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‘EINDELIJK, HET NORMALE LEVEN KOMT WEER OP GANG’ 
 

In het weekend dat we voor het eerst sinds lange tijd weer samen kwamen in een 
van onze beide kerken, opende De Gelderlander op de voorpagina met 
bovenstaande zin. Een zin die de indruk wekt dat alles weer normaal gaat 
geworden. Dat alle pijn en verdriet als gevolg van de coronapandemie er niet meer 
zullen zijn. Die gedachte werd in artikelen in diezelfde editie door nogal wat 
deskundigen van de nodige kanttekeningen voorzien. En gelukkig maar! 
Want nadat aan het begin van de coronapandemie alle neuzen dezelfde kant op 
stonden, men eensgezindheid uitstraalde om de nadelige effecten zo beperkt 
mogelijk te houden, ontstonden er al snel barsten in die eenheid, in die 
saamhorigheid. Zowel verbaal, als non-verbaal.  
We zijn nu in een tijd van het verantwoorden terecht gekomen. Hoe is de aanpak 
geweest? Waar is het minder goed gegaan? Wat dienen de consequenties te zijn? 
Wat kunnen we er van leren? De eerste signalen, dat dit op een positieve en 
opbouwende manier zal plaatsvinden, zijn er spijtig genoeg niet. Terwijl eenheid 
in verscheidenheid juist zoveel kan opleveren. 
  

‘Eindelijk, het normale geloofsleven komt weer op gang’ 
 

Heeft dat dan stil gelegen tijdens de coronapandemie? Nee, gelukkig niet. Het is 
doorgegaan. Wel op een andere manier dan ieder van ons gewend is. En trouwens, 
wat moet je verstaan onder ‘het normale geloofsleven’? Wat is normaal?  
Terwijl Jezus rondtrok door Galilea had hij maar één doel voor ogen: trek je het 
lot van je medemensen aan! Zet je in voor hen die het minder goed getroffen 
hebben. Doe dit niet alleen, maar doe dit samen, hoe verschillend je ook bent. Want 
‘eenheid in verscheidenheid’ biedt kansen. Het kan je verrijken. Het kan je op 
ideeën brengen, waar je in eerste instantie niet aan gedacht hebt. In Jezus’ ogen is 
het niet belangrijk hoe je het doet, maar dat je het doet.    
Toen in 2014 de parochie H. Stefanus vorm ging krijgen, werd die gedachte de 
leidraad: ‘eenheid in verscheidenheid’. Een uitgangspunt om van harte te 
onderschrijven en toe te juichen. Want je geloof belijden kun je, in mijn ogen, op 
verschillende manieren vorm geven. Er is geen sprake van goed of fout! Er kan en 
mag geen waardeoordeel gegeven worden dat de ene vorm beter is dan het andere! 
Je mag hoogstens vaststellen dat iets anders is. En daar is niets verkeerds mee. Zou 
God zich daar druk over maken? Juist die verscheidenheid laat immers zien, dat 
mensen bewust met hun geloof bezig zijn. Kritische vragen durven te stellen. Met 
elkaar in gesprek gaan over hoe de ander het geloof vorm en inhoud geeft. Ideeën 
opdoen bij elkaar. 
Wanneer we ‘eenheid in verscheidenheid’ binnen ons geloof de ruimte geven dan 
kunnen we er allemaal beter van worden. Dan blijft dat geloof een levend geloof. 
Dan steken we onze energie en tijd in waar het werkelijk om gaat: ‘de Blijde 
Boodschap handen en voeten geven en daarmee mensen, iedereen, tot zijn of haar 
recht laten komen’. 
Of zoals een vrijwilliger uit onze geloofsgemeenschap het in een mail kortgeleden 
formuleerde:  

‘Wat ik zelf begrepen heb van Jezus' boodschap is dat het gaat om troost 
en steun aan je medemens. Ik heb ook nooit begrepen waarom er zo'n 
verdeeldheid in het geloof kan zijn. Ik heb Jezus niet horen zeggen: 
verdeel u en maak er een wedstrijd van wie het meest in mijn geest 
spreekt en handelt.’ 

Een gedachte uit mijn hart gegrepen! Een gedachte om mee aan de slag te gaan! 
 

Een inspirerende zomer toegewenst.     Geert Ritmeijer. 
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VRIJWILLIGERS: DOE MEE!!! JE BENT NODIG! 
 

Het is geen nieuws om te melden, dat we allemaal ouder worden en dat het mede daardoor moeilijker 
wordt om allerlei taken binnen onze gemeenschap in stand te houden. Toch kunnen we natuurlijk niet 
zonder elkaars inzet en onderlinge hulp! Of het nu gaat om schoonmaak en onderhoud van onze 
kerkgebouwen, om het vervaardigen en rondbrengen van deze Oase, het bemensen van de binnenloop 
momenten met de bijbehorende koffie en thee, het bezoeken van zieken,  of om het bijdragen aan onze 
liturgische momenten als lector, acoliet en koster. Voor dat alles zijn mensen nodig! Hard nodig! 
Daarom deze oproep: denk er eens over hoe u kunt helpen onze gemeenschappen vitaal te houden. En 
aan de gang! Wij kunnen niet zonder elkaars inzet, al is het nog zo bescheiden in tijd en omvang. Wil je 
meer weten of er eens van gedachten over wisselen, een telefoontje naar Hans van Zonneveld,  
tel.: 06-1992 5042 is genoeg om een afspraak te maken. Dan kunnen we samen zoeken naar wat voor u 
een goede mogelijkheid zou kunnen zijn. 

 
ZIEKENZALVING 
 

We gaan er gemakshalve van uit dat het goed blijft gaan met de bestrijding van het virus, en dat we ook 
in het najaar nog altijd  samen mogen vieren. Dan is het ook mogelijk om een al langer bestaande traditie 
voort te zetten: de toediening van de ziekenzalving in een zondagse viering. We mikken op het weekend 
van 3 oktober. 
De ziekenzalving wordt vaak gevraagd op het moment dat gevreesd moet worden dat het einde van het 
leven heel nabij is. Dat is natuurlijk heel goed. Toch is er ook heel veel voor te zeggen om dit sacrament 
te ontvangen als het leven om allerlei redenen wat moeilijker aan het worden is, terwijl het niet zo is dat 
er het einde van het leven direct dreigt. 
Het sacrament bestaat uit twee belangrijke elementen, die je al kunt vinden in de Brief van Jacobus, 
hoofdstuk 5,14-15: ‘Als je ziek bent, roep dan de leiders van de kerk bij je. Zij moeten voor je bidden 
en je de handen opleggen, en dan zalven met olie. Daarbij moeten ze de naam van onze Heer Jezus 
Christus uitspreken. Dankzij hun geloof en hun gebed zul je gered worden. De Heer zal je redden op 
Zijn wijze. En als je verkeerde dingen gedaan hebt, zal God je vergeven.’ 
Als u met een viering als deze mee zou willen doen, dan kunt u zich opgeven via bijgaande strook of 
een soortgelijk briefje met de gevraagde gegevens. U kunt de strook inleveren in de brievenbus van De 
Goede Herder, de brievenbus van de Geestelijke Verzorging van de Honinghoeve, en in de brievenbus 
van de pastorie aan de Dennenstraat 121.  
U ontvangt in de loop van augustus dan een uitnodiging voor een korte bijeenkomst, waarin we het 
sacrament, de viering zullen uitleggen en uw vragen beantwoorden. Die bijeenkomst zal begin september 
zijn. Maar u kunt u vanaf nu al opgeven! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
Ik wil graag meedoen aan de viering van de ziekenzalving in het weekend van 3 oktober 2021.  

Mijn gegevens: 

Naam:…………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………….. 

Doe dit strookje of een briefje met uw gegeven in de brievenbus van Kerk De Goede Herder,  
de pastorie Antonius Abt, Dennenstraat 121, of de brievenbus van de Geestelijke Verzorging van de 
Honinghoeve. 
 

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 



 

 
 
 
zo. 04 juli 10.00 u. Eucharistieviering.  

Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Charles Simons en Jo Simons - Nolte,  
Voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus 

We gedenken na één jaar: Jacques Bouten. 
 

zo. 11 juli 10.00 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Patrick van Dievoet. 

   Int.: José Ortmans – Maessen. 
 

zo. 18 juli 10.00 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Patrick van Dievoet. 

   Int.: geen opgave. 
 

zo. 25 juli 10.00 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: Karel Jansen. 

We gedenken na één jaar: Wim Geurts. 
 

zo. 01 aug. 10.00 u. Eucharistieviering.  
Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Charles Simons en Jo Simons - Nolte, Toon Jansen,  
voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 

 

zo. 08 aug. 10.00 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Patrick van Dievoet. 

   Int.: geen opgave. 
  We gedenken na één jaar: Jan Driessen. 
  

zo. 15 aug. 10.00 u.  Eucharistieviering.  
Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: geen opgave. 
 

zo. 22 aug. 10.00 u.  Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Patrick van Dievoet 

   Int.: Karel Jansen. 
 

zo. 29 aug 10.00 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Patrick van Dievoet 

   Int.: geen opgave. 
Alle vieringen zijn zonder zang. 

 
Financiën Antonius Abt t/m maart           2021             2020 
Kerkbijdragen     €  13.945  €    14.432 
Collecte      €       632   €      1.313 

 
Overleden 
27 mei 2021  Fieneke Driessen  Groningensingel 1199 Arnhem 48 jaar 
27 mei 2021  Ronald Mac.Crindle Bryden Albanystraat 76  Nijmegen 52 jaar 
28 mei 2021  Zuster Maria Yolande o.p. Dennenstraat 97  Nijmegen 92 jaar 
12 juni 2021  Theo Brink   Hendr. de Keijserstraat 25 Nijmegen 87 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. 04 juli 10.30 u. Woord- en Communieviering.  

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: geen opgave. 
 

zo. 11 juli 10.30 u. Eucharistieviering.  
Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: Sjaak Schenk. 
 

zo. 18 juli 10.30 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 

   Int.: geen opgave. 
 

zo. 25 juli 10.30 u. Eucharistieviering.  
Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: Ad van Pinxteren. 
 

zo. 01 aug. 10.30 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: Jos Caris. 

 Na één jaar gedenken wij Ans de Bruijn – Sengers. 
 

zo. 08 aug. 10.30 u. Eucharistieviering.  
Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: Sjaak Schenk. 
  

zo. 15 aug. 10.30 u.  Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Geert Ritmeijer 
Int.: geen opgave. 
 

zo. 22 aug. 10.30 u.  Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 

   Int.: Ad van Pinxteren. 
 Na één jaar gedenken wij Martien Terwindt. 
 

zo. 29 aug 10.30 u. Eucharistieviering.  
Voorganger pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: geen opgave. 
Alle vieringen zijn zonder zang. 

 
Financiën De Goede Herder t/m mei       2021       2020 
Kerkbijdragen    €   6.480   € 8.266    
Collectes     €      125        € 1.041      

 
 

OPROEP 
De Oase wordt in De Goede Herder door een 
aantal vrijwilligers verspreid. Elke loper 
verzorgt éénmaal per maand aan aantal 
adressen. Nu een paar mensen door ziekte zijn 
uitgevallen, ligt daar de vraag naar nieuwe 
vrijwilligers.  Dus HELP. 
 

  
DE GOEDE HERDERKERK 

Parochiecentrum is geopend maandag 9.30 - 12.00 uur. 
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OVER GOD GESPROKEN (Column Mgr. De Korte) 
 
De zondag na Pinksteren staan wij in de parochies expliciet stil bij 
het Godsgeheim. Ik herinner mij, hoe op mijn lagere school de 
juffrouw de christelijke visie op God probeerde uit te leggen door 
drie lucifers in één keer aan te strijken. Het waren drie lucifers en 
toch één vlam. Uit mijn pastorale prakrijk heb ik de indruk 
gekregen dat de drie-ene God voor velen helaas een theorie is 
gebleven. Een speeltje voor theologen maar zonder veel betekenis 
voor het alledaagse geloof. Dat lijkt mij een grote vergissing maar ook een hoogst ernstige zaak. Want 
met het spreken over God als Vader, Zoon en Geest raken wij het hart van het klassieke christendom. 
Het belijden van de drie-ene God behoort tot het fundament van het katholicisme. Het spreken over de 
Drie- eenheid wil ons denken en spreken over God ordenen en richting geven. 
Beginnen bij de Geest 
Laten wij, zo kort na het Pinksterfeest, maar beginnen bij de Geest. Gods Geest is als een soort 
goddelijke zuurstof die ons doet leven. De Geest als grondwater dat het geloof mogelijk maakt en doet 
groeien. Gods Geest schenkt ons  geloof. In goede en kwade dagen laat de Geest ons op God 
vertrouwen. In dat kader citeer ik graag de prachtige woorden van de dichter Willem Barnard: Gods 

goedheid is te groot voor het geluk alleen; zij gaat in alle nood door heel het leven heen.  Gods Geest 
opent ons de ogen voor Gods werkzaamheid in de geschiedenis, heel bijzonder in de geschiedenis van 
Israël. In het boek Exodus lezen wij, hoe Mozes het slavenvolk wegvoert uit Egypte. Op de Sinaï sluit 
God zijn verbond met het joodse volk en geeft Hij de tien geboden die het leven met God en de 
medemens willen ordenen. De mens is altijd een sociaal wezen, ingebed in familie, volk en tradities. 
God toont zich hier geen onbewogen Beweger. Integendeel, God openbaart zich als een liefdevolle en 
bevrijdende God. 
Deze God wil een reisgenoot zijn die intens betrokken is op al zijn mensen. 
Christus als de Zoon 
Gods Geest opent ons de ogen voor Jezus als Gods gelaat in ons midden. In de christelijke traditie 
krijgt God een gezicht in Jezus.  
Of zoals de evangelist Johannes zegt: Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn Zoon heeft 

gegeven. 
Het leven van Christus toont ons Gods liefde voor de wereld en voor ieder van ons. Hij is gekomen om 
ons op te zoeken; om ons te troosten en te redden. Maar Jezus roept ons ook op om Hem na te volgen. 
Hij daagt ons uit om radicaal het evangelie van geloof, hoop en liefde gestalte te geven. Jezus is de 
Immanuel: God met ons. In deze belijdenis raken wij het kostbare hart van ons christelijk geloof. Gods 
mensenliefde is op een onovertrefbare wijze zichtbaar in Christus. De Vader is, in kracht van de Geest, 
zichtbaar in de Zoon. Zonder de Geest blijft Jezus een historische figuur uit het jaar nul. Door de Geest 
kunnen wij Hem ontmoeten als onze levende Heer. 
God en wijzelf 
Deze bewogen God zet ook ons zelf in beweging. Vandaag spreken wij in ons bisdom veel over de 
missionaire Kerk. Wij zijn geroepen om de liefde en trouw van God door te geven aan anderen, die 
God nog niet kennen. Door God gezegende mensen kunnen zelf tot zegen zijn. God wil ons maken tot 
instrumenten van zijn troost en vrede. Hij wil ons gebruiken om kleine en kwetsbare mensen te 
beschermen en geborgenheid te bieden. Hij wil ons maken tot mensen van vergeving die anderen hun 
fouten niet nadragen maar een tweede kans bieden. In kracht van de Geest kunnen wij Christus 
zichtbaar maken en zo het hart van de Vader tonen. 

Mgr. dr. Gerard de Korte. 

 
 

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
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Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58
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SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04
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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 
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Persoonlijke uitvaartzorg,
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