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ALLES BLIJFT NIET ZOALS HET WAS…. HELAAS! 
Lieve mensen van de Antonius Abt en de Goede Herder. Het is geen goed 
bericht dat ik u te melden heb. Het is het eindpunt van een worsteling die mij 
al minstens een half jaar uit de slaap houdt. Ik kom maar meteen voor de draad 
met het besluit dat ik na lange tijd heb genomen: ik heb inmiddels aan de 
bisschop gevraagd mij per 1 maart aanstaande emeritaat te verlenen.  
Dat betekent dat, als de bisschop mijn verzoek honoreert, de pastorale 
verantwoordelijkheid voor de locaties Goede Herder, Antonius Abt en de al 
geruime tijd gesloten Bethlehem niet langer direct bij mij berust, maar bij het 
pastorale team van de parochie Stefanus.  
Laat ik beginnen met te zeggen: het ligt absoluut niet aan u. Vanaf najaar 2014 
ben ik weer actief mogen worden in De Goede Herder, eerst als voorganger 
in Woord & Communievieringen, en vanaf najaar 2017 weer als priester, 
vooral dankzij heel veel actieve openlijke ondersteuning van uw kant. Vanaf 
januari 2019 is daar de zorg voor de Antonius Abt bijgekomen, toen Kees van 
Gorp vanwege zijn gezondheid moest terugtreden. Werken in De Goede 
Herder en in de Antonius Abt voelde (en voelt nog steeds!) als een warm bad. 
U heeft mij vanaf het eerste moment weer opnieuw in het hart gesloten, samen 
met mijn geweldige collega-voorgangers Patrick en Geert. We verschillen van 
elkaar, maar voelen elkaar ook heel goed aan, zijn een hechte vriendengroep 
geworden. Ik zal hen altijd dankbaar blijven daarvoor! Ikzelf kon teruggrijpen 
op mijn aanwezigheid vanaf 1971 in de Goede Herder, eerst als student, 
daarna als districtscatecheet in Nijmegen-West. Velen van u leerde ik al 
kennen op de basisscholen van toen, zeker ook door mijn deelname aan de 
jeugddriedaagsen. Het was dus een goed weerzien in 2014!  
Mijn energie en zin om er voor beide gemeenschappen te zijn is er nog steeds, 
maar die worden inmiddels al geruime tijd door donkere wolken 
overschaduwd. De onverwachte sluiting van de Bethlehemkerk en de 
tekortschietende betrokkenheid van het parochiebestuur bij het vinden van een 
nieuwe goede oplossing, de volstrekte onduidelijkheid over de resterende 
financiën sindsdien (tot op de dag van vandaag!), zitten mij nog altijd dwars. 
Intussen heb ik in de geest van de SCJ, zeg maar van Jan Eijkman en Kees 
van Gorp, het pastoraat en de liturgie proberen voort te zetten, samen met 
Geert en Patrick. Bouwen aan gemeenschap met een warme en mensnabije 
teksten en vieringen, zoals in De Goede Herder is gepraktiseerd vanaf de 
geboorte van die locatie tot op de dag van vandaag. Vanuit die diepe 
overtuiging en praktijk kom ik echter steeds meer in botsing met de andere 
leden van de pastoraatsgroep. Jongere pastores zijn vooral gegrepen door 
leergezag en (liturgische) voorschriften. Zij stellen zich vooral daarvan in 
dienst, en natuurlijk mag dat: hun goed recht. Ik kom echter uit een andere 
‘school’. Ik kan me in hun zienswijze en beleving niet vinden, en kom dus in 
toenemende mate alleen te staan, zeker nu alsmaar gewerkt wordt aan een 
voor de hele parochie geldende aanpak. 
Ik denk, dat het voor mij niet goed is, om in dat spanningsveld te blijven 
functioneren. En dus geef ik de nieuwe (voor mij overigens oude) wind de 
ruimte om te waaien, in het vertrouwen dat de Geest tenslotte ondanks alles 
zal waaien tot heil van ons allemaal.       Hans van Zonneveld 
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BEDANKT VOOR ALLE VERTROUWEN EN INSPIRATIE DIE U MIJ GAF 
 

Geboren en getogen in Nijmegen-West en op geloofsgebied mede gevormd door de paters Dominicanen, 
is er in de loop van mijn leven bij mij een kerkbeeld gegroeid waarin centraal staat dat iedereen welkom 
is, waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. Aan dat kerkbeeld heb ik als vrijwilliger mijn 
steentje mogen en proberen bij te dragen. Vele jaren in de geloofsgemeenschap van de Betlehemkerk en 
de laatste jaren in die van de Goede Herder en de Antonius Abt. In deze geloofsgemeenschappen heb ik 
de warmte gevoeld, de inspiratie gevonden. Het heeft bijgedragen aan wie ik geworden ben. Heb daar 
samen met mensen een stukje van dat verhaal van Jezus mogen proberen waar te maken. Die Jezus die 
met mensen sprak, en niet over mensen sprak. Die mensen serieus nam en die werkelijk naar hen 
luisterde. Hen oprecht in de ogen keek. Die geen verborgen agenda had.   
 

Ik ervaar de laatste jaren dat binnen het kerkelijk instituut dat kerkbeeld naar de achtergrond verdwijnt. 
Dat kerkelijke wet- en regelgeving de overhand gaan krijgen. Stapje voor stapje. Soms zelfs bijna 
ongemerkt. Soms met een flinke vaart. 
De hoop en het vertrouwen dat dit zal stoppen, is bij mij minder en minder geworden. En dat gaat steeds 
meer botsen met mijn kerkvisie, mijn kerkbeeld. Ik krijg er last van. Mijn motivatie en mijn inspiratie 
komen daardoor onder druk te staan. 
  

Moet ik dat dan maar naast mij neer te leggen? Het negeren? Mijn kop in het zand steken? 
Nee. Dat kan ik niet langer verantwoorden naar mijzelf toe, maar ook niet naar alle mensen van onze 
geloofsgemeenschap. 
Daarom heb ik besloten met onmiddellijke ingang te stoppen met mijn vrijwilligerswerk voor de 
geloofsgemeenschappen van de Goede Herder en de Antonius Abt en een stap terug te doen. Een zwaar 
besluit. Het doet mij enorm veel pijn. Want ik weet wat ik ga loslaten, en dat is enorm veel! Maar ik 
voel dat ik niet anders kan. 
 

Ik wens u allen alle goeds toe en enorm bedankt voor alle vertrouwen en inspiratie die u, en vele anderen 
met en voor u, mij in die vele jaren geschonken hebben.        Geert Ritmeijer. 

 
AANMELDEN VOOR EEN VIERING 
Vlak voor de Kerst werd een lockdown aangezegd door het kabinet. Juist met de feestdagen een hard 
gelag voor iedereen, zeker voor alle bedrijven die graag wilden bijdragen aan een feestelijke kerst en oud- 
en nieuw. Onze beide locatieteams besloten solidair te zijn met alle getroffenen, en zoals steeds zorg te 
hebben voor het welzijn en de gezondheid van al onze parochianen. 
De bisschoppen meenden toen, dat er overdag wel vieringen mochten zijn maar slechts met maximaal 50 
mensen, die ook nog eens tevoren aangemeld moesten zijn. In tegenstelling tot anderen moesten wij 
constateren, dat wij voor de AA en DGH geen aanmeldsysteem hadden.  
Intussen hebben we sinds 16 januari de zondagsvieringen hervat, maar ook een aanmeldsysteem opgezet. 
Digitaal op onze onvolprezen website: www.katholieknijmegenwest.nl. De procedure is uiterst simpel. 
Alleen… er zijn natuurlijk veel mensen die digitaal niet vaardig zijn of er gewoonweg niet over 
beschikken. Voor de Antonius Abt kunt u zich ook telefonisch aanmelden op tel.: 06-16493576. 
 

Laten we elkaar hierin helpen! Als uzelf niet beschikt over internet of er niet mee kunt werken, dan kent u 
vast wel iemand in eigen kring of gewoon in de buurt die u kan aanmelden. Een telefoontje naar elkaar is 
dan genoeg!!! 
Het gaat erom, dat we met zo’n aanmeldsysteem leren werken, dat het gewoon wordt. Want er kunnen 
vieringen zijn waar meer dan 50 mensen graag bij willen zijn. Denk aan de goede week en Pasen 
bijvoorbeeld. Als Corona geen scherpe maatregelen meer vereist, kunnen we de regeling terzijde leggen, 
maar tot die tijd maken we de kans vele malen groter dat we de kerken niet meer op slot hoeven doen, 
maar (zij het met een beperkt aantal mensen) gewoon vieringen kunnen aanbieden. Vandaar! 

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE 

HERDERKERK 
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zo. 30 jan. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.  
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: geen opgave 
 

zo. 6 feb. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet 
   Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 
 

zo. 13 feb. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.  
   Int.:  
 

zo. 20 feb. 10.00 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
  We gedenken na één jaar: Bep Otten-Teunissen. 
   Int.: geen opgave 
 

zo. 27 feb. 10.00 u. Eucharistieviering. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

We gedenken na één jaar: Henk Romijn. 
Int.: geen opgave 

 

zo. 06 maart. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet 

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

 
 

Financiën Antonius Abt t/m december           2021             2020 
Kerkbijdragen     €  16.866  €    19.797 
Collecte      €    2.730   €      2.971 

 
Overleden:  
01 jan. 2022  Lies Persad   Nwe Mollenhutseweg 44d  Nijmegen  75 jaar. 
06 jan. 2022  Hans Engbersen  Plutostraat 2   Nijmegen  79 jaar.  
12 jan. 2022  Ben van den Oudenalder Passedwarsstraat 187   Wijchen 57 jaar. 

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

IN MEMORIAM: HANS ENGBERSEN 
 

Op 6 januari is Hans thuis overleden. Hij wist al langere tijd, dat er geen 
genezing kon zijn, geen enkele behandeling nog zinvol was. Ik weet 
nog heel goed dat hij dat telefonisch meedeelde. Hij legde zijn laatste 
taak in de Antonius Abt als voorzitter van het locatieteam neer, en liet 
weten dat hij zich op zijn einde ging voorbereiden met zijn 
gespreksmaatje sinds vele jaren, pater Joost Koopmans. Hij was met 

hart en ziel bij de Antonius Abt betrokken, kende veel mensen en omgekeerd. Logisch natuurlijk, hij 
was 34 jaar lang huisarts in Nijmegen-West en Hees. Een van zijn patiënten zei me: Hans was een 
echte huisarts, niet zomaar een dokter. Hij kwam ook ‘buiten diensttijd’ bij je langs, om te laten weten 
dat hij bij jou en je lichamelijke zorgen echt betrokken was. Hans deed eigenlijk van alles: huisarts 
zijn, vader voor zijn kinderen, klusjesman, elektricien, tuinman en verhuizer.  
Hans was een man met een droge maar onmiskenbare humor, kon luisteren, wist knopen door te 
hakken. Ook in de Antonius Abt.  
Hans, dankjewel voor al het vele dat je voor mensen hebt betekend, als huisarts, als vriend, als 
verantwoordelijk parochiaan. Dankjewel voor alles, en rust zacht. Je blijft in Gods hand en in ons hart! 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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zo. 30 jan. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet 
   Int.: geen opgave 
 

zo. 06 febr. 10.30 u. Eucharistieviering. 
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Jos Caris 

 

zo. 13 feb. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 20 febr. 10.30 u. Eucharistieviering. 
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Ad van Pinxteren, Hans van Alsté, Sjaak Schenk 

 

zo. 27 febr. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 06 maart. 10.30 u. Eucharistieviering. 
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: geen opgave. 

 
 

Financiën De Goede Herder t/m november       2021        2020 
Kerkbijdragen     €   11.943  €   13.411 
Collectes      €     2.180  €    1.989 

 
 
Ter bezinning… 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wil zo graag een open hart   
dat vervuld kan worden 
van Uw Geest, God. 
 
Ik wil zo graag open handen 
om mensen rondom mij 
blij te maken met Uw boodschap, 
Uw boodschap van bevrijding, 
van respect 
van waardering. 

 
 
 
Ik wil zo graag 
eenvoudig getuige zijn van Uw Geest, 
die Kracht, 
mij gegeven telkens als ik bereid ben 
mij met U te laten verbinden. 
 
Laat mij niet vluchten. 
Laat mij niet slapen. 
Wek mij, 
leid mij, 
stuur mij, 
blijf mij nabij.   
 
(Ida Guetens) 

 

 
 

 

  
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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EEN HARTELIJK DANKJEWEL AAN ANKE VAN MUNSTER 
 

Jarenlang heeft Anke met veel plezier en vooral ook uiterst nauwgezet veel secretariaatswerk verricht in 
De Goede Herder. In het locatieteam, bij de bereikbaarheidsdienst, in het verzorgen van de 
verjaardagskaarten, en natuurlijk het eindredacteurschap van de Oase. De laatste tijd vielen de 
werkzaamheden haar steeds zwaarder en gaf ze aan dat het tijd werd om opvolging voor haar en haar 
taken te gaan zoeken. Dat is deels gelukt inmiddels en we hebben Anke heel hartelijk bedankt voor al 
haar vrijwilligerswerk. Op deze plek in ‘haar’ Oase doen we dat natuurlijk graag nog eens dunnetjes 
over! Anke, dank je wel voor al je inzet!! Enne…blijf zo gezond mogelijk, liefst zo lang mogelijk!!! 

 
STILTEVIERINGEN IN DE GOEDE HERDER 
3 

Nu er steeds meer versoepelingen in de Corona-maatregelen komen, willen we de stiltevieringen in de 
Goede Herder ook weer gaan hervatten. De vieringen duren een half uurtje, en worden gehouden in de 
Johannes XXIII-kapel. Aanvang steeds om 19.00 uur. Altijd op woensdagen. 
De vieringen zijn de komende maanden op de volgende data: 2 en 16 februari, 2 en 16 en 30 maart, 13 
en 27 april. U hoeft zich voor deze vieringen niet aan te melden. 
Noteer de data in uw agenda! U bent van harte welkom voor een half uur rustgevende meditatie! 
Voorganger in de vieringen is Zr. Marga Zwiggelaar O.P. 

 
COMMUNIE MEENEMEN VOOR ELKAAR 
 

Er zijn verschillende redenen waarom iemand niet naar de kerk kan komen. Toch is er dan vaak het 
verlangen om de communie te ontvangen. In een verzorgingshuis als de Honinghoeve brengen een paar 
vrijwilligers op verzoek communie op de kamer. Maar dat kan en mag ook in de wijk, de buurt, uw 
straat. We kunnen elkaar helpen op deze wijze toch bij de gemeenschap betrokken te zijn en te blijven. 
Het meenemen van de communie kan en moet op een zorgvuldige en eerbiedige wijze gebeuren. 
Bijvoorbeeld een niet meer gebruikt medicijndoosje is een keurige manier om een extra geconsacreerde 
hostie mee te nemen voor een huisgenoot of iemand in uw buurt die u er om vraagt!  

 
ACTIE KERKBALANS 2022 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen.  
In januari 2022 is weer de start van de Actie Kerkbalans 2022.  
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een 
bijdrage vragen.  
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken 
blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen!  

 
VOORAANKONDIGING:  KERKELIJK AVONDGEBED IN DE VASTENTIJD 
 

Kerkgangers op de 2e kerstdag, 2e paasdag en 2e pinksterdag kennen het kerkelijk ochtendgebed dat we 
doen in de Goede Herder. Er is natuurlijk op ongeveer diezelfde wijze ook een kerkelijk avondgebed 
(vespers). We laten u nu alvast weten, dat er op alle vrijdagen in de Vastentijd een vesperviering 
gehouden zal worden in de kerk van Antonius Abt. In de volgende Oase vindt u meer bijzonderheden. 
De Zusters Dominicanessen bidden en zingen samen de vespers, iedereen is daarbij van harte welkom! 
De vieringen duren een half uurtje en zullen zijn op de vrijdagavonden om 19.00 uur in de Antonius 
Abt. 

 

ALGEMEEN 
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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


