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DE OORLOG DIE ONS GAAT VERANDEREN. 
De oorlog in Oekraïne is nog lang niet voorbij. Ik moet denken aan een periode vlak voor 
mijn geboorte. Dat is dus een periode die ik alleen uit de geschiedenisboeken ken. De 
jaren 1945-1946. De Duitse roepen keerden verslagen huiswaarts; Duitsland werd 
opgedeeld door de vier geallieerde landen VS, Sovjet Unie, Frankrijk en Groot-
Brittannië. In Oost-Europa werden miljoenen mensen uit hun huizen gezet en naar andere 
landen gestuurd. De ellende was niet te overzien. Kort daarop werd het IJzeren Gordijn 
neergelaten: dwars door Europa werden twee blokken geformeerd, het vrije ‘Westen’ en 
het marxistische Oostblok. De invloed van het godsdienstvijandige Oostblok was 
gigantisch. De Sovjets waren er van overtuigd dat ze een nieuwe, blijvende en moderne 
samenleving aan het opbouwen waren: het communisme. Af en toe waren er opstanden, 
maar die werden alle onderdrukt, tot in 1989 de Muur in Berlijn omviel en het 
communisme min of meer verdampte.  
De Koude Oorlog was voorbij. Beseften we wel dat tussen 1945 en 1989 het Westen 
geprobeerd had een zinvol alternatief te scheppen voor het Oostblok? De Sovjets waren 
anti-kerkelijk en antigodsdienstig; dus stonden de westerse regeringen vriendelijk 
tegenover de kerken. Kerken openden zich naar elkaar: oecumene. De kerken deden hun 
best om bij de tijd te komen. Aggiornamento, noemde paus Johannes XXIII (1958-1963) 
dat. In de liturgie werd de volkstaal ingevoerd. Kloosters bloeiden: benedictijner 
kloosters in West-Europa, monniken op de Berg Athos in Griekenland, een protestants 
klooster in Taizé, Frankrijk, en revolutionaire religieuzen in Midden-Amerika en de 
Filippijnen.   
Maar toen dat communisme wegviel in 1989, viel een contrast weg. Een diepe kerkelijke 
crisis zette in. Die crisis duurt nu ruim dertig jaar. In de jaren negentig werd gedacht dat 
Oost-Europa snel seculier zou worden, zoals wij dat in West-Europa geworden waren. 
“Seculier” betekent een samenleving gegrondvest op wereldse waarden, zoals 
consumentisme, ver doorgevoerd liberalisme, en ook een ethiek gegrond op 
Mensenrechten. Ach, als je het zo bekijkt, dan moet je zeggen: daar is toch niets mis mee. 
We zijn allemaal wat liberaler geworden, we zijn ook wel wat consumptiever geworden 
en we zijn meer georiënteerd op Mensenrechten dan op de Tien Geboden. Daar is niets 
tegenin te brengen. Behalve dan dat onze maatschappelijke ontwikkeling in de laatste 30 
jaar een beetje gelijkhebberig geworden was. “Zie je wel, wij in het Westen hebben het 
toch maar goed voor elkaar.”  
De oorlog in Oekraïne verandert alles. Russische legers, een soort Staatskerk, dictatuur. 
Waar zijn de Mensenrechten gebleven? Bewoners van Rusland hebben hun 
consumentisme ingewisseld voor wat zij eeuwenlang deden: lijden en machteloos 
toezien. Het contrast van de Koude Oorlog is terug, maar anders. Die nieuwe 
machtsverdeling moeten we tegemoet treden door een contrast: minder seculier gaan 
leven! We zullen de democratie opnieuw moeten gaan uitvinden, we zullen het 
ongebreidelde consumentisme moeten gaan beteugelen, en we zullen duidelijker onze 
moraal moeten gaan grondvesten op de Thora, op de Tien Geboden en op het Evangelie. 
We zullen onze godsdienst, onze kerkgang en onze sacramenten inniger moeten gaan 
beleven. 
De stichting van de geloofsgemeenschap De Goede Herder en de verbouwing van de 
neogotische kerk van St Antonius Abt pasten in de kerkelijke ontwikkeling van die tijd. 
Het optimisme van die jaren, onze tolerante houding voor alles wat nieuw was, en ons 
verlangen naar een ruimte die niet zo ‘sacraal’ aandoet was, feitelijk, een contrast-
houding. Het was een boodschap aan een seculiere wereld: godsdienst is geen verleden 
tijd. Maar sinds de invasie van Oekraïne is de wereld in hoog tempo aan het veranderen. 
En wij moeten mee met onze geloofsgemeenschappen. We moeten niet blijven steken in 
de zelfvoldaanheid van de voorbije jaren, maar we moeten ons openen voor 
vluchtelingen, die hun hele hoop vestigen op ons, als medechristenen, op onze caritas, op 
onze gastvrijheid en onze bereidheid om met hen te bidden en Gods verlossend ingrijpend 
handelen af te smeken.           Eduard Kimman. 
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ZOMERDIENSTREGELING (De Goede Herder en Antonius Abt) 
We zijn ermee bekend: dienstverlening door de publieke sector wordt in de zomermaanden beperkt, want er is minder 
vraag naar die diensten, zoals spoorwegen, bussen, elektriciteit, enz. 
Onze kerken in Hees en Nijmegen-Oost zullen de komende vier maanden, --  mei tot en met augustus --, de 
dienstverlening beperken om een andere redenen: gebrek aan vrijwilligers. De meeste vrijwilligers hebben 
aangegeven te willen stoppen per 1 mei 2022. Maar hoe organiseer je een zondagsviering zonder koster, zonder 
lector, zonder muziek, en zonder collectant? Dat wordt dus lastig. Er is overleg gepleegd met het locatieteam 
Antonius Abt / De Goede Herder en met mevrouw Tanja de Kleine, geestelijk verzorgen in de Honinghoeve.  
Vanaf zondag 1 mei zal er op zondagmorgen slechts in de kerk Antonius Abt een eucharistieviering zijn om 10.00 
uur. De zondagse vieringen in de kerk De Goede Herder vervallen gedurende de maanden mei t/m augustus. 
Op zaterdagmiddag om 16.15 uur is er in de kerk van De Goede Herder een eucharistieviering. Deze viering staat  
open voor iedereen, maar in het bijzonder voor de bewoners van de Honinghoeve. De directe toegang vanuit de 
Honinghoeve naar de kerk is dan open.  
Dus gedurende de maanden mei t/m augustus: 
 ELKE ZATERDAG OM 16.15 uur: eucharistieviering in De Goede Herder kerk. 
 ELKE ZONDAGMORGEN OM 10.00 uur: eucharistieviering in Antonius Abt kerk.  

                 Pastoor E. Kimman. 
 

DANK JE WEL ADDY 
Na bijna 65 jaar actief te zijn geweest in de Antonius Abt kerk, heeft Addy Borgers op Paasmorgen afscheid genomen 
als vrijwilliger. Addy; je bent 65 jaar, samen met je man Chris - als parochiaan maar ook als vrijwilliger - trouw 
gebleven aan de Antonius Abt kerk. Ook na je verhuizing naar Wijchen.  
In die 65 jaar ben je heel actief geweest en heb je ook heel veel werk verzet; als bestuurslid in het parochiebestuur, 
als lector in de vieringen, bij Woord- en Communievieringen heb je de eerste jaren de overweging gedaan en ook 
was je een aantal jaren contract persoon voor de koren. Bij het bouwen van de kerststal in de kerk bracht jij de 
finishing touche aan waardoor de kerststal er ook elk jaar weer fantastisch uitzag. Heel veel jaren heel veel werk. 
Voor al dat werk heb je ook ooit een pauselijke onderscheiding mogen ontvangen.  
Helaas er nu een einde aan jouw werkzaamheden. Het wordt  steeds lastiger voor jou en Chris om je op te peppen 
om op zondagmorgen naar de Antonius Abt te komen en dat is ook begrijpelijk.  
Addy, namens alle parochianen heel heel veel dank.             Locatieteam AA/DGH.  

 

AFSCHEID  GREGORIAANS KOOR ASSUMPTIO 
Paasmorgen - in de viering om 10.00 uur – heeft ook het Gregoriaans koor Assumptio afscheid genomen van de 
parochianen van de Antonius Abt kerk. Bijna 64 jaar geleden is het Gregoriaans koor opgericht in de kerk van Maria 
ten Hemelopneming aan de Danielsweg.  
In goede tijden bestond dit koor uit ca. 40 leden maar helaas is het aantal leden in de loop van de jaren steeds verder 
terug gelopen tot de huidige 5 leden. Omdat een aantal leden al redelijk op leeftijd is en de gezondheid van enkele 
van deze leden ook langzaam afneemt  - wat niet wil zeggen dat het koor is versleten -  maar ook, de steeds verder 
afnemend financiën van onze locatie Antonius Abt heeft er mede toe bijgedragen dat  - in goed overleg - het koor 
Assumptio heeft besloten te stoppen. Heel vervelend maar ook begrijpenlijk. 
Natuurlijk heeft de locatie dit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Het was eigenlijk de bedoeling dat Assumptio 
in de kerstnachtviering afscheid zou nemen maar, corona gooide roet in het eten waardoor er geen Kerstnacht-
vieringen gehouden konden worden. Uiteindelijk is het toch nog gelukt dat Assumptio alsnog waardig afscheid heeft 
kunnen nemen. 
Namens alle parochianen heel veel dank voor al die jaren waarin jullie met een  tomeloze inzet de vieringen in de 
Maria ten Hemelopneming maar ook vanaf 1999 in de kerk van Antonius Abt hebt opgeluisterd. Ook een dank aan 
de organist Wim Derksen en dirigent Maaike de Waal.                 Locatieteam AA/DGH. 

 
EMAIL-ADRES REDACTIE OASE GEWIJZIGD….! 
Om praktische reden hebben we het e-mailadres van de redactie van de Oase moeten wijzigen. Het oude e-mailaders 
redactie@katholieknijmegenwest.nl wordt vervangen door: redactie.oase@gmail.com   Wij vragen u dan ook om 
dit e-mail adres per 1 mei aanstaande te gebruiken voor contact met de redactie van de Oase.   
Vanaf de website www.katholieknijmegenwest wordt u vanaf nu, gelinkt naar de website van de parochie H. Stefanus 
door op de foto van de kerk van uw keuze te klikken.                           Redactie Oase. 

 

H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
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zo. 01 mei 10.00 u. 3e  ZONDAG VAN PASEN 

Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.  
Voorganger: Pater Joop van Banning SJ / Pater Jan van Duijnhoven OP. 

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. 

 

zo. 08 mei 10.00 u. 4e  ZONDAG VAN PASEN 
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.  
Voorganger: Pater Joop van Banning SJ / Pater Jan van Duijnhoven OP. 
Int.: geen opgave.  

 

zo. 15 mei 10.00 u. 5e ZONDAG VAN PASEN 
Eucharistieviering.  
Voorganger: Pater Joop van Banning SJ / Pater Jan van Duijnhoven OP. 

We gedenken na één jaar: Coby Tummers-van Sommeren. 
 Int.: geen opgave. 

 

zo. 22 mei 10.00 u. 6e ZONDAG VAN PASEN 
Eucharistieviering. 
Voorganger: Pater Joop van Banning SJ / Pater Jan van Duijnhoven OP. 
Int.: geen opgave. 
 

do. 26 mei 10.00 u. HEMELVAARTSDAG 
   Eucharistieviering. 
   Voorganger: Pater Joop van Banning SJ / Pater Jan van Duijnhoven OP.  

 

zo. 29 mei 10.00 u. 7e ZONDAG VAN PASEN (viering Eerste Communie) 
   Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. 
   Voorganger: Pastoor Eduard Kimman SJ / Pater Jan van Duijnhoven OP. 

Int.: Voor alle kinderen die vandaag hun eerst communie doen       

zo. 05 juni 10.00 u. PINKSTEREN   
Eucharistiering m.m.v. het gemengd koor. 
Voorganger: Pater Joop van Banning SJ / pater Jan van Duijnhoven OP. 
Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 

 

Financiën Antonius Abt t/m februari           2022              2021 
Kerkbijdragen     €   6.200  €    10.748 
Collecte      €      510   €         0 

 

Overleden:  
31 mrt. 2022  Dhr. Jennie Geurts   Endenhout 33   Hoogvliet 89 jaar 

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

Gedoopt: 
03 april 2022  Johnny F.A. Dobson   Lankforst 11-15  Nijmegen 
03 april 2022  Sienna Valentina Peters  Malderburchtstraat 302  Nijmegen 
16 april 2022  Donna van Rossum   Horstacker 17-42  Nijmegen 

Dopelingen en ouders van harte gefeliciteerd. 
 

SAM’S KLEDINGACTIE VOOR SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA 
Inzameling maandag  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  
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet 
aannemen. 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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za. 30 april 16.15 u. 3e  ZONDAG VAN PASEN 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Mihal Tabak SCJ. 
 Int.: geen opgave. 

 

za. 07 mei 16.15 u. 4e  ZONDAG VAN PASEN  
Eucharistieviering.  
Voorganger: Team SCJ. 
Int.: geen opgave. 

 
 

za. 14 mei 16.15 u. 5e ZONDAG VAN PASEN 
Eucharistieviering.  
Voorganger: Team SCJ. 
Int.: geen opgave. 

     

za. 21 mei 16.15 u. 6e ZONDAG VAN PASEN 
Eucharistieviering. 
Voorganger: Pater Mihal Tabak SCJ. 
Int.: geen opgave. 
 

do. 26 mei   HEMELVAARTSDAG 
   GEEN VIERING. 

 

za. 28 mei 16.15 u 7e ZONDAG VAN PASEN 
   Eucharistieviering. 

Voorganger: Team SCJ. 
   Int.: geen opgave. 
 

za. 04 juni 16.15 u. PINKSTEREN 
   Eucharistieviering. 

Voorganger: Team SCJ. 
Int.: geen opgave. 

 
 

Financiën De Goede Herder t/m februari          2022         2021 
Kerkbijdragen     €      2.176   €    3.770 
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.  
 
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 11 mei en 
25 mei. 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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KERKEN IN NIJMEGEN-WEST II: IN DE VOETSPOREN VAN ST. THOMAS À VILLANOVA 
Op 8 augustus 1910 werd aan de Groenestraat een nieuwgebouwde parochiekerk ingezegend, gewijd aan de H. 
Antonius van Padua en de H. Anna, meestal aangeduid als Groenestraatskerk. De kerk lag aanvankelijk nog in een 
landelijk gebied. Tussen 1917 en 1925 ontstond de wijk Willemskwartier en nam het aantal parochianen sterk toe. 
Bij het bisdom Den Bosch werd daarom gedacht over het bouwen van een nieuwe kerk. Op 3 oktober 1927 werd 
de parochie S. Thomas van Villanova opgericht. De bediening zou gedurende haar gehele bestaan worden verzorgd 
door paters Augustijnen. Na de oprichting van de Katholieke Universiteit te Nijmegen in 1923 wilde de orde in de 
omgeving een klooster oprichten. Besloten werd om een studiehuis aan de Graafseweg te bouwen. Tevens kwam 
er een openbare kloosterkapel onder de voorwaarde dat deze geen concurrentie zou opleveren voor de opbrengsten 
van collectes, misintenties en plaatsen- en kaarsengelden. De eerste jaren fungeerde de zogenoemde Boskapel als 
noodkerk voor de nieuwe parochie. 
Voor de nieuwe parochiekerk werd aanvankelijk gedacht aan een terrein aan de Tollensstraat, zo ver mogelijk 
verwijderd van de Groenestraatskerk. Kees van Moorsel uit Voorburg en aanhanger van de Delftse School werd 
als architect aangetrokken. Een sterk vereenvoudigd kerkgebouw werd uiteindelijk gesitueerd achter een rijtje 
woningen aan de Graafseweg. De pastorie werd gevormd door een combinatie van twee voor het kerkgebouw 
staande woonhuizen. Hoewel bedoeld als een tijdelijke oplossing bleef de noodbehuizing van de paters uiteindelijk 
25 jaar bestaan door geldgebrek. Met dit probleem zou de parochie helaas gedurende haar gehele bestaan te kampen 
hebben. Op 30 april 1930 werd dan de eerste steen gelegd 
voor de parochiekerk St. Thomas van Villanova.  
Interieur 
Boven het Maria-altaar in de zijkapel werd in 1951 een 
beeltenis van Maria met als titel ‘Moeder van Troost’ 
geplaatst. Het beeld was ontworpen door Zuster Marie 
José van der Lee, Augustines uit Hilversum. Aan de 
voorgevel werd een beeld van Thomas van Villanova 
bevestigd, vervaardigd door broeder Suitbertus de 
Graauw van het klooster aan de Graafs weg.  
De parochie ging direct aan de slag om kleuter- en lager 
onderwijs in de parochie tot stand te brengen. Hij zou in 
de realisatie van dit doel veel tijd en energie steken. Kees 
van Moorsel was weer de architect. Een jongensschool, 
toegewijd aan St. Jozef en gevestigd aan de Azaleastraat, opende als eerste haar deuren. De volgende belangrijke 
stap was de opening van een Fröbelschool en een meisjesschool toegewijd aan de H. Maria, beide gevestigd aan 
de Derde van Hezewijkstraat. Het onderwijs werd toevertrouwd aan de Zustercongregatie Dochters van Onze Lieve 

Vrouw. Daarnaast verzorgden de zusters ook de 
versiering van het altaar en het linnengoed voor de 
liturgische plechtigheden in de Villanova kerk.  
Het territorium van de parochie werd door een 
grenswijziging van 1951 aanzienlijk uitgebreid, 
omdat er inmiddels een grote nieuwe woonwijk was 
ontstaan tussen de Floraweg, Nieuwe Nonnen-
daalseweg, Bosbesstraat en Wolfskuilseweg. Een 
deel van het Willems-kwartier ging terug naar de 
Groenestraatskerk. Echter door afgenomen 
kerkbezoek en gebrek aan financiën werd het aan het 
eind van de jaren ‘60 duidelijk dat het onmogelijk 
zou worden om het kerkgebouw te behouden. De 
genadeklap kwam op 2 april doordat een hevige 
storm grote schade veroorzaakte. De schoorsteen van 
de centrale verwarming stortte in en de brokstukken 

ervan beschadigden dak en zijmuur. Na 43 jaar gefunctioneerd te hebben als liturgisch en godsdienstig centrum in 
de grote arbeiderswijk ten zuiden van het spoor moest de kerk in 1973 haar deuren sluiten.  
Vervolg op dit artikel in de Oase van juni………! 

 

ALGEMEEN 
 

St.Thomas à Villanovakerk, Graafseweg 178 (circa 
1956) 

Interieur (circa 1960) 
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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


