nieuw leven. Het teken dat het leven 
sterker is dan de dood.  
Het zijn betekenisvolle en hoopgevende woorden. Maar wanneer je vol verdriet 
bent, omdat je afscheid moet nemen van een dierbare, zijn ze ook moeilijk te 
begrijpen. Soms zelfs moeilijk te accepteren. 
 

In de late, donkere uren van de komende Stille Zaterdag zullen we opnieuw 
een Paaskaars wijden en ontsteken. Het is de start van een jaar, waarin deze 
kaars in alle vieringen zal branden. Maar voor het zover is zal er in het leven 
van Jezus, en ook in dat van ons, nog heel veel gebeuren. 
 

We hebben de Veertigdagentijd (bijna) afgesloten. De periode, waarin we 
geprobeerd hebben tot inkeer te komen. Antwoorden hebben proberen te 
vinden op onze levensvragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat is mijn drijfveer?’, ‘Door 
wie laat ik mij inspireren?’, ‘Wat beteken ik voor mijn naaste?’, ‘Wat zijn mijn 
sterke, mijn zwakke punten?’. 
 

We staan aan het begin van de Goede Week. Samen met Jezus mogen we op 
weg gaan naar Jeruzalem. Samen met Hem mogen we daar aankomen. Het is 
echter een weg met enorme hoogte- en dieptepunten. Jubel en blijdschap zullen 
in korte tijd omslaan in vernedering en verachting. Ja, zelfs tot de dood. 
 

Moeilijk te bevatten! Is dit het dan? Is de werkelijke boodschap, die Jezus in 
de drie jaar dat Hij rondtrok in Galilea verkondigde, dan toch niet echt bij 
mensen binnen gekomen? Moeten we er dan maar een punt achter zetten? Het 
boek dichtdoen? Of ………………………? 
 

Zoals wij lamgeslagen kunnen zijn van verdriet, wanneer we een dierbare uit 
handen moeten geven, zo gold dat ook voor de leerlingen van Jezus en de 
vrouwen en mannen die Hem gevolgd waren. Gevolgd tot onder het kruis.  
Ondanks het enorme verdriet is er bij enkelen toch een sprankje hoop gebleven. 
Zoals bij Maria Magdalena. Zij is het die op de eerste dag van de week al vroeg, 
het is nog donker, naar het graf gaat, waarin men Jezus heeft neergelegd. En 
daar ontdekt zij dat het graf leeg is. Vol verbazing en verwondering haalt ze 
Petrus en de door Jezus beminde leerling erbij. In eerste instantie weten ze niet 
wat ze ervan moeten denken. Maar dan ontwaakt heel voorzichtig in hen het 
geloof dat Hij uit de doden is opgestaan, zoals Hij voorspeld had.  
 

Moge ook wij in staat zijn om dat te geloven. Om te ontdekken dat het leven 
sterker is dan de dood. Dat Jezus voortleeft in ieder van ons. Dat wij Hem 
herkennen in de ogen van een medemens. Dat wens ik ons allen van harte toe. 
 

Een zalig Pasen.           Geert Ritmeijer. 
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HOE VIEREN WE DE GOEDE WEEK IN NIJMEGEN-WEST? 
Opnieuw zullen we de Goede Week in de eigen kleine kring thuis moeten vieren. En heel jammer, maar 
nog niet samen in de kerk. Maar eens komt de dag….!!! Er zullen landelijk vieringen worden aangeboden 
via de TV en de radio. Maar net als vorig jaar bieden we u natuurlijk ook de mogelijkheid om de Goede 
Week met onze gemeenschap van De Goede Herder, Antonius Abt en Betlehem mee te beleven via onze 
op video opgenomen vieringen. De voorgangers hebben mooie en sfeervolle liturgieën voorbereid. De 
musici én de leden van Quintessens gaan u bovendien verrassen! Dus alle reden om al kijkend met ons 
mee te vieren! 

 
PALMTAK OPHALEN SAMEN MET UW EIGEN PAASKAARS   
Palmzondag worden de palmen gewijd. U kunt een palmtak ophalen op Palmzondag! In de Antonius 
Abt tussen 10.00 en 11.00 uur, in de Goede Herder van 10.30-12.30 uur. Die tijden herkent u vast: de 
tijd van de vieringen vóór en straks ook weer na Corona!  
Als u een palmtakje komt halen, krijgt u meteen ook een paaskaars mee voor 
bij u thuis. Samen met de palmtakken hebben wij de paaskaarsjes gewijd in de 
viering van Palmzondag. De Paaskaars kan thuis worden ontstoken als we in de 
paaswakeviering en op paasmorgen de nieuwe Paaskaars in onze kerken 
feestelijk hebben ontstoken. Zo kunt u tijdens de video met ons meevieren thuis! 

 
OPGEVEN INTENTIES VOOR ALLE VIERINGEN 
Voor alle vieringen die hier genoemd worden maar ook voor de vieringen die elke week worden 
opgenomen kunt u intenties opgeven.  
U kunt dit doen door een e-mail te sturen, een briefje in de brievenbus te doen of telefonisch. U vindt 
het e-mailadres, de telefoonnummers etc. allemaal op de voorzijde van de Oase.  

 
GOEDE VRIJDAG EN DE KRUISWEG 

De viering van Goede Vrijdag is dit jaar ook heel speciaal! Alle locaties van onze 
parochie samen hebben een video-opname voorbereid, waarin we allemaal een rol 
hebben. In elk van de 7 kerken hangt een kruiswegstatie. Uit elke kruiswegstatie 
hebben we twee staties genomen en er een nieuwe gezamenlijke kruisweg van 
gemaakt. Voorgangers en lectoren van elke locatie doen mee aan de bijbehorende 
overwegingen en gebeden. Op deze manier maken we onze eigen Stefanus-Passie. 

U bent natuurlijk uitgenodigd deze Stefanus-“Passion” mee te beleven. We zijn benieuwd naar wat u er 
van gaat vinden. Iedere locatie heeft zijn best gedaan. 

 
WITTE DONDERDAG, DE PAASWAKE EN DE VIERING VAN PAASMORGEN  
worden in beide kerken opgenomen en zijn natuurlijk op de juiste momenten beschikbaar op internet. 
Bijzonderheid is dat ook de paaskaars, die u op Palmzondag hebt opgehaald, natuurlijk een rol krijgt in 
de Paaswake en op de Paasmorgen.  
 

Eigenlijk kunnen we niet wachten tot we weer ‘gewoon’ samen kunnen vieren in onze beide kerken. 
Maar zover is het nog niet, al brengen de vaccinaties dat moment vermoedelijk nu snel dichterbij. Wij 
hopen er op, wij bidden er om! En zolang dat niet is, doen wij ons best u goede vieringen aan te reiken! 
We wensen u daarom van harte en oprecht een zinvolle, betekenisrijke en mooie viering van de Goede 
Week en van Pasen! 

 
WEBSITE 
Zoekt u ons op internet, onze vieringen, het interview??? We maken zoeken gemakkelijk:  

www.katholiek-nijmegen-west.nl  

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 



 

 
 
 
In verband met COVID-19 zullen er tot nader bericht geen diensten worden gehouden in de beide locaties 
(H. Antonius Abt kerk en De Goede Herder kerk).  
Wel wordt elke week een video opname gemaakt van de weekendviering. U kunt die volgen via de website 
van de parochie H. Stefanus. (zie onder aan deze pagina).  
Maar ook op onze nieuwe website: https://katholiek-nijmegen-west.nl 
 
De Antonius Abtkerk is elke zondag van 14.00 tot 15.00 uur open. U kunt dan even binnenlopen voor een 
moment van rust en gebed. Er is iemand aanwezig die uw vragen kan beantwoorden. 
  
Hieronder treft u de andere informatie van beide locaties.  

 
Financiën Antonius Abt t/m januari           2021            2020 
Kerkbijdragen     €  9.106  €    10.198 
Collecte      €     210   €      1.308 

 
Gedoopt 
14 maart 2021  Hailey   Schipbeekstraat 32    Nijmegen 

Gefeliciteerd. 

 

 
De Goede Herder kerk is elke zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur geopend. U kunt dan even binnenlopen 
voor een moment van rust en gebed. Er is iemand aanwezig die uw vragen kan beantwoorden. 
Het parochiecentrum is elke maandag geopend van 09.30 uur tot 12.00 uur. U bent dan van harte welkom. 
De andere dagen is het parochiecentrum gesloten. 

 
Financiën De Goede Herder t/m januari       2021     2020 
Kerkbijdragen    €   3.770  €   5.266 
Collectes     €    0  €      848 

 
Overleden: 
05 mrt 2021   Ad van Pinxteren Symfoniestraat 143   Nijmegen 90 jaar. 

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

 
Om de viering en ook alle voorgaande vieringen te bekijken via de website: 
Type in uw internet browser: : https://katholiek-nijmegen-west.nl 
Klik vervolgens op het kopje:  opgenomen vieringen en vervolgens kiest u de viering die u wilt 
bekijken door op deze te klikken. 
 
Een andere optie is via de website van parochie H. Stefanus: www.stefanus.nl  
Vervolgens kiest u of: Antonius Abt of  De Goede Herder  
Na deze keuze klikt u op het kopje ‘Vieringen’ en hier klikt u vervolgens op het plaatje naast de 
viering die u wilt bekijken. 

 
                     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 

 
 



 
 

ONS VASTENPROJECT 
Zoals in de vorige afleveringen van de Oase uitvoerig gemeld en aangeprezen: het Wereldvrouwen Mariam van 
Nijmegen-huis. Wat er daar gedaan wordt om vrouwen weer wat moed, kracht en levensmoed te geven is vorige 
malen uitvoerig beschreven. Er is op de website ook een interview te vinden over de inspanningen die daar geleverd 
worden. We kunnen meehelpen om met wat extra geld dit zo nodige werk te kunnen blijven doen! Maak alstublieft 
uw bijdrage over op een van de rekeningnummers van Antonius Abt en Goede Herder met de vermelding 
Vastenproject. Dank voor het meedoen, namens de vrouwen en de vrijwilligers!!! 
Wilt u ook bijdragen aan dit vastenproject? Dat kan door uw bijdrage over te maken: 
Voor De Goede Herder: 
Op IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 onder vermelding van Vastenactie 2021. 
Voor de H. Antonius Abt kerk: 
Op IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 onder vermelding van Vastenactie 2021. 

 
OP ZOEK NAAR VERDIEPING? 
Corona is nog niet voorbij, en misschien vindt u het fijn om  u eens te verdiepen in een ander thema dan gewoonlijk. 
We wijzen u graag op een bijzonder aanbod, georganiseerd door onze collega’s van  de Effata, de  Antonius van 
Padua en de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen. Het is een digitaal aanbod (www.stefanus.nl),  dus 
u kunt achter uw eigen computer of tablet kijken naar dit aanbod,  op de afgesproken dag en tijdstip.  
U moet u daarvoor wel aanmelden, maar dat is heel simpel en snel geregeld.  

 
SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD 

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven - meer dan ooit - in het belang van omkijken 
naar elkaar; altijd, maar vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook 
voor mensen in moeilijkheden, die verder weg wonen. Een crisis als deze laat zien hoe 
belangrijk dat is. We kunnen deze uitdaging samen te lijf, als we er maar voor elkaar zijn. 
We hopen dat, nu er gestart is met vaccineren, er op (korte) termijn weer wat meer ruimte 

en vrijheid komt om dingen te ondernemen. 
Wij denken op basis hiervan, dat een voorjaarsinzameling - met in achtneming van alle door de overheid op dit 
moment geldende maatregelen (1,5 m afstand houden, mondkapje dragen, handen desinfecteren) - op een veilige 
manier mogelijk is. 
Mocht de situatie m.b.t. corona onverhoopt weer verslechteren, dan zullen wij t.z.t. ons besluit om een 
voorjaarsactie te houden heroverwegen. 
Wij zullen u, in dat geval, hierover tijdig informeren. 
VOORJAARSACTIE SAM’S KLEDINGACTIE BESTEMD VOOR CONGO 
Deze keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor 
schoolkinderen.  
De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue 
oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is 
meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school.  
Duurzaam veilig naar de basisschool 

Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet zijn aan het feit dat 
kinderen niet naar school kunnen, wil Cordaid hulp bieden. 
Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasaï Centraal, zal de 
hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen 
aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de 
leeromgeving van kinderen duurzaam verbetert. 
Corona preventiekit 

Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de 
preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.  
Op 10 mei a.s. kunt u in Nijmegen uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren. 
Dit kan bij: 
09.30-12.00 uur: De Goede Herder Kerk, Fanfarestraat 57 
09.00-16.00 uur: Antonius Abt, Dennenstraat 121 

 
ALGEMEEN 
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LEZING OVER HET THEMA:  
JEZUS IN DISNEYLAND. RELIGIE EN POPULAIRE CULTUUR 
 

Peter Nissen verzorgt een lezing in het kader van de reeks ‘Kunst en religie’, of meer precies over het 
thema ‘Religie en populaire cultuur’. 
Religie en populaire cultuur hebben allerlei raakvlakken. Elementen van de 
populaire cultuur worden gebruikt in kerkelijke en religieuze verbanden: denk aan 
de beatmissen van de jaren zeventig en aan de succesvolle The Passion op de 
Nederlandse televisie. Anderzijds zitten uitingen van populaire cultuur, zoals 
popmuziek, films (Star Wars, Lord of the Rings), series (Game of Thrones), games, 
videoclips en zelfs commercials vaak vol religieuze verwijzingen. Soms lijkt de populaire cultuur zelfs 
functies van de religie (zingeving, verbinding) overgenomen te hebben. Tijdens de lezing gaat u enkele 
aspecten daarvan verkennen.  
Peter Nissen is Remonstrants predikant in de DoRe-gemeente Nijmegen en hoogleraar Oecumenica aan 
de Radboud Universiteit. De bijeenkomst vindt online plaats op zaterdag 17 april 2021 van 10.30 tot 
12.00 uur. U kunt zich per mail aanmelden bij Peter Nissen (peterjanissen@hotmail.com). U krijgt dan 
enkele dagen van tevoren van hem een mail met de Zoomlink. 
LEERHUIS OVER HET THEMA ‘ONBEKENDE RELIGIES UIT INDIA’  
Bij religies uit India zullen de meeste mensen denken aan het hindoeïsme en het boeddhisme. Op drie 
zaterdagmorgens gaan we kennismaken met drie andere oude, maar minder bekende wijsheidstradities 
uit India: die van de Jaïns, de Sikhs en de Parsi (ook bekend als het zoroastrisme). Ook deze reeks wordt 
verzorgd door Peter Nissen in het kader van het project ZielZin van de DoRe-gemeente.  
Deze lezingen zijn op de zaterdagmorgens 24 april, 29 mei en 26 juni, steeds van 10.30 uur tot 11.30 
uur. Wilt U deelnemen, stuur dan een mail naar peterjanissen@hotmail.com. U ontvangt dan vóór het 
begin van het leerhuis een mail terug met een Zoomlink (via een beveiligde verbinding van de 
universiteit). Die hoeft u dan alleen maar aan te klikken (of te kopiëren in uw browser) om het leerhuis 
online te kunnen volgen. 
We zijn blij dat we u deze verdieping zo kunnen aanbieden. Zo ontdek je nog eens wat!                              
                                     De werkgroep catechese parochie H.Stefanus en de Do-Re gemeente Nijmegen. 
 

 
EEN WENS BIJ PASEN VAN PAUS FRANCISCUS: VRIENDELIJKHEID GEVRAAGD 
 

….Het individualisme van de consument veroorzaakt veel onrecht. De anderen 
worden gezien als een sta-in-de-weg voor onze eigen egoïstische, comfortabele 
rust. Uiteindelijk behandelen we hen als lastposten en we worden alsmaar 
agressiever. Dit verergert nog en bereikt een ergerniswekkend niveau in tijden van 
crisis, rampspoed en ontberingen…. Maar ook dan is het mogelijk te kiezen voor 

het cultiveren van vriendelijkheid. Mensen die dat doen worden sterren in de nacht. 
Vriendelijkheid bevrijdt ons van de wreedheid, die menselijke relaties soms besmet, van de angst die 
ons weerhoudt om aan anderen te denken, van het hectische druk bezig zijn dat vergeet dat anderen ook 
recht hebben om gelukkig te zijn. Vandaag is er vaak geen tijd of energie beschikbaar om stil te staan 
en aardig te zijn voor anderen, om te zeggen: alsjeblief, excuseer, dankjewel. Maar af en toe verschijnt 
als bij wonder een vriendelijke persoon, die bereid is om zijn of haar angsten en drukke bezigheden opzij 
te schuiven om aandacht te schenken, te glimlachen, een bemoedigend woord te spreken, te luisteren te 
midden van zoveel onverschilligheid…. Vriendelijkheid moet gecultiveerd worden; ze is geen 
oppervlakkige burgerlijke deugd. Juist omdat ze respect en waardering voor anderen veronderstelt, 
verandert vriendelijkheid, zodra ze een cultuur in de samenleving wordt, ingrijpend levensstijlen, relaties 
en de manier waarop ideeën worden besproken en vergeleken. Vriendelijkheid vergemakkelijkt het 
zoeken naar consensus; ze opent nieuwe wegen waar vijandigheid en conflict alle bruggen zouden 
verbranden……                                     (Fratelli tutti, 222 en 224)  

 

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
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ag en nacht bereikbaar

Marie Curiestraat 45
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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
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