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‘WEES GEPREZEN, MIJN HEER ………’ 
Met deze woorden opent Paus Franciscus zijn encycliek ‘Laudato Si’. Hij 
verwijst hiermee naar het ‘Loflied Broeder Zon en Zuster Maan’, dat Franciscus 
van Assisi aan het eind van zijn leven (1226) geschreven heeft. De lofzang, 
waarin Franciscus van Assisi zijn aandacht en zorg voor de schepping 
beschreven heeft.  
 

Franciscus van Assisi wordt vaak alleen maar gekoppeld aan Werelddierendag 
op 4 oktober. Maar daarmee doen we hem tekort. 
 

In 1181 / 1182 geboren in een welvarend gezin in Spoleto, groeit hij op. Zijn 
levensdoel is om ridder te worden. Hij heeft wilde plannen. Maar zijn 
toekomstideaal brengt hem niet datgene wat hij er van gehoopt en verwacht 
heeft. Op een bepaald moment komt hij zichzelf tegen. Hij ontdekt hoe verloren 
zijn leven eigenlijk is. Hoe leeg zijn leven is. Daarom neemt hij een radicaal 
besluit: alle rijkdom, alle bezit, alle pracht en praal laat hij achter zich en zijn 
verdere leven wordt gekenmerkt door eenvoud en medemenselijkheid. 
Uitgangspunt daarbij is: bouwen aan een relatie met God, met de medemensen, 
maar ook met de hele schepping. 
 

Franciscus van Assisi inspireerde daarmee zijn naamgenoot paus Franciscus tot 
het schrijven van de encycliek ‘Laudato Si’. Met diens pleidooi voor een 
ecologische bekering moedigt de paus mensen aan om eveneens een 
broederlijke band te sluiten met God, met de medemensen en met de schepping. 
Daartoe is het noodzakelijk om te kiezen voor een eenvoudige en meer bewuste 
levensstijl. Wie zijn of haar innerlijke rijkdom leert waarderen, zal minder snel 
zich uiterlijke rijkdommen zomaar toe-eigenen, integendeel. Wie leeft van 
innerlijke overvloed zal vanuit die overvloed gemakkelijker met anderen delen.  
 

De woorden van Franciscus van Assisi mogen ons daartoe uitnodigen. Woorden 
die 800 jaar nadat ze geschreven zijn, maar nog steeds hun waarde niet verloren 
hebben.  
 

‘Wees geprezen, mijn Heer, met al jouw schepselen, vooral mijn grote 
broer Zon, die de dag is en ons verlicht door zichzelf’. 
 

‘Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Maan en de Sterren, aan de 
hemel heb Jij ze gemaakt: klaar en kostbaar en mooi’. 
 

‘Wees geprezen, mijn Heer, door broeder Wind, en door de lucht, 
bewolkt en helder, en alle weer, door wie Jij aan jouw schepselen 
onderhoud geeft’. 
  

‘Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Water, die zeer bruikbaar en 
nederig is, en kostbaar en kuis’. 
  

‘Wees geprezen, mijn Heer, door broeder Vuur, door wie Jij de nacht 
verlicht, en hij is mooi en speels en robuust en sterk.’ 
  

‘Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Aarde, onze Moeder, die ons 
voedt en verzorgt. 
en velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en groen.’ 

 

Wij mogen deze woorden als leidraad nemen voor ons eigen leven. 
         Geert Ritmeijer. 
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ALLERZIELEN 2021 
Op dinsdag 2 november houden we in beide kerken om 19.00 uur een gebedsdienst. We noemen als ieder 
jaar de namen van hen die ons sinds vorig jaar ontvallen zijn.  
Het was een jaar waarin de pandemie veel extra slachtoffers heeft gemaakt. Mensen die ons dierbaar waren 
en nog altijd zijn, het afgelopen jaar overleden of al langer geleden…..  het is goed ons te herinneren dat 
we nog altijd samen horen en samen zijn. Anders dan het was, maar daarom niet minder levend!  
Welkom bij deze vieringen in Goede Herder en Antonius Abt, waarin verdriet om het gemis en 
dankbaarheid om wat eens was, hand in hand gaan. 

 
BEREIKBAARHEIDSDIENST GOEDE HERDER 
Vanaf maandag 4 oktober beginnen we weer met de bereikbaarheidsdienst in de Goede Herder. Iedere 
morgen is de kerk geopend van 10.00 tot 12.00 uur. U bent welkom om even in de kerk te vertoeven, een 
praatje te maken, een kop koffie te drinken, intenties op te geven, of wat verder te pas komt.  
Welkom dus, fijn dat het weer kan!  

 
VERSOEPELEN CORONA MAATREGELEN  
Op het moment dat de kopij voor dit nummer van de Oase moet worden ingeleverd, zijn de besluiten van 
de bosschoppen nog niet bekend. Zodra die er zijn, publiceren we die maatregelen (en die van onszelf!) op 
onze website (tegenwoordig zonder streepjes):  www.katholieknijmegenwest.nl.  

 
STILTEVIERINGEN IN OKTOBER 
Op de woensdagavonden van 13 en 27 oktober in De Goede Herderkerk. Aanvang: 19.00 uur 

 
MARIA MAGDALENA 
Ze is verguisd en vereerd. Zeker is dat Maria Magdalena met opzet is weggeschreven uit de evangeliën en 
uit de geschiedenis van de kerk.  
In de zesde eeuw maakte paus Gregorius haar tot een prostituee, in onze tijd gaf Paus Franciscus haar een 
eigen feestdag op de kerkelijke kalender. Ze was in elk geval een van de leerlingen van Jezus, misschien 
wel zijn echtgenote, volgens sommige romanschrijvers.  
Ze zou na de dood en verrijzenis van Jezus terecht gekomen zijn in het zuiden van Frankrijk, en de naam 
Madeleine siert nog altijd vele kerken en zelfs plaatsnamen. Wie was zij? Heeft zij ons iets te zeggen als 
gelovige vrouw?  
Voor wie wil is er op 26 oktober aanstaande in de zaal van De Goede Herder vanaf half acht de mogelijkheid 
om met elkaar wat er bekend is over deze vrouw eens wat verder te verkennen. Een bijeenkomst die u 
misschien nieuwsgierig maakt om nog meer over haar te weten te komen of om goed voorbereid een 
bezoekje te gaan brengen aan de tentoonstelling die nog tot 9 januari te zien is in het Catharijnenconvent in 
Utrecht. Welkom als u wat meer over haar te weten wilt komen: 
26 oktober aanstaande, zaal van de Goede Herder, 18.30 tot 21.00 uur.  

 
KUNST ROND ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN 
Het plan bestaat om rond de Antonius Abt een kunstactiviteit te organiseren, waarbij parochieleden (en 
andere belangstellenden) eigen kunstwerken met het thema “Allerzielen en Allerheiligen” kunnen en 
mogen exposeren. Dit kan van alles zijn: schilderkunst, beeldhouwwerken, keramiek, textiel, gedichten, en 
wat zich verder nog op kunstgebied aandient. Voorwaarde is wel, dat het zelfgemaakte kunst is. U hoeft 
geen vaste bezoeker of bezoekster te zijn van de Antonius Abt. Deze kunst in de kerk staat open voor 
iedereen. Mocht u denken “daar wil ik aan meedoen”,  als deelnemer of in de organisatie, dan kunt u contact 
opnemen met zr. Marga Zwiggelaar op het e-mailadres mzwiggelaar@gmail.com.  
 

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 



 

 
 
 
zo. 03 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering,  m.m.v. het Gemengd koor. 

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus, 
Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 

 

zo. 10 okt. 10.00 u. Eucharistieviering , m.m.v. het Gemengd koor. 
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: geen opgave. 

We gedenken na één jaar: Riet Burgers – Voss.   
 

zo. 17 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering,  m.m.v. het Gregoriaans koor.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 24 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, m.m.v. het Gregoriaans koor.  
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: geen opgave. 
 

zo. 31 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering,  m.m.v. het Gemengd koor. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 

 

di. 02 nov. 19.00 u. ALLERZIELEN 
   Gebedsdienst 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
   Int.: overledenen van het afgelopen jaar 
 

zo. 07 nov. 10.00 u. Woord- en Communieviering , m.m.v. het Gemengd koor. 
Voorganger: Geert Ritmeijer    
Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus, 
Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 

 

 
 
Financiën Antonius Abt t/m maart           2021             2020 
Kerkbijdragen     €  14.740  €    16.875 
Collecte      €    1.451   €      2.063 

 
 
Gedoopt: Deze maand zijn er geen dopelingen te melden. 

 
 
Overleden: Deze maand zijn er geen overledenen te melden. 

 
 
 

 
 

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

 
 



 

 
zo. 03 okt. 10.30 u. Eucharistieviering, m.m.v. het Gemengd koor. 

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.   (Ziekenzalving) 
   Int.: Jos Caris, Chris de Reus, Erika Mohr. 
 

zo. 10 okt. 10.30 u. Woord- en Communieviering, m.m.v. Quintessens. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 

   Int.: geen opgave. 
 

zo. 17 okt. 10.30 u. Eucharistieviering, m.m.v. het Gemengd koor. 
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: Ad van Pinxteren, Hans van Alsté. 
  

zo. 24 okt. 10.30 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 31 ok. 10.30 u. Eucharistieviering, m.m.v. het Gemengd koor.  
Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 

  Na één jaar gedenken wij Sebastien van der Velde. 
 

di. 02 nov. 19.00 u. ALLERZIELEN 
Gebedsdienst. 
Voorganger: Geert Ritmeijer. 

   Int.: Ad van Pinxteren, Hans van Alsté, alle parochianen van het afgelopen jaar.  
 

zo. 07 nov. 10.30 u. Eucharistieviering, m.m.v. het Gemengd koor.  
Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: geen opgave. 
 

 

Financiën De Goede Herder t/m augustus       2021      2020 
Kerkbijdragen    €   9.127   € 10.972    
Collectes     €      175        €   1.527      

 
 

AANPASSING 𝒆𝒏 FOUT HERSTELLEN 
In de vorige Oase stond een oproepje van de bezoekgroep “Zieken en Ouderen”.  De oproep 
SCHROOM NIET EN BEL stond daarbij, maar ….zonder telefoonnummer. Dat komt er nu 
wel bij! 
WIE WIL ER GRAAG EEN BEZOEKJE? 
Namens de bezoekgroep “Zieken en Ouderen” doe ik deze oproep. 
Veel zieken zijn ons dit jaar ontvallen. Anderen zien graag iemand 
komen. 
Ook kinderen mogen voor hun ouders reageren. 
SCHROOM NIET EN BEL: 024-3774628. 

Agnes Lelievelt. 

  
DE GOEDE HERDERKERK 

Parochiecentrum is geopend maandag 9.30 - 12.00 uur. 
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Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
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www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 

www.dehaasdemode.nl



 
 

SAM’S KLEDINGACTIE VOOR SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo 
extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan 
schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school 
kunnen. 
 
Actiedag in Nijmegen 
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en 
schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.  
Op maandag 18 oktober a.s. kunt u in Nijmegen kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar 
iemand anders misschien nog wel blij van wordt-  inleveren. 
Bij De Goede Herder Kerk aan de Fanfarestraat 57 van 09.30-12.00 uur.  
Bij de Antonius Abt kerk aan de Dennenstraat 121 van 09.00-16.00 uur. 
De Sam’s vrijwilligers zullen dan uw goederen de volgende dag ophalen bij 
de kerken. 
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en 
dekbedden mogen wij helaas niet aannemen. 
 
Uw steun is onbetaalbaar 
Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te 
gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te 
creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met 
Cordaid voor dat de kindere, die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, 
na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe 
gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven 
zij weer door aan hun kinderen.  
We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen. 
 
Projecten 
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over 
wat er wel en niet mag worden ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan 
de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl. 
 
Hulp aan ouders voor betere toekomst kinderen 
Gezien de veranderde context van de pandemie, lijkt het er op dat de scholen binnenkort allemaal zullen 
heropenen. Maar veel ouders zijn gewend hun kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. 
Cordaid probeert deze gewoonte te doorbreken door ouders te laten zien en te overtuigen dat onderwijs 
noodzakelijk is voor een betere toekomst voor hun kinderen. Ze zorgen dat scholen met ouders gaan praten 
om ze ervan te overtuigen hoe belangrijk de basisschool is. 
Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel ouders geen werk of minder inkomsten hebben sinds COVID-
19, dat ze de extra hulp van hun kind echt missen: ze missen inkomsten omdat de kinderen geen geld meer 
verdienen als ze naar school zouden gaan. In dat geval helpt Cordaid deze ouders extra door ze een steuntje 
in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een uniform zit. 
 
Met uw hulp kunnen wij veel mensen bereiken en proberen hen te bewegen om ook hun steentje bij te 
dragen aan een leefbare wereld voor iedereen. 
Mogen wij, en vooral ook al onze regionale vrijwilligers, rekenen op uw steun hierbij? 
 
Hartelijke groeten en blijf gezond! 
Cindy Grootenhuis, Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
Potklei 6, 9351 VS Leek. Tel.: 088 – 20 80 100 

 
 

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




