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Jaargang 25, Nr. 10 
oktober 2019. 
 

PASTORAAT: 
Pastor Hans van Zonneveld 
Tel: 06-19925042 
e-mail: j.vanzonneveld@caiway.nl 
 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Bij geen gehoor: 
Tel: 06-53240809 
e-mail: h.antoniusabt@gmail.com 
www.stefanus.nl 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius Abt. 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57, 
6544 NS Nijmegen. 
tel: 024 - 373 26 46 

e-mail: parochie.degoedeherder. 
nijmegen@gmail.com 
www.stefanus.nl/degoedeherder 
 

Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
REDACTIE 
 

Redactieadres: 
Dhr. Herman Wanders. 
Marialaan 390 
6541 RR Nijmegen 
e-mail: hwawanders@gmail.com 
Tel. 024-3777749 
 

Redactieleden: 
Mevr. A. van Munster. 
Dhr. Herman Wanders. 
 
Eindredactie: 
Mevr. A. van Munster. 
 

Advertenties: 
Dhr. C. Boef. 
tel: 024 - 377 17 13 
 

Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

ELKE  MAAND ROZENKRANSMAAND 
Oktober is rozenkransmaand. Maar voor sommige mensen hoeft het geen oktober 
te zijn om de rozenkrans in de hand te nemen…  
 

Al jaren geleden had ze haar tachtigste verjaardag gevierd. In de zachte plooien 
van haar gezicht kon je een leven lezen, waarvan het verleden veel groter was dan 
dat de toekomst zou worden. Haar wereld was nog zo groot als het kamertje, 
waarin ze zich dagelijks fragiel voort bewoog. Wanneer ze voorzichtig van haar 
stoeltje naar de tafel schuifelde, was je bang dat ze zomaar opeens zou breken. Ze 
verliet dus nog maar zelden haar stoeltje. Ze was bijna vergroeid met dat stoeltje, 
waarin ze elke dag de uren voorbij voelde glijden. Boven haar stoeltje - dat al net 
zo vergrijsd was als zij zelf - hing een oude crucifix. Die had ooit nog de kist van 
haar eigen moeder gesierd in een tijd dat rouw nog met uiterlijk vertoon beleefd 
mocht worden. Naast het stoeltje stond een klein tafeltje. Het tafeltje was, net als 
het vrouwtje, door het dragen van kleine lasten in voorbije jaren, intussen een 
beetje krom gebogen. 
Op het tafeltje stond altijd een kopje thee, lag een zakdoekje en de  
TV-gids en dat wat misschien wel het kostbaarste bezit van het  
vrouwtje was: haar rozenkrans. Eens had de rozenkrans de stille  
gevouwen handen van haar man gesierd, toen hij overleden was.  
Dankzij die rozenkrans voelde ze hem, zelfs na zoveel jaren,  
nog altijd heel dicht bij haar. Die rozenkrans, die ze liefdevol "minne paternoster" 
noemde, nam ze elke namiddag in haar broze handen. Elke dag, je kon er je klok op 
gelijk zetten, bad ze een aantal rozenhoedjes. 
Het aantal "Wees Gegroetjes" en "Onze Vaders" dat ze met behulp van de 
rozenkrans gebeden had, was inmiddels niet meer te tellen. In haar hoofd had ze 
een vaste reeks, waarvoor een rozenkrans moest gebeden worden. Als ze het niet 
deed, was een dag geen dag geweest. Als het al eens gebeurde dat ze haar 
"rozenkranslitanie" niet kon bidden, omdat het middagbezoek te lang was blijven 
zitten, dan voelde zich heel onbehaaglijk.  
Elke dag opnieuw prevelde ze, bijna machinaal, haar gebeden met behulp van de 
rozenkrans voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen, intussen ook voor enkele 
achterkleinkinderen, voor neven en nichten en voor alle familieleden, want stel je 
voor dat ze er eens eentje zou vergeten. Er was altijd wel een buurvrouw met een 
kwaaltje die ook een rozenkransgebed kon gebruiken of een goede ziel die wat 
hand- en spandiensten verleend had en die dan ook bedankt werd met "het lezen 
van een paternoster". Ook al bad ze, na zoveel jaren ervaring, bijna op 
automatische piloot, ze meende het van harte en heel oprecht. Het was haar manier 
geworden om toch nog een beetje bij te dragen aan het geluk van mensen om haar 
heen. 
Ze had de oktobermaand niet nodig om de rozenkrans te bidden, voor haar was 
elke maand rozenkransmaand, elke dag rozenkransdag.  
Steevast eindigde ze haar gebedsronde met een rozenkrans voor "allen die in de la 
liggen". 
In de lade van de kleine tafel, naast haar stoeltje, bewaarde ze immers de 
bidprentjes van alle familie en vrienden, die ze in haar lange leven mee naar hun 
laatste rustplaats had begeleid.  
 

Jaren zijn verstreken en intussen hebben anderen het vrouwtje weggebracht naar 
haar laatste rustplaats en "ligt ook zij nu in de lade"...Ik hoop dat er iemand is die - 
al is het alleen maar in de rozenkransmaand - voor haar een rozenhoedje bidt! 

Patrick van Dievoet 
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Ruimte voor

uw advertentie?

bel 024 377 17 13

Neerbosch
  Cafetaria Eethuis

Symfoniestraat 128
Telefoon 024 377 67 65

Openingstijden:
	 Zondag	t/m	donderdag	 11.00	tot	24.00	uur
	 Vrijdag	t/m	zaterdag	 11.00	tot	01.00	uur
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ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 
 
 

“TOT UW DIENST” 
Een gedenkwaardige datum voor mij is en blijft 14 oktober 1979. De priesterwijding in de kerk van Maria 
Hemelvaart, en een week later de vieringen in de Goede Herder. Het motto was net als bij de diakenwijding 
in 1973: ‘tot Uw dienst’. Je kunt ‘Uw’ niet tegelijkertijd met een kleine en met een hoofdletter schrijven. 
Maar dat heb ik altijd wel bedoeld! Dienstbaarheid aan mensen is dienstbaarheid aan God en omgekeerd. In 
die zin ben ik een volbloed zoon van het Tweede Vaticaans Concilie, waar het ‘Volk Gods’ helemaal centraal 
kwam te staan. Voor mij is die spirit nooit veranderd, ook al is er in mijn leven veel gebeurd, dat mogelijk 
anders zou doen vermoeden. Ik kan met de hand op mijn hart zeggen, dat die dienstbaarheid aan gewone, 
kwetsbare mensen de rode draad in mijn leven is geweest en nog is. Ja, ik maak ook veel fouten, maar toch is 
precies dat altijd mijn drijfveer geweest. En ik ben heel blij en dankbaar dat ik daar ook nu weer aan mag 
werken in Nijmegen-West, waar ik heel veel mooie herinneringen heb liggen, al sinds 1973. Daarom: niet ík 
moet of wil centraal staan op 13 oktober, maar vooral onze kerkgemeenschap van Nijmegen-West! Heel 
concreet dat deel van Nijmegen waar we samen kerk proberen te zijn! En ook al worden we allemaal ouder, 
gaat alles niet meer zo soepel als ooit: ik zou iedereen willen uitnodigingen om in de mate van het mogelijke 
bij te dragen aan onze onderlinge dienstbaarheid, aan ons samen kerk zijn! Juist nu is de inzet van heel velen 
nodig!  
Doe mee en laten we elkaar vooral bemoedigen om hier en nu kerkgemeenschap te zijn in Nijmegen-West! 
             Hans van Zonneveld 

 
EVEN VAKANTIE 
Pastor Hans van Zonneveld is van 14 tot en met 27 oktober op vakantie en kan dan even bijkomen van alle 
drukte. Fijne vakantie gewenst. 

 
BEËINDIGING VRIJWILLIGERSWERK BERRY TIJSSE-KLASEN 
Eind augustus heeft Berry Tijsse Klasen ons als locatieteam laten weten al zijn taken binnen onze locatie-
gemeenschap H. Antonius Abt, maar ook voor de parochie H. Stefanus, per direct neer te leggen.  
Wij hadden al langer gemerkt dat Berry het moeilijk had zijn plaats en enthousiasme te vinden in de 
veranderende situatie na het vertrek van pater van Gorp. Maar ook zijn drukte van werk en in de privé sfeer 
(de zorg om zijn moeder) hebben Berry tot dit besluit doen komen. 
Wij vinden het jammer dat Berry deze voor hem ook moeilijke keuze heeft moeten maken. Vanaf december 
1975 heeft Berry zich in allerlei rollen en taken in onze gemeenschap laten zien als een gedreven gelovige, 
die zijn taken ook met veel enthousiasme heeft vervuld. Wij als locatieteam vinden het dan ook zeer 
verdrietig, maar respecteren ook, dat Berry dit besluit heeft moeten nemen. Wij bedanken Berry heel erg voor 
zijn inzet in al die jaren. 
Hij zoekt de eerst komende weken naar rust bij zichzelf, want deze keuze maakte Berry pas na veel overleg 
en overwegen. En hij vraagt ook ons allen om deze rust te respecteren.    Locatieteam H. Antonius Abt kerk 

 
DANK JE WEL 
N.a.v. het overlijden van mijn vader, op 9 augustus jl., heb ik van velen van jullie hartverwarmende wensen 
van medeleven ontvangen. Namens ons gezin en mezelf: heel hartelijk dank daarvoor. 
Het doet me goed dat ik, zeker ook op momenten als deze, deel mag uitmaken van onze gemeenschap. 

            Lieve groet, Patrick van Dievoet en familie 
 

TEGENSLAG 
Het is vervelend om te moeten melden, maar de voormalige pastorie aan de 2de Oude Heselaan  is gekraakt. 
Het is de bedoeling dat in die voormalige pastorie een liturgisch centrum komt en een ontmoetingsplek voor 
de gemeenschap van de Betlehem (en wie nog meer wil!). Nu zijn de vergunningen toch nog niet rond, maar 
een bezetting als deze doet aan een voorspoedige realisering daarvan natuurlijk geen goed! Hopelijk komt er 
snel groen licht en wordt de bezetting beëindigd. 
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za. 05 okt. 18.30 u Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: Dinie Verweij - Nikkelen en Ilonka. 
zo. 06 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor.  
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Hein Fischer, Jo Edelijn. 
 
za. 12 okt. 18.30 u. GEEN VIERING 
   Ook in De Goede Herder kerk is er GEEN viering. 
zo. 13 okt. 10.00 u. GEEN VIERING 

Om 10.30 uur is er een Eucharistieviering in De Goede Herder kerk we vieren dat 
40 jaar geleden pastor Hans van Zonneveld priester is gewijd. 

 
za. 19 okt. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 20 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

Int.: Joop Straatman.  
 
za. 26 okt. 18.30 u. Woord- en Communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 

Int.: Monique van Zwammen -Arts, voor ouders en broers, fam. van Aken – van 
Elk, fam Derks – de Reus.  

  We gedenken na één jaar: moedertje Riek Thijssen.  
zo. 27 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Werner Paul Scheyka die een jaar geleden is begraven op ons kerkhof. 
    
   ALLERZIELEN 
za. 02 nov. 18.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

Int.: We gedenken alle overledenen van het afgelopen jaar, Dinie Verweij – Nikkelen 
en lonka, Hein Fischer, Jo Edelijn en de overledenen fam. Petersen. 

We gedenken na één jaar: Wilhelmus Neijenhof. 
zo. 03 nov. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte.  

 
Financiën t/m augustus:          2019       2018        
Kerkbijdragen     €   16.426  €  18.109    
Collectes     €     6.816     €    3.919   

 
Gedoopt: 
01 sept. 2019  Jaley Croes Boey 

 
Ouders en dopeling van harte gefeliciteerd. 

 
Overleden/begraven: 
23 aug. 2019  Piet Diepenbroek  Perzikstraat 2   Nijmegen 90 jaar. 
30 aug. 2019  Adri Toren – Nuij  De Kluiskamp 11-16  Nijmegen 62 jaar. 
07 sept. 2019  Gerhard Kaus   Tolrechtstraat 34  Nijmegen 86 jaar. 

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

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES 

Pastorie: Dennenstraat 121, tel. 377 06 31 
Financiën: IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 of IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 

Pastorie is geopend: ma t/m do. van 09.00-12.00 uur. 
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za. 05 okt. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 06 okt. 10.30 u. 50-JARIG JUBILEUM VAN HET GEMENGD KOOR 

Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld  
   Int.: Johan Wennekes en zoon John Wennekes, overl. leden van het Gemengd koor. 
 
za. 12 okt. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 13 okt. 10.30 u. HANS VAN ZONNEVELD 40 JAAR GELEDEN PRIESTER GEWIJD 

Eucharistieviering m.m.v.Quintessens.   
   Voorgangers: allen. 

Na één jaar gedenken wij Wim Hopman. 
   Int.: Adelheid van Dam – Plasman. 
 
za. 19 okt. 18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 20 okt. 10.30 u. DANKVIERING van de Nijmeegse Processie naar Kevelaer. 

Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pater Ruud Willems en Patrick van Dievoet. 
   Int.: Peter van Munster. 
 
za. 26 okt. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 27 okt. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v Quintessens. 
   Voorganger:  Patrick van Dievoet. 

Int.: Paul Bongers. 
 

 
 
Financiën t/m juli   2019       2018 
Kerkbijdragen           €  9.130  €  12.191 
Collectes           €  2.494  €    3.964 

 
 
Overleden: 
28 aug.  2019 Annie Timmer - Mijling Patrijsstraat 12 Nijmegen 93 jaar. 
17 sept. 2019 Mieke van Bergen – Wolters Mr. D. Stikkerstraat 126 Arnhem 95 jaar. 
 

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

 
Kerkcafé:   Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 6 oktober a.s. in de sacristie. 

 
 
 

 
DE GOEDE HERDERKERK 

Kerk en Parochiecentrum: Fanfarestraat 57. tel. 373 26 46 
Financiën: NL63 RABO 0135 8044 50. NL90 INGB 0000 9787 79 

Parochiecentrum is geopend maandag t/m vrijdag van 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 

www.dehaasdemode.nl
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ALGEMEEN 
 
 

GEMENGD KOOR GOEDE HERDER VIERT 50 JARIG BESTAAN 
Abraham zien, 50 jaar oud worden... het is voor mensen al een respectabele leeftijd! Hoewel we intussen al 
proberen 100 jaar te worden… Maar een koor in een parochie dat 50 jaar bestaat, dat is volgens mij toch 
niet erg vanzelfsprekend. En dan moet je ook nog weten dat er een dirigent voor staat, die al dik veertig 
jaar de maatstok hanteert!!! Kortom: dat is een heel stevige felicitatie en een feestje meer dan waard. Dus 
bij deze: namens de hele gemeenschap van de Goede Herder: proficiat!!! En we hopen, dat jullie het nog 
een tijd vol blijven houden! 
Ik ben in mijn eigen archieven gedoken, dat wil zeggen in de dikke map, waarin alle liederen van het 
indertijd beroemde Goede Herder Cabaret (“Het Verloren Schaap” ) bewaard zijn gebleven. Op 14 februari 
1982 is toen jullie 12 1/2 jarig bestaan gevierd. Bezongen werden niet alleen dirigent Theo, die ook toen al 
de stemming d‘er goed in hield met een mop en met wat balletpassen achter zijn muziekstandaard, maar 
ook werd het repertoire (een beetje) op de hak genomen: Bruckner, Haydn, The Song of Peace, Wachten in 
het donker, en niet te vergeten: Caldara en zijn missa (brevis?). En ook toen al trad het koor bij bijzondere 
gelegenheid op in een stemmige outfit met bijpassende bloem op japon en zwarte pak. 
Mooi om herinneringen op te halen! Nu bij het 50 jarig bestaan zijn de trouwe leden zelf ook ouder 
geworden, en jammer genoeg is het soms hopeloos zoeken naar een goede pianist of organist ter 
begeleiding van de zang. Dus: kandidaten zijn en blijven welkom!!! 
Maar hoe het ook zij: dankjewel voor alle zang en houd vooral nog even vol! En maak er een mooi feestje 
van, met ons en met elkaar!       Hans van Zonneveld 

 
GOUD IN DE GOEDE HERDERKERK 
Goud? Jawel, want het Gemengd koor, dat twee keer per maand met  
veel inzet en enthousiasme de zondagse viering opluistert met zang  
en muziek, bestaat deze maand 50 jaar! 
Op 6 oktober om 10.30 uur gaan we dit gouden jubileum gedenken in  
een feestelijke eucharistieviering. 
Pastor Hans van Zonneveld zal hierin voorgaan, terwijl Theo Hendriks  
koor en kerkgangers zal dirigeren. 
Iedere belangstellende is van harte welkom om met ons mee te vieren. 
Na afloop drinken we met elkaar een “aangekleed” kopje koffie en/of een drankje. 
Wij verheugen ons er op en zien U allen graag komen.     Bestuur van het Gemengd Koor 

 
UITNODIGING  
Andreea Miler, George Coman en Iustin Calin zijn 3 Roemeense  
studenten die met hulp van de stichting-HAR (Hulp aan Roemenië)  
een opleiding genieten aan het conservatorium in Timisoara.  
Wij zijn trots dat we u namens deze muzikale kanjers kunnen  
uitnodigen voor een speciaal concert in Wijchen op 9 oktober.  
Andreea, George en Iustin geven 5 oktober een concert in  
België en reizen daarna door naar Wijchen om voor u op te treden  
in de Protestantse kerk, De Schakel. Het repertoire bestaat uit licht klassieke muziek en musical.  

Hun zang wordt afgewisseld met Gospel Praise songs door het koor “Catena” van  
De Schakel.  
 

U bent van harte welkom op 9 oktober 2019.  
Locatie: Protestantse kerk De Schakel, Pius de 12de straat, 6602BE Wijchen (parkeren achter de Schakel).  
Aanvang: 19.30 uur en de toegang is gratis. 

Stichting-HAR, Touwslagersbaan 30j, 6602 AL Wijchen: Ben Theissen 06-22197672,  
Ria Theissen 06-12821112. www.stichting-har.nl e-mail: info@stichting-har.nl 
De concerten in Belgie en Nederland worden mede mogelijk gemaakt door de stichting 
Fermazan. 
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Koopman 
Kappps

DAMES- EN HERENKAPPPSALON

�	 Openingstijden:
maandag  gesloten
dinsdag  09.30 -17.30 uur
woensdag  08.30 -17.30 uur
donderdag  08.30 -17.30 uur
vrijdag  08.30 -17.30 uur
zaterdag  08.30 -17.30 uur

�		 Wij werken met en zonder afspraak!
�	 Maak nu ook online een afspraak op
 www.koopmankappers.nl

Molenweg 170  -  Nijmegen  -  024 - 3772408
info@koopmankappers.nl

Anita Koopman
�	Haarwerkspecialist voor al 

        Uw haarwerken  
        06 - 46 70 16 45

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 

Persoonlijke & Stijlvolle 
Uitvaartverzorging

D
ag en nacht bereikbaar

Marie Curiestraat 45
 6533 HV  Nijmegen

www.postma-uitvaart.nl

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

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl


