
1

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 28, Nr. maart 2022 
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OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. 
Volgende uitgave: 29 april 2022. Kopij inleveren vóór 22 maart 2022. 

 

WOESTIJNTIJD 
Op het moment van schrijven hoor ik hoe buiten een omgewaaide boom 
in stukken gezaagd wordt. De naweeën van de storm Eunice. Bij het 
lezen van deze Oase zult u de naweeën merken van de afgelopen maand. 
Een maand waarin Hans van Zonneveld aankondigde per 1 maart met 
emeritaat te gaan. En een maand waarin Geert Ritmeijer en Patrick van 
Dievoet besloten dat ook zij hun taak als voorganger neer zullen leggen. 
Droevige berichten. Een storm voor ons als gemeenschappen en voor 
Hans, Geert en Patrick persoonlijk.  
Die storm zal de komende weken nog niet helemaal zijn gaan liggen. 
We lijken, zoals die omgewaaide boom, wat ontworteld. We moeten als 
gemeenschappen rond de Antonius Abt en De Goede Herder ineens 
nieuwe wegen gaan vinden om op verder te gaan. Dat zal niet altijd 
gemakkelijk zijn en de nodige frustraties opleveren. Toch gaan we op 
weg, we kunnen niet anders. Zo veel mogelijk terug naar normaal, net 
zoals we ons als maatschappij weer terug naar normaal bewegen. Maar 
helemaal als voor Corona zal het ook bij ons niet worden. Het wordt 
hopelijk een nieuw normaal. 
Waar in de wereld om ons heen het sociale leven volop op gang komt, 
breekt voor onze gemeenschappen nu een tijd van bezinning aan. Een 
tijd die ik ooit eens iemand ‘woestijntijd’ heb horen noemen. Een tijd 
waarin je niet verder kan zoals je gewend was. Een tijd waarin je 
teruggeworpen wordt op jezelf. En een tijd waarin je terugkijkt naar het 
verleden en vooruitkijkt naar de toekomst. Gelukkig weten we dat 
woestijntijd heel vruchtbaar zijn.  
De eerste monniken in de kerkgeschiedenis namen die woestijntijd 
letterlijk, zij trokken uit de dorpen en de steden de woestijn in om te 
bidden. De monniken deden dat, omdat ook Jezus zelf dit gedaan heeft. 
Voordat Hij aan zijn (vruchtbare!) publieke werk begon, trok Jezus zich 
terug in de woestijn. Hij vastte en bad daar veertig dagen lang.  
Het is dus geen toeval dat de Vasten, die begint op Aswoensdag, veertig 
dagen duurt. Veertig dagen, de zondagen tellen niet mee, waarin we ons 
voorbereiden op Pasen. Een tijd van matigen, maar ook een tijd van 
inkeer, van nadenken. Nadenken over onszelf, over onze relatie met de 
A/ander en over de wereld waarin we leven. Terugkijken op wat was en 
vooruitkijken naar wat komt. Woestijntijd dus! En dit jaar hoort bij de 
Vasten ook het nadenken over hoe we verder gaan als gemeenschappen. 
De locatieteams zijn hier al mee begonnen. De eerste gesprekken met 
de pastoor en het parochiebestuur zijn inmiddels gevoerd.  
Laten we elkaar als gemeenschappen vasthouden op deze, vast 
hobbelige, weg. Het wordt Pasen, ook in de Antonius Abt en De Goede 
Herder. Daar vertrouw ik op.  
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VIERINGENROOSTER 
 

Met onze pastoor, Eduard Kimman, is afgesproken dat hij zorgt dat er voor beide kerken op zondag een 
voorganger is. Op dit moment weten we nog niet wie er precies wanneer voor zal gaan in de vieringen, 
daarom ziet u bij de vieringen niet of het om een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering 
gaat en ook niet wie er voorgaat.  

 
VASTENACTIE 2022 
 

We doen dit jaar mee met de landelijke Vastenactie “Je land is je leven”.  
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan 20% van het 
aardoppervlak en vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden 
hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven 
of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het 
teken van landrechten. Vastenactie ondersteunt 
mensen als Esther uit West-Papoea. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat bijna anderhalf miljoen 
hectare oerwoud dat aan inheemse Papoea’s 
toebehoorde door de overheid aan grote 
palmoliebedrijven is toegewezen. Daarnaast is nog 
anderhalf miljoen hectare van inheemse mensen 
afgenomen door fraude, intimidatie en andere 
lafhartige methodes. Esther komt op voor deze mensen en doet dit met gevaar voor eigen leven. En 
mensen als Juana Ical en haar gezin uit Guatamala. Zij werden met geweld uit hun huis gezet omdat op 
de plek van hun huis een suikerrietplantage kwam. Hun huis werd in brand gestoken, samen met alle 
gewassen op het land. De familie bleef getraumatiseerd en met lege handen achter. Gelukkig kwam er 
voor hen hulp, maar nog iedere dag overkomt dit gezinnen. Vastenactie ondersteunt niet alleen de 
gezinnen, maar ook de mensen die voor de belangen van deze gezinnen opkomen. Zonder land om op te 
leven en van te leven, hebben zijn geen voedsel en geen inkomen.  
U kunt u bijdrage aan de vastenactie overmaken: 
Voor de H. Antonius Abt kerk op IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 o.v.v. Vastenactie 2022 
Voor De Goede Herder kerk op IBAN:  NL63 RABO 0135 8044 50 o.v.v. Vastenactie 2022 

 
UPDATE CORONA 
 

Durven we het aan? Ja! We durven. Nu de maatschappij in drie stappen terug naar een zo goed als 
normale samenleving gaat, beweegt de Kerk als vanzelf mee.  
In De Goede Herder zullen de stoelen weer teruggeplaatst worden en in de Antonius Abt mag u weer 
dichter bij elkaar gaan zitten.  
De collecte zal weer gaan plaatsvinden tijdens het klaarmaken van de tafel, want uw gaven horen thuis 
bij de gaven van brood en wijn. Ook zal de communie zal weer uitgereikt worden. We hopen dat we u 
na de vieringen weer uit kunnen nodigen voor een kop koffie of thee.  
Tegelijkertijd willen we elkaar respecteren, mondkapjes en afstanden houden hoeft dan niet meer, het 
mag natuurlijk wel. Het blijft zaak om uzelf met een zelftest te testen als u klachten heeft en bij klachten 
niet naar de kerk te komen. Zo zorgen we met elkaar voor elkaar. Dat geldt ook voor de koren, zij bepalen 
zelf wanneer zij weer in de vieringen zullen zingen. De meest actuele stand van zaken rondom de 
Coronamaatregelen vindt u op de website: www.katholieknijmegenwest.nl.  

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE 

HERDERKERK 
 



4

 

 
 

zo. 06 mrt. 10.00 u. 1e Zondag van de veertigdagentijd 
Viering m.m.v. het gemengd koor.  
Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus, 
Toon Jansen. 

 

zo. 13 mrt. 10.00 u. 2e Zondag van de veertigdagentijd 
Viering m.m.v. het gemengd koor. 

   Int.: geen opgave. 
 

zo. 20 mrt. 10.00 u. 3e Zondag van de veertigdagentijd 
Viering.  

   Int.: geen opgave 
 

zo. 27 mrt. 10.00 u. 4e Zondag van de veertigdagentijd 
Viering. 

We bidden na één jaar voor: Peter Berends en voor Wilma Schamp-Peters. 
   Int.: geen opgave 
 

zo. 03 apr. 10.00 u. 5e Zondag van de veertigdagentijd 
Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 

 

 
 

Financiën Antonius Abt t/m januari            2022              2021 
Kerkbijdragen     €   4.259  €    3.329 
Collecte      Niet bekend   €       407 

 
Overleden:  
03 febr. 2022  Mek van Rooij-van Alphen  Tolhuis75-75   Nijmegen  69 jaar. 

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

 

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

Op 2 maart, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd weer. Veertig dagen (en zes zondagen) om ons 
te bezinnen op Pasen. De Veertigdagentijd geeft een speciale ‘kleur’ aan de tijd van het jaar. 
Om deze tijd een bijzondere invulling te geven, wordt er in de Antonius Abtkerk aan de 
Dennenstraat elke vrijdag de vespers, of het avondgebed, gebeden. Iedereen die wel eens in een 
klooster is geweest, heeft waarschijnlijk wel kennis gemaakt met deze oude gebedsvorm. In de 
kloosters worden ze immers nog dagelijks gebeden.  
De vespers zijn een onderdeel van het getijdengebed, dat oeroude wortels heeft.  Van oorsprong is 
het een Joodse gebedstraditie die ontstaan is in de 6e eeuw voor Christus, na de vernietiging van de 
tempel in Jeruzalem door de Babyloniërs. Het gebed ontwikkelde zich dan ook in de synagoge, waar 
het driemaal bidden op de dag de tempeldienst verving. De eerste christenen namen deze gewoonte 
over. Vooral door de woestijnvaders en in de kloosters werd het getijdengebed verder ontwikkeld. 
Het hart van de getijden bleef echter de Joodse psalmentraditie. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie 
wordt benadrukt dat het getijdengebed het gebed van de hele Kerk is.  
 

De vespers in de Antonius Abt zullen worden gezongen, zoals gebruikelijk is in de kloosters. Ze 
zullen dan ook worden begeleid door een aantal (jongere) zusters dominicanessen van Neerbosch, 
die ervaring hebben met deze manier van bidden.  
In de vorige Oase stond vermeld dat de vespers om 19.00 uur beginnen. Dit is er per ongeluk in 
geslopen. De vespers beginnen echter om 17.00 uur. De kerk is vanaf 16.45 uur geopend.  
De eerste vesper is op vrijdag 4 maart, de laatste in deze reeks op 8 april.   

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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zo. 06 mrt. 10.30 u. 1e zondag van de Veertigdagentijd.    
Viering. 

   Int.: geen opgave 
 

zo. 13 mrt. 10.30 u. 2e zondag van de Veertigdagentijd. 
Viering. 
Int.: geen opgave 

 

zo. 20 mrt. 10.30 u. 3e zondag van de Veertigdagentijd. 
Viering. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 27 mrt. 10.30 u. Viering. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 03 apr. 10.30 u. Viering. 
Int.: geen opgave. 

 

 
 

Financiën De Goede Herder t/m november       2022        2021 
Kerkbijdragen     €      907  €    1.531 
Collectes      €      niet bekend €           0 

 
 
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.  
 
Nu de lockdown zo goed als voorbij lijkt, is het ook weer tijd om het stiltegebed in de kapel van  
De Goede Herderkerk  weer op te pakken. Dit gebed wordt eens in de twee weken op de 
woensdagavond georganiseerd. Voor de komende maand is dit op 2 maart, 16 maart en 30 maart. 
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.  De opzet van het gebed is eenvoudig: we lezen een tekst uit de Bijbel, 
we laten een lied klinken, we bidden, we steken een licht op voor wat ons bezig houdt. Maar we 
zitten vooral in stilte,  verbonden met jezelf, met elkaar, de wereld en met God. Verder kleurt het 
gebed mee, met de tijd van het jaar.  
 
In de komende Veertigdagentijd zal het gebed 
dan ook nog meer verstilling krijgen.  
 

  
DE GOEDE HERDERKERK 

Parochiecentrum is geopend maandag 9.30 - 12.00 uur. 
 
 
 
 
 
 



6

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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SYNODE 2021-2023:  
Bisschop De Korte nodigt iedereen uit mee te praten over de toekomst van de katholieke 
geloofsgemeenschap 
 

Vanaf oktober 2021 is binnen de katholieke Kerk een synode van start 
gegaan, met als thema synodaliteit, oftewel “samen op weg”. In de Oase van 
oktober 2021 (p. 7) kon u hier al iets over lezen.  
Bisschop De Korte wil -in de lijn van paus Franciscus- iedereen uitnodigen 
en oproepen om mee te doen aan de synodale raadpleging: “ik hoop dat zoveel 
mogelijk katholieken van ons bisdom willen meedoen, ook de 
minderheidsgroepen zoals bijvoorbeeld de expats, migranten etc. Maar 
vanzelfsprekend zijn -in de lijn van de oproep van paus Franciscus- ook 
andere christenen en alle mensen van goede wil uitgenodigd om mee te 

denken over te toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap.  
Hen wil ik uitnodigen: bestudeer de thema’s, ga erover in gesprek met elkaar en deel het resultaat via de 
website.” 
 

Speciale website voor ophalen visies en meningen 
Om het iedereen mogelijk te maken deel te nemen, hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit, in 
opdracht van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, de website: www.bisdomdenbosch.nl/synode/doemee 
gelanceerd waarmee de uitkomsten van de gesprekken kunnen worden gedeeld. Op deze manier werkt het 
bisdom van ’s-Hertogenbosch op een vrije en toegankelijke manier mee aan de door paus Franciscus 
geïnitieerde grootste volksraadpleging in de geschiedenis van de katholieke kerk. De website kan gebruikt 
worden door zowel gespreksleiders als door individuen die hun gedachten willen doorgeven over de 
thema’s van de bisschoppensynode. Alle antwoorden die binnenkomen, worden verzameld en objectief 
geanalyseerd door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam met de modernste data-analyse 
technieken. 
Met dit initiatief wil het bisdom ’s-Hertogenbosch opnieuw een handreiking bieden en impuls geven aan 
de synodale raadpleging. Deze website geeft iedereen die wil deelnemen, de mogelijkheid zich ook uit te 
spreken. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de 
Kerk, in ons bisdom en wereldwijd.  
(Dit is een licht bewerkte versie van het persbericht van het Bisdom ’s-Hertogenbosch) 

 
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. 
 

Op naar de kerk van morgen! Doet u ook mee? U kunt u kerkbijdrage overmaken:  
Voor de H. Antonius Abt kerk op IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 o.v.v. Kerkbalans 2022 
Voor De Goede Herder kerk op IBAN:  NL63 RABO 0135 8044 50 o.v.v. Kerkbalans 2022 

 

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


