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IN WAT VOOR TIJD LEVEN WE?  
 

De Adventstijd is weer aangebroken. Het oude mensenjaar is bijna voorbij 
en het nieuwe kerkelijke jaar is begonnen, met al meteen een moeilijke 
beslissing die onze bisschoppen moesten nemen: er zijn dit jaar weer geen 
kerstnachtdiensten. 
Al bijna twee jaar is er in onze maatschappij “een duister” aanwezig dat 
alles en iedereen verlamt. In vroegere tijden zouden mensen opgeroepen 
worden om boete te doen, want ‘God straft de mens voor zijn zonden’. 
Processies van vrome burgers zouden elke dag door de straten trekken en 
ongetwijfeld zouden ook de flagellanten (de geselbroeders) van zich laten 
horen. Er zouden immense tegenstellingen in die maatschappij ontstaan. 
Gelukkig leven wij in andere tijden… of toch niet? Er zijn geen processies 
of mensen die door de straten trekken en die oproepen tot bekering, terwijl 
ze zichzelf geselen. Maar er zijn wel die tegenstellingen. De parallellen zijn 
er. Steeds opnieuw vervallen mensen in dezelfde patronen. Het is van alle 
tijden, het krijgt alleen andere vormen. 
Het zal dus wel in de menselijke aard zitten. Maar dat de pandemie geen 
straf van God is, dat moge duidelijk zijn. We kregen van Hem immers de 
vrije wil. Maar ook die wil wordt op dit moment behoorlijk aan banden 
gelegd, met vóór en tégen. En niemand schijnt echt te weten wat de 
oplossing is. Het “duister” van het virus blijft onder ons waren. 
 

Telkens opnieuw wordt er geroepen, dat we nog even moeten volhouden en 
dat er licht is aan het einde van de tunnel. Alleen lijkt dat licht zich veel 
sneller te verplaatsen dan dat wij maatregelen kunnen treffen. Je zou er 
moedeloos van worden, hoop die verdwijnt als sneeuw voor de zon.  
 

Maar er is ook een ander licht, niet een licht waar we achteraan moeten, 
maar een licht dat naar ons toekomt. Het is een stralend  
baken: het Kerstkind. Met Zijn geboorte werd de wereld  
veranderd. Niet meteen, men zag het nog niet; maar het  
kwam in de wereld. Al eeuwenlang vieren wij, in de  
donkerste tijd van het jaar, de geboorte van dat stralende  
licht. Nu het nog altijd extra donker lijkt, kijken we meer  
dan ooit uit naar dat Kerstkind, want met Zijn geboorte kwam niet alleen 
Het Licht in de wereld, maar ook De Hoop. En hoop kunnen we in de tijd 
waarin wij leven, best wel gebruiken. 
 

Zowel de Adventstijd als Kerstmis is een tijd van verwachting, uitzien, 
aansporing en verdieping. Hoe we deze tijd ook beleven, er zitten heel wat 
elementen in, die we in ons dagelijks leven kunnen gebruiken: mensen die 
zoeken naar elkaar, naar God en Jezus, een mooiere wereld en een goed en 
warm gevoel van verbondenheid dat we hopen vast te houden. Het is en 
blijft een uitdaging voor ons allemaal om er in deze tijd handen en voeten 
aan te geven; dat verlangen om te zetten in concrete daden. 
 

In deze tijd waarin wij leven is het extra nodig dat we omzien naar elkaar 
om zo dat baken van Blijvend Licht te laten stralen, niet alleen in deze tijd, 
maar het hele jaar door.                               Patrick van Dievoet. 
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VIEREN IN TIJDEN VAN CORONA 
 

Samen vieren vraagt verantwoordelijkheid…. 
We hopen allemaal dat we de komende periode op zondagen, maar ook met 
Kerstmis samen kunnen komen in de kerk. Om dit te kunnen blijven doen is het 
belangrijk, dat we ons samen verantwoordelijk weten voor elkaars gezondheid. 
Vandaar onderstaande regels:  
 

1. Kom niet naar kerk als u klachten hebt. 

Kom ook niet als het slechts geringe klachten zijn of een ‘gewone’ verkoudheid. Degene, die u mogelijk besmet 
met een ‘gewone’ verkoudheid of kriebelhoest, moet zichzelf testen en eventueel daarna ook bij de GGD laten 
testen om zeker te zijn dat het geen Corona is. Bij klachten blijft u dus thuis!  
 

2. Draag bij binnenkomst en bij het verplaatsen in de kerk een mondkapje, over mond èn neus.  
Dus ook als we te communie gaan. U mag het kapje natuurlijk even afnemen op het moment van het nuttigen van 
de hostie. Bij het teruglopen naar uw plaats draagt u het kapje weer over mond én neus. 
 

3. Ontsmet uw handen bij het binnenkomen in de kerk 

Daarvoor staan er pompjes met desinfectiemiddel bij de ingangen. 
 

4. Houd 1,5 meter afstand van mensen, die niet tot uw huishouden behoren 

Niet alleen tijdens de viering en bij het te communie gaan, maar ook vóór en ná de viering. Daarom gaan we kant 
voor kant te communie, zodat we in het gangpad niet te dicht op elkaar lopen. Geef elkaar ook de ruimte bij het 
verlaten van de kerk na de viering. 
 

5. We zingen niet 

Zeker met alle kerstliederen is de neiging groot om mee te zingen. Het is bewezen, dat door zingen besmettingen 
sneller op kunnen treden. Daarom uitdrukkelijk de vraag om niet mee te zingen, ook niet zachtjes. De koren zingen 
alleen live, wanneer zij dit zelf verantwoord vinden en dit kan volgens de regels die de bisschoppen opgesteld 
hebben.  
 

Wat als er iets verandert? 
We willen met elkaar blijven vieren. We kunnen dit alleen veilig doen, als we ons aan deze regels houden. Als 
locatieteams en voorgangers beoordelen we steeds weer de situatie. Het kan dus gebeuren, dat vieringen niet of op 
een ander moment plaatsvinden. Het meest actuele vieringenrooster vindt u op de website: 
www.katholieknijmegenwest.nl onder het menu vieringen.  
De website is ook de plek, waar we u informeren over veranderingen van maatregelen. Kijk er dus regelmatig even.  
 

En met Kerstmis? 
De bisschoppen hebben op 1 december aangekondigd, dat er ook met Kerstmis geen vieringen na 17:00 mogen 
zijn. Dit betekent, dat er opnieuw geen Kerstnachtmissen zullen zijn. In het vieringenrooster, op pagina 4 en 5, 
vindt u de vieringen die we nu gepland hebben. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar onze website: 
www.katholieknijmegenwest.nl  

 
BIJZONDERE VIERINGEN! 
Op tweede kerstdag (26 december 2021) zal gewoontegetrouw het kerkelijk morgengebed worden gebeden. In de 
Goede Herder om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom bij deze viering, waarin we volgens de monastieke en 
kerkelijke traditie het morgengebed bidden. Er is ook gelegenheid tot communiceren. 
Op 2 januari vieren we nieuwjaar 2022 tegelijk met het feest van Driekoningen. Als de Coronasituatie het dan 
toelaat is er gelegenheid om elkaar na afloop een goed nieuw jaar te wensen (boksend of via elleboog-stoten), 
mogelijk met een kopje koffie in de hand. Nogmaals als het veilig kan! 
Voor alle duidelijkheid: er zijn geen vieringen op Oudejaarsavond of Nieuwjaarsmorgen. 

 
BESTE WENSEN 

Voorgangers, locatieteams, de redactie van de Oase en van de website wensen u  
–  ondanks de Corona-maatregelen – een zalig kerstfeest, een goed uiteinde en een 
prachtig begin van 2022.  
Wij wensen u naast alle goeds natuurlijk ook gezondheid in het nieuwe jaar! We houden 
elkaar vast!!!   

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE 

HERDERKERK 
 



 

 
zo. 19 dec. 10.00 u. 4de zondag van de Advent. 
   Woord- en Communieviering,  m.m.v. het Gregoriaans koor. 

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 
 

vr. 24 dec. 21.00 u. Conform het besluit van de Bisschoppen  betreffende de aangescherpte 
coronamaatregelen is er GEEN Kerstnachtviering.     

za. 25 dec. 10.00 u. 1ste KERSTDAG 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor.  
   Voorgangers: pastor Hans van Zonneveld en Geert Ritmeijer. 
   Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus. 
 
 

zo. 26 dec.  2de KERSTDAG 
Geen viering in de H. Antonius Abt kerk.  

   Morgengebed in De Goede Herder kerk. 
   Voorgangers: pastor Hans van Zonneveld, Geert Ritmeijer en Patrick van Dievoet. 
 

zo 02 jan. 10.00 u. DRIE KONINGEN 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.  
   Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 
 

zo. 09 jan. 10.00 u. DOOP VAN DE HEER 
   Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
  We gedenken na één jaar: Wiellie Gerrits. 
   Int.: geen opgave 
 

zo. 16 jan. 10.00 u. Eucharistieviering. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: geen opgave 
 

zo. 23 jan. 10.00 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
  We gedenken na één jaar: Annie Kamps – Gosselink. 
   Int.: geen opgave 
 

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

zo. 6 febr. 10.00 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Devoet. 
   Int.: Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 
    

 
 

Financiën Antonius Abt t/m november           2021             2020 
Kerkbijdragen      €  15.885  €    18.796 
Collecte      €    2.305  €      1.868 

 
 

Gedoopt:  
12 nov. 2021  Divinio Mathilda  Merwedestraat 5  Nijmegen 

Ouders en dopeling van harte gefeliciteerd. 
 

 

Overleden:  
07 nov. 2021  Hein Engering      Ananasstraat 10   Nijmegen 89 jaar. 
12 nov. 2021  Tini van den Berg      Holtgesbroek 15-16  Nijmegen 98 jaar. 
28 nov. 2021  Riek Nas – Willems      Oude Graafseweg 174 Nijmegen 70 jaar. 

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

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 

 
 



 
 

zo. 19 dec. 10.30 u. 4de Zondag van de Advent. 
Eucharistieviering.  

   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Na één jaar gedenken wij Louise Wiegmans. 

 

vr. 24 dec. 19.00 u. Conform het besluit van de bisschoppen betreffende de aanscherping van de 
coronamaatregelen is er GEEN gezinsviering en Kerstnachtviering.     

za. 25 dec.10.30 u. 1ste KERSTDAG 
Kerstviering (Woord- en Communieviering). 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: Hans van Alsté, fam. van Pinxteren, fam. van Hoek, Jos Caris, Sjaak Schenk, 
ouders Schenk – Theloosen, Cycille Blondelle, fam. Reijnen – Linders, Wiet Reijnen. 

 

zo. 26 dec. 10.30 u. 2de KERSTDAG 
Morgengebed 
Voorgangers: Pastor Hans v. Zonneveld, Patrick v. Dievoet, Geert Ritmeijer. 
Int.: geen opgave  

 

zo. 02 jan. 10.30 u. DRIEKONINGEN   (Nieuwjaarsviering en daarna receptie) 
   Woord- en Communieviering. 

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: overl. fam. van Pinxteren, overl. fam. van Hoek, Hans van Alsté. 

 

zo. 09 jan. 10.30 u. DOOP VAN DE HEER 
Eucharistieviering. 
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 16 jan. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 23 jan. 10.30 u. Eucharistieviering. 
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Ad van Pinxteren, Hans van Alsté. 

 

zo. 30 jan. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: geen opgave 
 

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

 
 

Financiën De Goede Herder t/m november       2021      2020 
Kerkbijdragen     €   10.897  € 12.280  
Collectes      €     1.481        €   1.989    

 
 

  
DE GOEDE HERDERKERK 

Parochiecentrum is geopend maandag 9.30 - 12.00 uur. 
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KRIBJESROUTE HEES 
Van 24 december 2021 tot en met 6 januari 2022 kun je de 
Kribjesroute in Hees wandelen of fietsen. De kribjesroute brengt je 
langs een ongekend aantal kerststallen in voormalig dorp Hees. 
Ben je benieuwd naar alle kribjes in Hees? Alle deelnemers aan de 
kribjes-route 2021-2022 kun je vinden op de kaart. Deze is te 

downloaden op: www.kribjesroute.nl/plattegrond 
Heb je thuis geen printer en wil je een papieren plattegrond? Dan kun je vanaf 24 december een plattegrond 
afhalen (op=op!) bij: 
- Antonius Abtkerk – Dennenstraat 125  
- Sancta Maria – Bredestraat 162b 
- Najade Uitvaarten – Meerkolstraat 21 
Op 24 december om 20.00 uur wordt de kribjesroute geopend op het kerkplein voor de Antonius Abtkerk 
aan de Dennenstraat. De opening wordt verricht door pastor Hans van Zonneveld.  
Bij de opening zal buurtbewoner Will Loosschilder (84) op zijn midwinterhoorn blazen. 
Op 30 december van 15.00 tot 17.00 uur vieren we het vijfjarig jubileum van de kribjesroute met warme 
chocolademelk, gluhwein, oliebollen, vuurkorven en muziek op het kerkplein bij de Petruskerk aan de 
Schependomlaan. Bij deze samenkomst voor buurtbewoners vragen wij u bij de entree op het kerkplein van 
de Petruskerk uw QR-code te laten zien. 

 

AAN ALLES KOMT EEN EIND: HET KOOR ASSUMPTIO  GAAT STOPPEN. 
Toen 63 jaren geleden de parochie “Maria ten Hemelopneming” werd opgericht, zag ook een Mannenkoor 
het levenslicht met de naam: Assumptio. Toen deze parochie werd opgeheven, ging het koor mee naar de 
buren, de parochie Antonius Abt.  Tot op heden verzorgt Assumptio tweemaal per maand de liturgie met de 
Latijnse, de Gregoriaanse gezangen. Het begon als een koortje met enkele leden, maar in de loop van enkele 
jaren groeide het uit tot een mannenkoor van ongeveer 40 leden. Met bassen en tenoren en met solisten. 
Voor uitvaarten kwam er een Dameskoor, omdat de heren door de week vaak niet aanwezig konden zijn 
vanwege hun werk. Dit was voor de toenmalig dirigent de heer van Oyen de aanleiding om te peilen of er 
interesse was om op hoogtijdagen als Gemengd koor op te treden. Ook het Dameskoor had immers eigen 
solisten. Zo stond er niets in de weg om vierstemmige missen van Perosi, Gounot en Charpentier op het 
program te zetten. Het ging allemaal niet vanzelf, maar het kwam wel voor elkaar!  
Assumptio bestaat dus nu 63 jaar. Inmiddels zijn er nog vijf zangers over. Wel oud maar nog niet versleten, 
al gaat het wel die kant op. Assumptio gaat stoppen met zingen en zal het liturgisch toneel verlaten. Niet dat 
de leden niet meer zouden willen en ook niet omdat hun stemmen echt niet meer kunnen, hoewel de hoge 
leeftijden zich zeker laten voelen. De meest directe aanleiding is het dusdanig afnemen van de inkomsten 
van de Antonius Abt, zodat het bestuur zich genoodzaakt ziet ernstig te bezuinigen. Twee koren met elk een 
organist en een dirigent en de vergoedingen aan de koren zelf, doen de kosten onverantwoord hoog de 
financiële pan uitrijzen. In goed overleg met Assumptio is, om al die redenen samen, besloten te stoppen met 
dit koor.  
 Met Kerstmis is het dan zover. Tijdens de viering op kerstmorgen zal het mannenkoor nog een keer zijn 
stem laten horen in de vaste gezangen uit de “kleine Perosi”, de wisselende gezangen van de kerstliturgie en 
diverse Nederlandstalige kerstliederen.  Daarna zullen de leden van Assumptio als kerkbezoekers hun plaats 
in de kerk te innemen, voor zover zij bij de Antonius Abt behoren.  
 De leden die nu nog van oudsher en al tientallen jaren tot Assumptio behoren zijn  
Theo Derksen, al 60 jaar koorlid en tenorsolist. Dan Ad van Kruijsbergen, 58 jaar koorlid en wegens alle 
verdiensten voor het koor onderscheiden met het gouden St. Gregoriuskruis en de zilveren Waalbrugspeld. 
Nico van Velzen, de huidige voorzitter, Wim Vleeshouwers en als de enige dame in het zanggezelschap 
Gina v.d. Boogaard, zij zingt baspartijen.  
 Het koor staat onder leiding van de dirigent, Maike van der Wiel, en wordt op het orgel begeleid door 
Wim Derksen. We noemen hun namen hier met ere. Zij allen hebben zich heel veel jaren met 
professionaliteit en met veel plezier ingezet voor de gemeenschap van de Maria ten Hemelopneming en van 
de Antonius Abt. Dankjewel daarvoor!!! We zien uit naar een mooie omlijsting van de viering op 
kerstmorgen 2021, die alleen al hierom een zeer gedenkwaardige zal worden! 

 

ALGEMEEN 



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


