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MENSEN VAN OVERAL, DIE ELKAAR VERSTAAN 
Nederland telt 17 miljoen deskundigen. Iedereen acht zich deskundig op allerlei gebied. Of 
het nu gaat over voetballen of over de Corona-maatregelen, we hebben er allemaal een 
mening over. Sommigen maken er zelfs hele complotten van. Maar laten we wel zijn: 
niemand weet precies hoe het echt zit en hoe de werkelijkheid zich zal ontwikkelen. Maar 
de kloof tussen de overheid en allerlei raadgevers en die 17 miljoen mensen groeit met de 
dag. 
 

We zitten in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Ik stel me zo voor, dat indertijd de 
leerlingen van Jezus ook heel wat af gediscussieerd hebben na Pasen. Ze geloofden in 
Jezus, maar wisten niet goed hoe nu verder. Gevolg: ze blijven vooral bang binnen zitten, 
ze durven niet naar buiten. Bang voor de kritiek van de mensen. 
 

Vandaag de dag is er ook weer een groeiende kloof in de kerk. Althans zo ervaar ik dat. De 
huidige generatie priesters en diakens die van de opleidingen afkomt, lijken vooral geleerd 
te hebben wat de wetten en de voorschriften zijn, die in de Kerk strikt gehandhaafd moeten 
worden. Zonder trouw bijvoorbeeld aan  de liturgische voorschriften wordt het een 
rommeltje. Denken ze. De leer en de regels zijn belangrijker dan het leven, zo lijkt het. Er 
is een geweldige behoefte om de liturgie  te voorzien van bindende voorschriften. Bij 
uitvaarten bijvoorbeeld gaan die wettische voorschriften boven het warme persoonlijke 
afscheid nemen. Is dat eigenlijk niet gewoon angst voor het leven en te weinig vertrouwen 
in de kracht van het evangelie zelf, zo vraag ik mij af? 
 In onze beide gemeenschappen is de keuze in elk geval: de mens in al de blije en droeve 
momenten van het leven staat zonder meer centraal. Kerk en liturgie zijn dienstbaar aan het 
leven, niet andersom. 
 

Ik heb dezer dagen de roman van Marianne Frederiksson herlezen. De titel is: ‘Volgens 
Maria Magdalena’. Een boek dat me vroeger al inspireerde! In dat boek ziet Maria van 
Magdala zich geconfronteerd met mannen als Petrus en Paulus. Zij beiden willen vooral 
structuren maken, regels, voorschriften. Anders wordt het niks!  Maria herhaalt steeds wat 
zij leerde van Jezus: Maak nooit wetten en voorschriften, kijk naar mensen, geef altijd 
nieuwe kansen, wees vergevingsgezind en de enige opdracht is: hebt elkaar lief. Dat is 
alles! 
 

Ik vind het als opdracht niet moeilijk: hebt elkaar lief, respecteer elkaar en werk samen aan 
de problemen. Natuurlijk, om die opdracht waar te maken, moet je alle zeilen bijzetten. De 
richtlijnen, ook die van de Kerk, geven een prima bedding daarvoor. En helpen om op een 
goede manier af te wegen waar grenzen liggen, waar mensen gecorrigeerd moeten worden, 
en waar wij geholpen kunnen worden om een zodanig gedrag te ontwikkelen, dat niemand 
tekort gedaan wordt, en in zijn en haar waarde blijft en komt.  
 

Intussen is de werkelijkheid dat er in de kerk met meerdere elkaar tegensprekende talen 
gesproken wordt. Niet alleen over liturgische voorschriften, maar over allerlei zaken. Van 
euthanasie en abortus tot allerlei vormen van seksualiteit. In het evangelie lees ik nergens 
dat Jezus de leer stelt boven het leven. De Kerk mag zich dat ook niet aanmeten! De 
opdracht van Jezus is helder!  
 

Dus: het moet nodig weer opnieuw Pinksteren worden! Dan komt zijn Geest, en plots 
gebeuren er dan dingen, die voordien ondenkbaar waren. De Geest heft grenzen tussen 
mensen op, want iedereen verstaat de ander. Voordien kon dat niet. Want ze dachten en 
spraken heel verschillend over dezelfde dingen, ze discussieerden en maakten ruzie. Maar 
dankzij de Geest wordt het anders, verstaan en begrijpen mensen elkaar. Voordien zagen 
ze alleen wat hen van elkaar scheidt, nu zien ze wat hen met elkaar verbindt.  
Je zou kunnen zeggen, dat Pinksteren het verhaal van de toren van Babel definitief de 
wereld uithelpt. Geen verwarring meer omdat iedereen alleen zijn eigen taal spreekt en 
verstaat, maar verbinding omdat we ineens dezelfde taal spreken. Niet langer solitair, 

maar nu ineens solidair. Maar 1 letter verschil, maar tegelijk een hele wereld van 
verschil! Een wereld met toekomst!                                 Hans van Zonneveld. 
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PRACHTIGE OPBRENGST ONZE VASTENACTIE 
Ons voorstel om de Stichting Wereldvrouwen, huize Mariam van Nijmegen tot doel van onze 
vastenactie te maken, heeft een warm onthaal gevonden! Onze keus om mogelijk te maken, dat 
vrouwen zonder kansen verder geholpen zouden worden om weer opnieuw een eigen weg te vinden in 
onze samenleving, is breed herkend en erkend. Hartstikke fijn! En hartverwarmend om te ervaren, dat 
ondanks alle afstand en alle vervelende maatregelen vanwege de pandemie, onze gemeenschap intact 
blijft en bereid is om iets extra’s te doen voor anderen! Meermalen heb ik ook gehoord dat het zeer 
gewaardeerd werd dat we juist voor vrouwen gekozen hebben, en bovendien voor dit concrete project 
heel dichtbij, in onze eigen stad. U vindt in deze Oase de totale opbrengst van onze actie.  
Geweldig!!! Dankjewel!!! 
De opbrengst van de Vastenactie heeft uiteindelijk € 4.790 opgebracht. 
De zusters Dominicanessen € 2.200.  De collectebus van huize Rosa/Catharinahof heeft ook nog eens 
€ 812 opgebracht. Via De Goede Herder is € 1.184 overgemaakt en via de H. Antonius Abt is € 594 
overgemaakt. 

 
VIERINGEN NOG EVEN OP VIDEO 
Het is een beetje raden, hoe de maatregelen rond Corona zich ontwikkelen. Kan er wel iets, kan er 
niets? Wel nog avondklok of niet meer, winkels open of niet. Er zijn veel beloften, maar het verandert 
met de dag wat wel en niet gestand wordt gedaan. Ook wel begrijpelijk, want een pandemie houdt zich 
ook niet aan eenmaal gemaakte afspraken. 
Voor ons blijft gelden, dat we geen vieringen organiseren waar u gewoon weer lijfelijk aanwezig kunt 
zijn. Zodra er weer honderd mensen mogen worden toegelaten (natuurlijk met de bestaande 
veiligheidsvoorschriften) dan gaan onze beide kerken weer graag open! 
Wij zien met heel veel ongeduld uit naar die dag!!!  
En intussen blijven we de weekendvieringen uitzenden op de wijze, die u inmiddels gewend bent. Mét 
de geweldig gewaardeerde ondersteuning van ons ‘klein orkest’, het ensemble van Quintessens! En 
dankzij de inzet van onze cameraman, Herman Wanders. We houden samen nog even vol!!! 

 
KERKEN OPEN 
Zolang er nog geen openbare vieringen zijn, kunt u op bepaalde tijden  zeker even binnenlopen in een 
van beide kerken. In de Goede Herder kan dat op maandagmorgen, want dan is de ‘tuinploeg’ vrijwel 
altijd aanwezig, en op zaterdagmiddag van 13.00 - 14.00 uur. Dan is meestal Hans van Zonneveld daar 
aanwezig, tenzij er een uitvaart is. 
De Antonius Abt is op zondagmiddag open van 14.00 tot 15.00 uur, waardoor het veelvuldige 
zondagmiddagbezoek aan het kerkhof gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de kerk. 
Welkom dus! 

 
VERHUIZING PATERS  
Huize St. Jozef aan de Kerkstraat moet het inmiddels stellen zonder de oorspronkelijke  bewoners. In 
mei verhuist de laatste van hen naar een woning in de Catharinahof of, als er verzorging nodig is, naar 
Huize Rosa. De bewoners van Huize St.Josef ervaren het vertrek als een verlies, want daarmee is niet 
alleen een stuk historie verleden tijd, maar ook de kapel is opgeheven, en men mist dus de dagelijkse 
vieringen. De Priesters van het H. Hart van Jezus, die Jozef gebouwd hadden als hun Groot-Seminarie, 
stonden aan de wieg van de Goede Herder, alle pastores tot op heden waren SCJ-er, en ook Pater van 
Gorp was lid van die congregatie.   
Huize St. Jozef behoort al enige tijd tot de Waalboog, die ook zorg draagt voor de zorg in de 
Honinghoeve. Ook Joachim en Anna en Huize Nijevelt behoren tot de Waalboog. Er is een eigen dienst 
Geestelijke Verzorging actief, en wij als gemeenschap van Nijmegen-West hebben ook onze actieve 
zorg toegezegd, zoals we in de Honinghoeve al vanaf het begin hebben gedaan. 

 
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 maart           2021             2020 
Kerkbijdragen     €  10.154  €    12.164 
Collecte     €       232   €      1.309 

 
Overleden 
27 maart 2021  Peter Berens   Acaciastraat 2   Wijchen 58 jaar 
29 maart 2021  Wilma Schamp – Peters  Cranenburgsestraat 17a   Groesbeek 67 jaar 
05 april 2021  Zr. Rosalie Hagdorn  Dennenstraat 97  Nijmegen 96 jaar 
10 april 2021  Grad Damen    Tolwachterstraat 7   Nijmegen 66 jaar 

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

 

 
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     €    5.475  €   5.266 
Collectes     €         75  €      848 

 
Overleden: 
24 mrt 2021   Annie Coolen - Willems Albanystraat 7   Nijmegen 93 jaar. 

Geven we haar 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 

 
 



 
 

VASTENACTIE WERELDVROUWENHUIS MARIAM VAN NIJMEGEN 
De opbrengst van de Vastenactie heeft het prachtige bedrag van € 4.790 opgebracht. 
De zusters Dominicanessen € 2.200. In de collectebus van huize Rosa/Catharina hof heeft ook nog 
eens € 812 opgebracht. Via De Goede Herder is € 1.184 overgemaakt en via de H. Antonius Abt is 
€ 594 overgemaakt. Hartelijke dank voor uw bijdrage!! 

 
KERKBALANS 

Een rode loper rol je uit als je bijzondere gasten verwacht. Als kerk zouden 
we graag de rode loper voor u, onze speciale gast, willen uitrollen en u dan 
van harte welkom heten. Door corona is dit erg moeilijk, maar we zijn u niet 
vergeten en wij hopen dat u uw parochie ook niet vergeet! 
Afgelopen maanden zouden de kerken graag in heel Nederland de rode loper 
hebben willen uitrollen, bedoeld als ludiek onderdeel van de jaarlijkse 

campagne om parochianen te vragen hun jaarlijkse kerkbijdrage te betalen. 
Door de lock-down wordt de rode loper vooral digitaal uitgerold. Want ondanks alles willen we als 
locaties Antonius Abt, De Goede Herder en Bethlehem toch graag gastvrij zijn en uitnodigend zijn 
voor jong en oud. Vandaar de slogan van de actie Kerkbalans van dit jaar: “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen”. 
Als we graag zien, dat toekomstige generaties zich ook welkom weten in de kerk, dan moeten we er 
nú voor zorgen dat de kerk toekomst heeft door zelf het geloof vóór te leven en door te geven maar 
ook door de eigen locaties financieel mee te ondersteunen. Doe mee aan de actie kerkbalans!!!, zodat 
wij als locaties ook tijdens deze lock-down ons werk kunnen blijven doen en straks weer de loper voor 
u te kunnen uitrollen.  

 
SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD 
Op 10 mei a.s. kunt u uw herdraagbare kleding en schoenen 
inleveren.  
Dit kan bij: 
De Goede Herder Kerk, Fanfarestraat 57 van 09.30 - 12.00 uur: 
Antonius Abt, Dennenstraat 121 van 09.00 - 16.00 uur. 
We hopen dat, nu er gestart is met vaccineren, er op (korte) termijn weer wat meer ruimte en vrijheid 
komt om dingen te ondernemen en we 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. 
 
VOORJAARSACTIE SAM’S KLEDINGACTIE BESTEMD VOOR CONGO 
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.  
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WAT BETEKENT PINKSTEREN? 
Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Dat 
klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de 
Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste christenen hadden de 
ervaring, dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God. 
Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun 
binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren ze met 
Pinksteren: God komt zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in contact 
treedt met je eigen brein. 
De Bijbel vertelt dat deze ‘uitstorting’ precies 50 dagen na Jezus’ opstanding uit de dood was: dan werd 
er ook een Joods oogstfeest gevierd. Volgens sommige berekeningen was die eerste keer Pasen op 5 
april van het jaar 33 na Christus. De eerste keer Pinksteren zou dan dus zijn gevallen op 24 mei van dat 
jaar. 
 

Waarom vieren we Pinksteren precies 50 dagen na Pasen? 

De Bijbel geeft hier geen duidelijk antwoord op en dan wordt het natuurlijk speculeren. Belangrijk lijkt 
in elk geval, dat Jezus’ eerste volgelingen, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna opgestaan, 
tijd nodig hadden om het te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna 
konden ze echt openstaan voor de nieuwe situatie. 
Wat ook meespeelt, is dat de eerste keer Pinksteren tegelijk viel met een Joods feest: Sjavoet, ook wel 
het Wekenfeest, dat precies zeven weken na Pesach werd gevierd. Zeven is een belangrijk getal in het 
Jodendom: het staat als priemgetal voor perfectie. Met Pesach (bij christenen Pasen) werd de gersteoogst 
gevierd en ook de bevrijding uit Egypte. Met Sjavoet (bij christenen dus Pinksteren) de tarweoogst en 
dat Mozes de heilige wet kreeg. 
Een oogstfeest is zoiets als bij ons ‘de Hollandse nieuwe’: je ziet de eerste beetjes van de nieuwe oogst 
en daarmee weet je, wat voor jaar het wordt. Zo zien christenen aan de opgestane Jezus hoe de toekomst 
van de mensen wordt. En bij de eerste volgelingen bij Pinksteren zien we hoe later de gelovigen kunnen 
worden. 
 

Wie is die heilige Geest? 

Christenen geloven dat er één God is die tegelijk drie is: de Drie-eenheid. Dat klinkt natuurlijk raar, 
maar komt regelmatig voor. Een muziekakkoord bestaat ook vaak uit drie tonen. Elke kleur kun je 
opbouwen uit de drie primaire kleuren rood, geel, blauw. Zo is God als het ware rood, geel en blauw 
tegelijk, en dat bij elkaar geeft wit. 
Je kunt het ook zien als ‘functies’ van God. God de Vader is degene die alles begint. God de Zoon legt 
contact. God de heilige Geest komt bij je binnen. De heilige Geest is dus dat ‘stukje’ van God dat in 
mensen zelf werkt. 
Veel gelovigen krijgen soms een gedachte als ze bidden of stil zijn en schrijven die gedachte aan de 
heilige Geest toe: ze horen dan Zijn stem. Of ‘haar’ stem, want de woorden in de Bijbel die voor heilige 
Geest worden gebruikt, zijn neutraal of vrouwelijk. 
 

Was de heilige Geest er dan eerder niet? 

Christenen geloven dat God er altijd al was en altijd al drie-enig. De heilige Geest was ook steeds actief. 
Eerder werkte de heilige Geest echter alleen bij specifiek aangestelde profeten: zij kregen een bijzondere 
rol om het Joodse volk te leiden en ervoeren ook regelmatig visioenen. Met de eerste keer Pinksteren 
konden nu alle gelovigen die rol krijgen. 
Ook nieuw is dat Jezus is gekomen. Hij heeft nieuwe kanten van God laten zien. De heilige Geest is ook 
Zijn geest: God is immers helemaal één. Gelovigen kunnen dus vanaf nu ook innerlijk iets van Jezus 
ervaren. Telkens als zij meer op Jezus gaan lijken of iets Jezus-achtigs doen, is de heilige Geest in hen 
aan het werk. 
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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.
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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
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www.krayenhoff.nl
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