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VERWACHTINGSVOL 
We zitten volop in de herfst. Het is het moment, waarop de natuur als het 
ware haar “levensdeuren” sluit. Ook wij mensen sluiten vroeger op de 
dag onze ramen en onze deuren dan in die voorbije zomerdagen. Alles 
lijkt naar binnen te keren. En net op dat moment breekt voor onze 
gelovige gemeenschap een nieuwe tijd aan: de tijd van verwachten; 
geduldig wachten op wat komt. Wie weet wat er allemaal achter deuren 
verborgen zit?  
Het volgende verhaal vertelt daarover, het is klein en tegelijk groot geluk.    
 
Het jaar begon zich langzaam te sluiten. De dagen werden korter en de 
avonden langer, donkerder maar tegelijk ook gezelliger. Ze waren nu tien 
jaar samen. Sinds die eerste dag dat ze elkaar ontmoetten, hadden ze al 
een hele weg afgelegd. Het was een weg geweest van vallen en opstaan, 
maar nooit hadden ze elkaar losgelaten. Zij was een vrouw, die uit een 
familie kwam met tradities. Ze was iemand, die van sfeer en van 
gezelligheid hield. Hij had het moeten leren. In de loop van de tijd was 
hij het gaan waarderen als een deel van haar. Maar hij had bovendien ook 
geleerd zich in traditie en sfeer onder te dompelen en er van te genieten. 
Vijf jaar geleden waren ze getrouwd. Het was ook op een donkere dag 
geweest. Het was op een zaterdag, aan de vooravond van de Advent.  
Ze hadden er bewust voor gekozen. Het moest dat moment zijn, omdat ze 
veel van elkaar verwachtten. Tegelijk beseften ze terdege dat ze het niet 
alleen zouden kunnen. Erkennen dat je God nodig hebt en ook veel van 
Hem verwacht, is niet klein. Het is je kleinheid overwinnen en een stap 
vooruit zetten. Zo had het ook op hun misboekje gestaan:  
“Een stap vooruit, op weg naar het licht”. 
 
Sinds hun trouwen vierden ze hun trouwdag elk jaar opnieuw op de eerste 
dag van de Advent. Dat was hun dag, waarop de rest van de wereld werd 
buitengesloten. Alleen God…die mocht er ook bij zijn. Voor Hem stond 
de deur altijd wagen-wijd open!  
Toen de man de kamer binnenkwam, stond zijn vrouw bij de 
adventskrans.  
De eerste kaars brandde al en in het midden van de krans stond brandend  
– zoals elk jaar – hun trouwkaars. Toch was het deze keer anders, want in 
het midden van de krans, naast de trouwkaars, stond een klein wit 
kaarsje. “Die mag jij aansteken”, zei zij zacht”.  
Ze keken elkaar begripvol aan. Ze zouden het komende jaar nog meer te 
verwachten hebben dan anders. 

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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H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 
 

EERSTE COMMUNIE 
Op Sacramentsdag 2020 zal in de kerk van Antonius Abt een aantal kinderen hun eerste communie doen. Om precies 
te zijn: zondag 14 juni, in de viering om 10.00 uur.  
Er zijn inmiddels al vier kinderen die mee zullen doen. Ouders, die hun kind willen aanmelden, kunnen dat doen tot 
en met januari 2020. U kunt daarvoor contact opnemen met de pastorie van de Antonius Abt. 

 
VERANDERINGEN LITURGISCHE VIERINGEN IN DE ANTONIUS ABT 
Voorgangers en locatieteam hebben de gang van zaken rond de liturgische vieringen het afgelopen jaar geëvalueerd. 
Er is veel waardering voor de verzorging van de liturgie door de voorgangers. Tegelijk is er de constatering, dat het 
veel energie vraagt om in een grote ruimte met veel galm een sfeer van betrokkenheid te realiseren. Er wordt 
nagedacht over een aantal mogelijke verbeteringen. Een aantal banken zal, achteraan te beginnen, worden afgesloten, 
zodat de kerkgangers dichterbij het altaar komen te zitten. 
Met ingang van januari zijn alle kerkgangers van harte uitgenodigd om na elke viering op zondagmorgen een kopje 
koffie met elkaar te drinken in de Serrezaal van de pastorie! Bij deze alvast van harte welkom! We starten hiermee na 
de nieuwjaarsviering op 5 januari aanstaande. 

 
VERLANGLIJSTJE 
December is bij uitstek de maand van de verlanglijstjes. Ook wij, voorgangers en locatieteam, hebben zo onze 
wensen. Vooral als het gaat om een verzorgde liturgie! 
Wij zouden graag voorgaan samen met acolieten: liturgische assistenten, die allerlei aanvullende taken verrichten 
tijdens de viering, liefst gestoken in een gewaad dat past bij dat van de voorgangers. 
Wie zou daar eens over willen denken??? Spreek één van de voorgangers aan voor of na de vieringen! 
Of meld het even via de pastorie! 
Na vele jaren trouwe dienst hebben de dames, die altijd zorgden voor een passende bloemrijke versiering, hun taak 
neer moeten leggen. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun inzet! Bij deze dus!!!  
Maar wie zou of zouden dat over willen nemen??? 
En tenslotte: ook de lectoren zouden best nog wat versterking kunnen gebruiken!  
Het is niet zo gemakkelijk voor deze taken mensen te vinden! U denkt misschien ook: iemand anders kan dat vast 
beter dan ik….. Welnu dat is niet zo! Denk er eens serieus over en laat het weten! 

 
REGELMAAT IN HET AANBOD VAN VIERINGEN 
Er is nog wel eens verwarring: is er nu wel of niet een viering in deze kerk of niet. Dat geldt voor beide kerken. Wij 
gaan per januari 2020 werken volgens dit gemakkelijker te onthouden schema: 
Op de eerste en derde zaterdag van de maand is er een viering in de Antonius Abt. 
Op de tweede en vierde zaterdag van de maand is er een viering in de Goede Herder. 
Op een eventuele 5de zaterdag in de maand is er in geen van beide kerken een viering. 
En voor de duidelijkheid: op zondag is er in beide kerken altijd een viering, een enkele uitzondering daargelaten. 

 
DIRIGENT(E) GEZOCHT 
Een van de Goede Herderkoren, “Quintessens”, zoekt, per 1-1-2020 of eerder, een dirigent. Het koor zingt twee 
zondagen per maand in de Katholieke kerk “De Goede Herder” te Nijmegen en repeteert wekelijks op de 
maandagavond. 
We zijn op zoek naar een dirigent(e),  waarmee we serieus en gezellig repeterend het zangniveau hoog kunnen 
houden. Het repertoire is modern en gevarieerd. Het koor wordt begeleid door een pianiste en regelmatig spelen 
koorleden een fluit- of vioolpartij mee.  
Betaling gaat in overleg , afhankelijk van opleiding en ervaring. Aanstelling in overleg en in principe voor onbepaalde 
tijd met een proeftijd van 2 maanden. 
Wees van harte welkom om vrijblijvend kennismaken op een maandag!  
Neem contact op met: Bas Bongers: 06-22394214. 

 
KERSTCONCERT 
'Op zondag 15 december a.s. verzorgt het orkest van de Politiekapel Gelderland Zuid uit Nijmegen haar traditionele 
Kerstconcert  in kerk De Goede Herder. Medewerking wordt dit jaar verleend door het koor 'TrenT Voices' uit 
Wijchen.  Het concert begint om 14.30 uur en eindigt rond 16.20 uur. De kerk is open vanaf 13.30 uur. 
In de pauze wordt gratis koffie of thee geschonken. 
Kaarten kosten € 4,-- en zijn verkrijgbaar vanaf 13.30 uur in de kerk. 
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za. 30 nov. 18.30 u. 1ste ZONDAG VAN DE ADVENT 
   Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 

Int.: ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus.   
We gedenken na één jaar: Bernardus Kok en Petra Jansen – Jacobs. 

zo. 01 dec. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Hein Fischer, Jo Edelijn.  
   Na de viering koffiedrinken in de serre van de pastorie. 
 
   2de ZONDAG VAN DE AVENT 
za. 07 dec. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 08 dec. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
    

3de ZONDAG VAN DE ADVENT 
za. 14 dec. 18.30 u.  Eucharistieviering met samenzang 
   Int.: Wim Jansen. 
zo. 15 dec. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
    
   4de ZONDAG VAN DE ADVENT 
za. 21 dec. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 22 dec. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
   Int.: Joop Straatman 
 
di. 24 dec. 21.30 u. KERSTNACHT: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor 
   Voorganger: Patrick van Dievoet 

Int.: Dinie Verweij – Nikkelen en Ilonka, Joop Straatman, voor ouders en broers,  
fam. van Aken – van  Elk, fam. Derks - de Reus.  

wo.25 dec. 10.00 u. 1ste KERSTDAG: Eucharistiering m.m.v. het Gemengd koor 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld  
   Int.: Joop Straatman 
zo 26 dec.   2de KERSTDAG: GEEN VIERING 
   Om 10.30 uur een morgengebed in De Goede Herder kerk met alle voorgangers 
 
za. 28 dec.   GEEN VIERING    
zo. 29 dec.  GEEN VIERING 
di. 31 dec.  GEEN VIERING 

 
Financiën t/m augustus:          2019       2018        
Kerkbijdragen     €   17.863  €  20.160    
Collectes     €     7.600     €    4.855   

 
Gedoopt: 
27 okt.  2019  Lucas Driessen. 
03 nov. 2019  Ashley Christina van Arkelen. 

 
Overleden en/of begraven op ons kerkhof: 
11 nov. 2019   Gerard Kraaijvanger  Kometenstraat 38  Nijmegen 83 jaar. 

Geven wij hem 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. 
 



5
5 

  

zo. 01 dec. 10.30 u.  1ste WEEKEND VAN DE ADVENT 
Eucharistieviering m.m.v. Quintessens.  

   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Johan Wennekes en zijn zoon John Wennekes. 
 

   2de WEEKEND VAN DE ADVENT 
za. 07 dec. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang.   
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 08 dec. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor.    
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Willy Spruijtenburg – Kok, Wim Hopman. 
 

   3de WEEKEND VAN DE ADVENT 
za. 14 dec. 18.30 u. GEEN VIERING  
zo. 15 dec. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Willy Spruijtenburg - Kok. 
 

   4de WEEKEND VAN DE ADVENT 
za. 21 dec. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang.   
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
  Na één jaar gedenken wij dit weekend Harrie de Graauw. 
zo. 22 dec. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger:  Patrick van Dievoet. 
   Int.: Adelheid van Dam. 
 

di. 24 dec. 19.00 u. GEZINSVIERING 
Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 

   Voorganger:  Patrick van Dievoet. 
di. 24 dec. 21.00 u. NACHTMIS    

Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld en Geert Ritmeijer. 
   Int.: Paul Bongers, Adelheid en Leo van Dam, Harrie de Graauw,  

fam. van Pinxteren, fam. Hoek. 
 

wo. 25 dec. 10.30 u. 1ste KERSTDAG 
Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 

   Voorgangers: Patrick van Dievoet en Geert Ritmeijer. 
   Int.: Wiet Reijnen, ouders Schenk – Theloosen, fam. Reijnen – Linders. 
do. 26 dec. 10.30 u. 2de KERSTDAG 
   Morgengebed 
   Voorgangers: allen. 
 

za. 28 dec. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 29 dec. 10.30 u. GEEN VIERING 
ma. 31 dec.  GEEN VIERING 

 
 

Financiën t/m oktober  2019       2018 
Kerkbijdragen           €  13.139  €  14.544 
Collectes           €    3.707  €    5.100 

 
 

Kerkcafé:  Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 2 december 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 

GERAAKT EN GEZONDEN  (uit de column Mgr. de Korte) 
Bidden om roepingen 
Rond het feest van Willibrord organiseren de zeven bisdommen van ons land een gebedsweek voor nieuwe 
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Wij hebben immers ook vandaag 
missionarissen nodig, die binnen de huidige parochies en samenleving het Evangelie van Christus voorleven en 
andere gedoopten enthousiast maken voor de navolging van de Heer. Op zondag 3 november heb ik in de Sint Jan 
een speciale vesper gehouden voor nieuwe roepingen. Wij vragen de Heer nieuwe arbeiders te zenden in zijn 
wijngaard. Ik hoop intens dat ook vandaag jonge mensen zich laten raken door Gods Geest en gezonden willen 
worden voor een bijzondere opdracht binnen onze geloofsgemeenschap. 
Oecumene 
Sinds 2017, toen wij 500 jaar Hervorming hebben herdacht, bestaat er in Nederland weer een Rome- 
Reformatieberaad. Zowel bisschop Van den Hende als ikzelf zijn daar lid van maar ook de scriba en de preses van 
de Protestantse Kerk in Nederland. Wij worden terzijde gestaan door enkele theologen, die de oecumenische zaak 
zeer zijn toegedaan. In het Lutherjaar heeft het beraad twee brieven gepubliceerd en dit jaar hebben wij gewerkt 
aan een brochure rond twee centrale begrippen uit ons geloof: rechtvaardiging en heiliging. Voor veel gelovigen 
vormen dat wel heel zware begrippen. Vandaar dat wij ze hebben vertaald met de woorden: geraakt en gezonden. 
Rechtvaardiging 
Voor de reformatoren Luther en Calvijn vormt Gods rechtvaardiging van de falende en zondige mens een centraal 
geloofsthema. Paulus spreekt veel over dit thema, met name in de brief aan de Romeinen. Wat Paulus in vrij 
abstracte taal beschrijft, heeft Jezus in verhaalvorm duidelijk gemaakt. Dan denk ik aan de parabel van de verloren 
zoon. De zoon in het verhaal doet alles wat God verboden heeft. Maar zijn vader blijft op de uitkijk staan en wacht 
op de terugkeer van zijn kind. Als de zoon eindelijk terugkeert, sluit de vader hem in de armen nog voordat de 
ingestudeerde schuldbelijdenis heeft geklonken. De vader accepteert zijn zoon zonder condities. Zoals de vader in 
de parabel, zo is ook God. Mensen kunnen ver van God weglopen, maar er is altijd een mogelijkheid om bij Hem 
terug te keren. God is onvoorwaardelijke liefde die mensen wil aanraken en altijd een tweede kans gunt. 
              Mgr. dr. Gerard de Korte. Bisschop van ’s-Hertogenbosch. 

 

KERSTMARKT in de Goede Herder kerk en in het winkelcentrum de Notenhout. 
In het weekend van 7 en 8 december is er vóór en na de vieringen de mogelijkheid om achter in de kerk 
kerstartikelen te kopen, zoals: kaarten, kaarsen, kunstwerkjes enz.  
De totale opbrengst komt ten goede aan onze eigen kerk de Goede Herder. 
Ook op zaterdag 14 december is er tijdens ‘de Kerstsfeer in het winkelcentrum de Notenhout’ een kraam voor 
onze kerk voor de verkoop van kaarten, kerstartikelen, en 2de handsartikelen. Ook dan is de hele opbrengst voor 
onze eigen kerk. 
U bent allen van harte welkom.              Leonie Hendriks 

 
STICHTING GAST 
Stichting Gast is er voor vluchtelingen in kwetsbare situaties. Gast is een stichting die al 19 jaar in staat is om, 
onafhankelijk van overheidssubsidies, hulp te verlenen aan vluchtelingen in de knel. De Stichting steunt volledig 
op vrijwilligers.   
Niet iedereen komt meteen voor een verblijfsvergunning in aanmerking. Voor velen is er geen mogelijkheid tot 
(snelle) terugkeer, omdat men bijvoorbeeld niet over de juiste papieren beschikt of de ambassade niet meewerkt. 
Zelfs als mensen wel terug kunnen, is dat lang niet altijd veilig. Stichting Gast steunt deze vluchtelingen in de regio 
Nijmegen, die elders geen opvang vinden, maar vaak nog wel een juridisch perspectief hebben. Afgelopen jaar 
heeft GAST ongeveer 30 vluchtelingen van onderdak en leefgeld voorzien, daarnaast hebben wij 3 
vluchtelinggezinnen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Tevens helpen wij bij het 
ontwikkelen van perspectief. Gast biedt asielzoekers de mogelijkheid om niet alleen Nederlands te leren, maar ook 
de mogelijkheid om een opleiding te volgen, stage te lopen en/of een vak te leren. Momenteel volgt één vluchteling 
een ICT opleiding nivo 4 op het ROC in Nijmegen.  Vanaf januari 2020 worden dat er meer.   De Stichting helpt bij 
juridische of medische kosten van vluchtelingen voor zover in deze niet wordt voorzien via andere regelingen.  
Met deze brief vragen wij u om in de tijd van de Advent aandacht te schenken aan het lot van onze vluchtelingen.  
Een bijdrage is welkom op IBAN: NL70 INGB 0008 5237 02  t.n.v. Stichting Gast in Nijmegen. 
Voor meer informatie over ons werk kunt u terecht op onze website:  www.stichtinggast.nl 
Bij voorbaat heel hartelijk dank. Namens de vluchtelingen en de vrijwilligers,  

   Sef Maessen, penningmeester en vrijwilliger. Dorry de Beijer, pastoraal werkster en vrijwilligster. 
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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


