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DE OORLOG IN OEKRAÏNE. 
De Russische invasie in Oekraïne heeft de kenmerken van een heuse oorlog. 
Dagelijks kunnen we op televisie de vernietigende kracht van de Russische troepen 
en het verzet door de Oekraïners volgen. Er wordt op militaire en op civiele 
gebouwen, zoals een kinderziekenhuis, geschoten. Militairen sneuvelen, maar er zijn 
ook burgerslachtoffers. Ruim drie miljoen Oekraïners zijn gevlucht. We hebben 
allemaal de beelden gezien: overvolle treinen en kinderen met moeders die dagenlang 
gelopen hebben door de sneeuw om over de grens naar een veilig buurland te komen. 
En, aan de andere kant van de grens, Poolse vrijwilligers die met gaarkeukens de 
gezinnen onthalen. Hoe lang gaat deze oorlog duren? En hoe groot zullen de aantallen 
slachtoffers worden?  
Ik hoorde op de televisie een journalist zeggen dat Kyiv een echte westerse stad was. 
En dat die stad bij Europa hoort. Is dat wel zo? De meeste Slavische volken behoren 
tot een oosters Christendom. De heilige bisschoppen Cyrillus en Methodius werkten 
in de negende eeuw op de Balkan. Zij waren afkomstig uit Thessaloniki, Macedonië, 
en zij zijn de scheppers van het kerkslavisch. Oekraïne is een Oost-Slavisch land. 
Ooit was Kyiv een handelsplaats langs de route Constantinopel – Scandinavië. 
Vanuit Constantinopel bereikte zo het Byzantijnse Christendom deze streken. Net als 
de Haya Sophia de hoofdkerk van Istanbul (Constantinopel) was, heeft Kyiv een 
Kathedraal van de Heilige Wijsheid. Daar werd omstreeks 988 vorst Vladimir (een 
verbastering van de Scandinavische naam Waldemar) gedoopt. En net als Frankische 
koning Clovis, gedoopt omstreeks 500 in Reims, vereerd wordt als de brenger van 
het christendom in Noord-Frankrijk, zo wordt vorst Vladimir vereerd als de Heilige, 
de Grote of de Apostelgelijke. Zijn graf in Kyiv is een bedevaartsoord. Voor alle 
orthodoxe gelovigen, dus ook Russische christenen.  
Rusland en Oekraïne zijn twee Oost-Slavische volken. Hun taal lijkt op elkaar. 
Oekraïne heeft veel geleden in de 20ste eeuw. In de jarige dertig stierven miljoenen 
mensen de hongerdood als gevolg van de politiek van Stalin. In de Tweede 
Wereldoorlog stierven acht miljoen mensen. Waarom willen de Russen dat land 
veroveren? Vele Oekraïners ontvluchten hun land. Ze zien geen heil in een annexatie 
door Rusland. Oekraïense vluchtelingen komen ook naar Nijmegen. Ze worden 
opgevangen in de Jan Massinkhal en ze krijgen tijdelijke huisvesting in lege 
kantoorgebouwen en gecharterde cruiseschepen.  
Sinds twee weken bezinnen we ons in de Pastoraatsgroep wat we kunnen doen. “We” 
dat zijn de leden van de zeven geloofsgemeenschappen van de Parochie H. Stefanus. 
Er wordt nu gedacht aan de opvang van Oekraïners in de pastorie van de Antonius 
van Padua, die gedeeltelijk bewoond wordt en gedeeltelijk leeg staat. En er wordt 
gedacht aan een Huis voor Oekraïne op zondagmiddagen in een van onze 
kerkgebouwen. Daar zouden dan de her en der gevestigde Oekraïense vluchtelingen 
elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar zingen en bidden.   
Hoe welkom zijn ze bij ons? Mijn antwoord is: erg welkom. Wat zou ik graag Iconen 
zien en Oekraïense gezangen horen in onze kerken. Wat zouden ze ons geloof kunnen 
verrijken! Het Oost-Slavische Christendom kan ons helpen scherper en beter te zien 
wat eredienst is. En dat is, in één woord, iets heiligs. Orthodoxe gelovigen spreken 
van de Heilige Liturgie. Wie het heeft meegemaakt, weet dat: die religieuze, 
geheimzinnige, zintuiglijke liturgie. Waar je even wordt opgetild naar een andere 
werkelijkheid. Is dat niet iets wat in onze liturgie verloren is gegaan? En hebben wij 
niet daar een grote behoefte aan? Wie gaat wie helpen? Wij de vluchtelingen? 
Of de Oekraïners ons?  

   Eduard Kimman SJ, Pastoor parochie H. Stefanus  
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VIERINGENROOSTER 
Op pagina 4 (H. Antonius Abt kerk) en pagina 5 (De Goede Herder kerk) van de Oase vindt u nog steeds 
het rooster van de vieringen. Aangezien het liturgische team van Antonius Abt en De Goede Herder per 
1 maart om heel vervelende reden is gestopt zijn beide locaties nu afhankelijk van het pastoraal team 
van de parochie H. Stefanus.  
Pastoor Kimman heeft toegezegd aanspreekpunt te willen zijn voor onze locaties Antonius Abt en De 
Goede Herder. Er wordt gezorgd dat er voor beide kerken op zondag een voorganger beschikbaar is. 
                  Redactie Oase.  

 
BEEINDIGING TAKEN VOOR ANTONIUS ABT…..! 
Woensdagavond 23 februari 2022 heb ik het locatieteam van de H. Antonius Abt/ De Goede Herder 
meegedeeld dat ik met ingang van 1 mei al mijn taken binnen parochie H. Stefanus neerleg. Diezelfde 
avond heb ik het parochiebestuur H. Stefanus en het pastoraal team een e-mail gestuurd waarin ik heb 
aangekondigd dat ik per 1 mei 2022 al mij taken binnen de parochie H. Stefanus en daarmee binnen de 
locatie H. Antonius Abt/ De Goede Herder neerleg.  
Mijn welzijn en gezondheid heeft de doorslag gegeven om deze moeilijke en emotionele beslissing te 
nemen. In de afgelopen 45 jaar heb ik mij ingezet bij een drietal kerken in Nijmegen-West. Van 1977 
tot 1985 in de H. Hartkerk (Bethlehemkerk) aan de Tweede Oudeheselaan. Van 1985 tot 1999 in de 
Maria ten Hemelopneming kerk aan de Daniëlsweg. Sinds 1999 - nadat de kerk Maria ten 
Hemelopneming is gesloten - heb ik met veel inzet en motivatie mijn bijdrage gegeven aan de 
gemeenschap H. Antonius Abt en een stukje aan de gemeenschap van De Goede Herder. In allerlei rollen 
– hoofdzakelijk doordat er een steeds groter gebrek aan vrijwilligers was – heb ik mij voor steeds meer 
taken binnen de locatie Antonius Abt ingezet maar, het kost mij te veel energie waar ik steeds minder 
motivatie voor terugvindt. In de ruim 20 jaar dat ik mij in de gemeenschap Antonius Abt heb ingezet 
heb ik diverse keren problemen ondervonden die veel impact hebben gehad op mijn welzijn. 
De laatste ontwikkelingen rondom het emeritaat van pastor Hans van Zonneveld, het terugtreden van 
Geert Ritmeijer en Patrick van Dievoet en wat daarop volgde heeft mij zo diep geraakt, dat ik voor 
mijzelf niet anders meer kon besluiten. Ik wil alle mensen die zeer betrokken zijn en waren heel hartelijk 
danken voor het vertrouwen wat in mij gesteld is.  
Ik ben moegestreden en ga dit niet meer trekken, dat is mij mijn gezondheid en vrijwilligerswerk niet 
waard! Het gaat u allen goed!!!         Herman Wanders.  

 
 

REDACTIE OASE EN WEBSITE GEZOCHT….! 
Met het wegvallen van Herman Wanders als redactie van locatieblad Oase staat het voortbestaan van 
uw locatieblad Oase en het bijhouden van de pagina’s van De Antonius Abt kerk en De Goede Herder 
kerk op www.stefanus.nl ook op losse schroeven. Mocht er geen nieuwe redactie kunnen worden 
gevormd zal de uitgave die in mei 2022 nog uitkomt de laatste uitgave zijn. Daarom wordt met spoed 
een vrijwilliger gezocht/gevraagd van zowel De Goede Herder kerk als ook voor de Antonius Abt kerk 
die het leuk vinden om enkele uren per maand met tekstverwerking te werken, de Oase willen 
behouden en de pagina’s van onze locaties op de website van de parochie. 
Taken van de redactie zijn oa.:  

- verzamelen van kopij,  
- verzamelen van gegevens die betrekking hebben op vieringen in beide locaties, 
- invullen van de pagina’s in de Oase,  
- aanleveren van de pagina’s als PDF bestand bij de drukker, 

De werkzaamheden nemen tussen de 4 uur en 6 uur per maand in beslag.  
Voor meer info kunt u tot uiterlijk 25 april contact opnemen met Herman Wanders tel. 06-22425321 of 
via email: h.antoniusabt@gmail.com 

 

H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
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zo. 03 apr. 10.00 u. 5e Zondag van de veertigdagentijd 
Woord- en Communieviering m.m.v. het gemengd koor.  
Voorganger: Renée Klaasen.  

 

zo. 10 apr. 10.00 u. PALMZONDAG 
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.  
Voorganger: p. Joop van Banning of p. Jan van Duijnhoven  

  We gedenken na één jaar: Grad Damen.  
 

do. 14 apr. 19.30 u. WITTE DONDERDAG m.m.v. gemengd koor.  
Eucharistieviering. Voorganger: p. Joop van Banning of p. Jan van Duijnhoven.  

 

vr. 15 apr. 19.00 u. GOEDE VRIJDAG 
Lijdensverhaal Voorganger: p. Joop van Banning of p. Jan van Duijnhoven  

 

za. 16 apr. 20.00 u. PAASWAKE m.m.v. gemengd koor 
Eucharistieviering. 
Voorganger: p. Joop van Banning of p. Jan van Duijnhoven.  
  

zo. 17 apr. 10.00 u. 1e PAASDAG 
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. 
Voorganger: p. Joop van Banning of p. Jan van Duijnhoven.  
Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 

 

ma. 18 apr.   2e PAASADAG 
GEEN Viering.      

zo. 24 apr. 10.00 u. 2e ZONDAG VAN PASEN (Beloken Pasen) 
Eucharistieviering. Voorganger: p. Joop van Banning of p. Jan van Duijnhoven. 
 

zo. 01 mei 10.00 u 3e ZONDAG VAN PASEN 
   Nog niet bekend. 
  We gedenken na één jaar: Corrie van de Water-Reijnen en Henk Cornelissen  

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

 
 

Financiën Antonius Abt t/m februari           2022              2021 
Kerkbijdragen     €   5.431  €    9.391 
Collecte      €      383   €       602 

 
Overleden:  
25 febr. 2022  Koos Peters   Langstraat 109b  Milsbeek 78 jaar 
26 febr. 2022  Petra Frederiks-de Jager Gasthuisbergweg 18    Wijchen   57 jaar 
15 mrt. 2022  Henny Geurts   Jupiterstraat 17  Nijmegen 71 jaar 

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

 

BIDDEN OP VRIJDAG IN DE KLOOSTERTRADITIE IN DE ANTONIUS ABT 
Vespers (Avondgebed) in de Veertigdagentijd 
 

In de maand april zal er op 1 april en 8 april telkens om 17.00 uur nog een Vesper zal zijn. 
De vespers in de Antonius Abt zullen worden gezongen, zoals gebruikelijk is in de kloosters. De 
Vesper wordt begeleid door een aantal (jongere) zusters dominicanessen van Neerbosch, die ervaring 
hebben met deze manier van bidden. 
U bent van harte welkom! 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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zo. 03 apr. 10.30 u. 5e Zondag van de veertigdagentijd 
Eucharistieviering. Voorgangers: team SCJ. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 10 apr. 10.30 u. PALMZONDAG 
Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. Voorgangers: team SCJ. 

   Int.: geen opgave. 
 

do. 14 apr. 19.30 u. WITTE DONDERDAG 
Eucharistieviering. Voorgangers: team SCJ. 

   Int.: geen opgave. 
 

vr. 15 apr. 19.00 u. GOEDE VRIJDAG 
Viering m.m.v. Quintessens. Voorgangers: team SCJ. 

 

za. 16 apr. 21.30 u. PAASWAKE 
Eucharistieviering. Voorganger: pastoor E. Kimman 
Int.: geen opgave. 
  

zo. 17 apr. 10.30 u. 1e PAASDAG 
Eucharistieviering Voorgangers: team SCJ. 
Int.: geen opgave. 

 

ma. 18 apr. 10.30u. 2e PAASDAG 
   Geen viering.     

zo. 24 apr. 10.30 u. 2e ZONDAG VAN PASEN (Beloken Pasen) 
Eucharistieviering. Voorgangers: team SCJ. 
Int.: geen opgave. 
 

zo. 01 mei 10.30 u 3e ZONDAG VAN PASEN 
   Nog niet bekend

 
 

Financiën De Goede Herder t/m februari          2022         2021 
Kerkbijdragen     €      1.662   €    3.770 
Collectes      €      niet bekend  €           0 

 
Overleden: 
27 febr. 2022  Bernadette Shabu – Danha  Adagiostraat 75 Nijmegen        82 jaar 

 
STILTEGEBED IN DE KAPEL VAN DE GOEDE HERDERKERK 
 
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.  
 
Het stiltegebed in de kapel van De Goede Herderkerk wordt in april voortgezet. Dit gebed wordt eens 
in de twee weken op de woensdagavond georganiseerd. Voor de komende maand is dit op 13 april 
en 27 april. Het gebed begint om 19.00 uur. De kapel is vanaf 18.45 uur geopend. 
 
Wat is een stiltegebed?  
In onze jachtige tijd van werken en draven heb je soms behoefte aan stilte en rust. In een stiltegebed 
staat juist die stilte centraal. In deze stilte geef je  jezelf de ruimte en de rust iets van de Eeuwige te 
proeven, te horen, te voelen.   
U bent van harte welkom!! 

  
DE GOEDE HERDERKERK 

Parochiecentrum is geopend maandag 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
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SAM’S KLEDINGACTIE VOOR SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, 
om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen 
voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer 
terug naar school kunnen. 
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor 
het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.  
Op 9 mei a.s. kunt u bij de H. Antonius Abt aan de Dennenstraat 121, van 09.30-16.00 uur kleding en schoenen  -
die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt-  inleveren. 
In De Goede Herderkerk is dit voorjaar geen inzameling. Maar, mensen van De Goede Herder kunnen de kleding 
natuurlijk inleveren in de H. Antonius Abt kerk.in Nijmegen  
De Sam’s vrijwilligers zijn dan aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen. 
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. 

 
HET KATHOLIEKE LEVEN IN NIJMEGEN WEST IN DE VOORBIJE VIJFTIG JAREN 
Wat laten wij na aan de volgende generatie? Aan het eind van de jaren ’60 begon de ontkerkelijking. We zijn nu zo’n 
twee generaties verder. De trouwe kerkbezoekers behoorden in deze periode vooral tot de eerste generatie. De 
parochiekerken waren gebouwd voor een gehele, homogene wijk. Mettertijd bleken de gebouwen bij de zondagse 
vieringen leger en leger te worden, waarmee intimiteit verloren ging. Toch vervulden de grote gebouwen met hun 
beeldende kunst een functie van vreugde en troost bij de grote gebeurtenissen in het leven zoals Pasen, Kerstmis, 
huwelijksinzegeningen en afscheidsvieringen. Aan die functie is nog steeds een grote behoefte.  
In 1970 kende Oud-West (Waterkwartier incl. Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld en 
Neerbosch) een zestal parochiekerken. In volgorde van opening waren dat de H. 
Antonius Abt, Dennenstraat 125 (1880), het Heilig Hart van Jezus, Krayenhofflaan 275 
(1900), de St. Theresia, Waterstraat 148 (1927), Thomas a Villanova, Graafseweg 178 
(1930), O.L.V. Maria ten Hemelopneming, Danielsweg 42 (1962) en De Goede Herder, 
Fanfarestraat 57 (1969). Drie gebouwen zijn inmiddels afgebroken, die aan de 
Krayenhofflaan (1977), de Graafseweg (1975) en de Waterstraat (1993). 
In dit stukje wordt stil gestaan bij het eerste gebouw dat in Oud-West aan de kerkdiensten 
werd onttrokken. De eerstesteenlegging van het kerkgebouw H. Hart van Jezus vond 
plaats in 1899. Het gebouw raakte buiten gebruik in 1970 door teruglopend kerkbezoek 
Het werd verkocht aan Vissers Meubelen in 1971 en is jammerlijk afgebrand in 1977. 
De Thomaskerk Gebouwd in 1958 van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de 
Pastoor Zegersstraat was in 1970 overgenomen. In 1986 tot 2015 was het gebouw in gebruik voor de Bethlehemparochie 
na fusie van de drie parochies in het Waterkwartier en de Wolfskuil. 
Dit zegt reliwiki.nl zegt over de geschiedenis. “De kerk parochie van de H. Antoniusabt van Neerbosch in 1896 stond 
aan de straat die later de naam Krayenhofflaan kreeg. Deze kerk, gewijd aan het Heilig Hart, werd gebouwd door Anton 
Joling, een leerling van Pierre Cuypers. Begin 1896 kocht de parochie van de H. Antonius Abt van Neerbosch een stuk 
grond nabij de Koninginnelaan-Krayenhofflaan. Met het oog op de uitbreiding van de stad buiten de Hezelpoort, de 
buurtschap de Koninginnelaan, en omdat de bevolking doodarm was en de jeugd van elk godsdienstonderwijs verstoken 
bleef, besloot de parochie daar een kerk en school te bouwen. Om voorlopig enigszins aan die behoefte tegemoet te 
komen, bouwde pastoor Zegers in 1897 op dit terrein een huis, dat moest dienen tot bewaarschool. Twee Dominicanessen 
uit Neerbosch belastten zich met het onderricht. In 1898 werd een geschikter terrein aan de Koninginnelaan aangekocht 

voor de bouw van een kerk. Op 22 december 1898 werd de bouw van de kerk, die toegewijd zou worden 
aan het H. Hart, aanbesteed, gebouwd door architect Joling uit Amsterdam en op 1 mei 1900 in gebruik 
genomen. De Koninginnelaan werd in 1900 gedeeltelijk omgedoopt tot Krayenhofflaan. In 1901 werd 
bij de kerk een pastorie gebouwd. Vervolgens werd in 1904 een zusterhuis met scholen aan de 
Krayenhofflaan gebouwd. Deze scholen moesten al in 1906 worden uitgebreid, evenals het klooster. 
Was de H. Hartkerk aanvankelijk een hulpkerk, onder een rector van de parochie van de H. Antonius 
Abt te Neerbosch, op 17 oktober 1921, werd zij zelfstandig. Bij de bombardementen van februari en 
september 1944 werd de kerk ernstig beschadigd.” 
Alles wat nog resteert van de kerk is het Heilig Hartbeeld, nauwelijks zichtbaar vanaf de 2e Oude 
Heselaan. Ook dit beeld wordt bedreigd in zijn voortbestaan omdat het kerkgebouw vervangen gaat 

worden door appartementen. Wordt het geen tijd om het beeld een passende plek te geven, 
bijvoorbeeld op het kerkhof aan de Dennenstraat?      

Kees de Lange 

 

ALGEMEEN 

Heilig Hartkerk in 1911 (bron: 
Regionaal Archief Nijmegen) 

Heilig Hartbeeld 
(1952) van Albert 
Meertens 
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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 

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!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


