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WIE MOGEN WE VERWACHTEN?  
De adventstijd breekt weer aan. Het is de tijd van wachten en verwachten. Als ik 
terugkijk op de voorbije maanden, dan lijkt het wel alsof het hele jaar 2020 adventstijd 
was. Eerst was er het wachten op het virus dat wel of niet komen zou. De eerste 
berichten over Covid-19 bereikten ons reeds in de vorige adventsperiode. En toen het 
virus zich over ons land uitspreidde, vroeg iedereen zich af wat het brengen zou. En 
dat hebben we met zijn allen geweten. Van het ene op het andere moment beheerste 
Corona ieders leven en dat tot op de dag van vandaag. Daarover hoef ik verder niet 
uit te weiden: u was en bent er immers allemaal zelf bij.  
Toen brak de periode aan van de persconferenties met ruime voorbeschouwingen 
waarin de vraag, ook nu nog, telkens weer was: “wat mogen we verwachten?”. En 
met het oog op de feestdagen is er ook die prangende vraag “wie mogen we 
verwachten” en hoeveel dan? Het is telkens opnieuw uitzien naar momenten, dat 
strikte regels wat minder strikt worden en steeds opnieuw hopen dat het allemaal snel 
voorbij zal zijn. 
 

Maar in de Advent ligt het voor gelovigen heel anders. We kijken niet uit naar een 
moment dat alles voorbij is. We kijken uit naar het moment waarop het allemaal 
begint: de geboorte van het Kerstkind. Hoe we als kerkgemeenschap daar vorm aan 
gaan geven, bekijken we nog. Ook voor ons blijft de vraag: wat mogen we 
verwachten. Inzake Corona heb ik er geen antwoord op, maar ik kan wel voorzichtig 
een antwoord formuleren op het wachten-op-het-Jezuskind.  
 

De Advent is een tijd van verwachten en op weg gaan naar verandering. Maar wat 
verwachten wij dan? Het woord "verwachten” vraagt niet om alles tegelijk. Dat kan 
in het leven ook niet. Dingen kunnen niet van de ene op de andere dag veranderen. 
Soms kan dat maanden, ja, zelfs jaren duren. De adventstijd, die wij nu begonnen 
zijn, betekent dat wij ons voorbereiden op een viervoudige komst van Christus. Wij 
bereiden ons nu natuurlijk voor op het komende kerstfeest, als wij Zijn komst 
gedenken als Kind, als God-Mens, in deze wereld. Maar we mogen ons ook telkens 
weer verheugen over de komst van Christus in ons dagelijks leven, in mensen om ons 
heen, in gebed of in de kerk. De derde voorbereiding is de ontmoeting met Christus, 
als ons aardse leven voltooid zal zijn, dat Hij ons brengt naar de plaats die Hij voor 
ons bereid heeft in Zijn Koninkrijk. En tot slot is er het grote moment dat Christus zal 
komen aan het einde der tijden, waarbij de schepping zal worden verlost en een 
oordeel zal plaatsvinden; een oordeel van liefde, want God zorgt voor ons en heeft 
ons lief.  
 

Wanneer het in ons leven, om wat voor reden dan ook, tegenzit of wanneer de tijden 
uitzichtloos lijken, mogen we erop vertrouwen dat God naast ons staat en ons de 
helpende hand reikt en aandacht schenkt. Advent is de tijd waarin wij ons mogen 
afvragen hoe we zelf kunnen meewerken aan die ontmoetingen met God en hoe we 
zelf, met ons doen en laten, licht kunnen brengen in een donkere wereld. Advent is 
dus geen tijd van alleen maar wachten, van afwachten. Die houding maakt je slaperig, 
ongedurig, kribbig en soms zelfs somber en angstig. Nee, het is een tijd van 
verwachten, vrolijk en blij, maar het is ook een tijd van actief blijven, vooral 
waakzaam zijn, om wat komen gaat. De adventstijd betekent: op komst, uitzien naar 
en werken aan iets nieuws, iets wat beter is; een periode waarin onze diepste 
verwachtingen, waarheid mogen worden. Laten wij ons in deze voorbereidingstijd los 
maken van alles, wat Zijn Licht in de weg staat. Dan zal Gods Licht steeds meer kans 
krijgen, in ons, rondom ons en door ons.  
Ik wens u een gezegende adventstijd toe.            Patrick van Dievoet.  

     (met dank ook aan Hans Smits voor de nodige inspiratie)   
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Ruimte voor

uw advertentie?

bel 024 377 17 13

Massagepraktijk Julia Lans

Shiatsu / Ontspannings / 
Voetreflex en Stoelmassage

Florence Nightingalestraat 45
6543 KT Nijmegen

06 - 42 80 49 66

www.massagepraktijkjulialans.nl
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ADVENT……. We kunnen wat doen samen! 
December is de maand waarin we naar wat extra verwennerij zoeken voor 
degenen die ons lief zijn. Sinterklaas en Kerstmis zijn natuurlijk de 
hoogtepunten. Ook dit jaar vast wel weer, ook al zijn de omstandigheden 
niet echt vrolijk. Het is daarom elk jaar een goede gewoonte om ook als 
geloofsgemeenschap in de Advent iets extra’s te doen voor mensen die het 
moeilijk hebben. We stellen u voor dit jaar onze aandacht te richten op de Voedselbank Nijmegen-
Overbetuwe.  
      

Door het virus zijn er dit jaar meer mensen dan ooit aangewezen op de Voedselbank. Mensen verloren 
hun werk, kosten van levensonderhoud zijn gestegen, en de traditionele stroom producten die 
overblijven in de supermarkten is ook aardig beperkt geraakt. Meer mensen dus, minder producten! 
 

Daarom nu bijzonder de oproep om samen wat extra’s te doen, in de periode van 29 november tot 13 
december. Hieronder vindt u wat suggesties voor producten die de Voedselbank graag zou willen 
ontvangen om uit te delen. 
U kunt die producten afgeven in de beide kerken op elke werkdag: onze kerken zijn immers open op 
elke werkdag van 11.00 tot 12.00 uur. We rekenen op u!!! Dank u wel!!! 
 
Voorbeelden van producten: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
KERSTVIERINGEN 
Wij willen natuurlijk niets liever dan met Kerstmis voor mooie en sfeervolle vieringen zorgen, waarbij 
u van harte welkom bent. De maatregelen vanuit de regering die van kracht zullen zijn met Kerstmis 
zijn nog niet duidelijk op dit moment. Dat maakt het wat lastig om te organiseren. Maar we willen heel 
graag zoveel mogelijk parochianen uitnodigen bij een kerstviering aanwezig te zijn.  
 
Dan is het voor ons heel belangrijk te weten hoeveel van u graag zouden willen komen, op kerstavond 
of Eerste Kerstdag. U vindt in deze Oase een formulier waarop u ons kunt laten weten naar welk 
moment uw voorkeur uitgaat en met hoeveel mensen u dan verwacht te zullen komen. 
 
Vul het formulier in en lever het uiterlijk 14 december in de kerk (elke werkdag open van 11.00 – 
12.00 uur), of in de brievenbus van kerk of pastorie. Daarna maken wij de planning van de vieringen 
en laten wij u persoonlijk weten wanneer en hoe laat u welkom bent. 
U vindt het formulier in deze Oase en ook achterin beide kerken! 
We hopen op een mooie en sfeervolle Kerst, in beide kerken! 

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 

• Koffie / thee 
• Houdbare melk 
• Pak/fles vruchtensap 
• Rijst / macaroni 
• Groenten in blik of pot 
• Fruit in blik of pot 
• Soep in pak, blik of zak 

• Jam / chocopasta / pindakaas 
• Blikje tonijn / zalm 
• Blikje ragout en ragoutbakjes 
• Nootjes 
• Zoutjes / toast 
• Kerstchocolaatjes 
• Kerstkransjes 

Alles lang houdbaar. Niet gewenst zijn geopende verpakkingen, alcoholische 
dranken, en schoonmaakmiddelen. In verband met maatregelen vanwege het 

coronavirus graag losse artikelen. 
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In verband met COVID-19 zullen er tot nader bericht geen diensten worden gehouden in de 
beide locaties H. Antonius Abt kerk en De Goede Herder kerk. Voor de vieringen rond Kerstmis 
verwijzen wij u naar de losse pagina, die in deze Oase apart is toegevoegd  
Hieronder treft u de andere informatie van beide locaties.  

 
 
Financiën Antonius Abt t/m oktober.       2020       2019 
Kerkbijdragen     € 18.658  €  17.666 
Collecte      €   1.853  €    7.854 

 
 

Gedoopt: 
01 nov. 2020  Doop Liv Teuwsen   Triangel 63   Ewijk   
 

Dopelingen en ouders van harte proficiat. 
 

 
In de periode dat er geen vieringen worden gehouden is ook het parochiecentrum gesloten. 
Voor de vieringen rond Kerstmis verwijzen wij u naar de losse pagina die in deze Oase apart is 
toegevoegd.  

 
 
Financiën De Goede Herder t/m september       2020     2019 
Kerkbijdragen     €   12.280  € 13.139 
Collectes      €     1.989  €   3.707 

 
 
OVERLEDEN 
28 okt. 2020   Sébastien Vandervelde      29 jaar. 

 
 

ADVENTSVIERINGEN: LICHT IN ONS DONKER 
De adventsvieringen zullen omgeven zijn met licht. Natuurlijk ontsteken we week na week 
een nieuwe kaars op de adventskrans. Maar ook onze voorbeden zullen steeds vragen en 
beden zijn om licht in de donkere tijden die we beleven in een periode van letterlijke afstand 
tot elkaar, eenzaamheid en wachten op verlossing van deze pandemie en al het andere dat ons 
benauwt. We wensen u een goede advent en de vieringen kunt u als altijd vinden op de 
website van onze beide gemeenschappen. 

 
                     DE GOEDE HERDERKERK 

                    Parochiecentrum is geopend maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur. 
 
 
 
 
 

 
 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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KERSTCONCERT IN DE ANTONIUS ABT KERK 
Zondag 20 december 2020 geeft de Nijmeegse organist Gerard Donkers samen met de zangeres 
Lieke van Oostenbrugge van 14.00 – 15.00 uur in de H. Antonius Abtkerk, Dennenstraat 121, 6543 
JR Nijmegen, een kerstconcert. Op het programma staan liederen en orgelstukken van onder meer 
J.S. Bach, G.F. Händel, C. Franck, H. Purcell en D. Buxtehude. In verband met corona kan slechts 
een beperkt aantal mensen worden toegelaten in volgorde van aanmelding.  
De entree is € 15, over te maken op giro NL43INGB0003087338 t.n.v. Gerard Donkers o.v.v. 
Kerstconcert. Pas na betaling is de plaats gereserveerd. 
Wij hopen u met een korte overdenking en met mooie muziek voor te bereiden op een vredig 
kerstfeest in deze moeilijke coronatijd. 

Lieke van Oostenbrugge studeerde klassieke zang bij Harry van Berne aan het 
ArtEZ conservatorium te Zwolle. Ze zong als soliste bij verschillende koren. Zo 
zong ze aria’s uit Händel’s Messiah, was ze te horen in de requiems van Fauré, 
Duruflé en Rutter en zong ze in verschillende Bach en Telemann cantates. Lieke 
maakt onderdeel uit van het vocaal ensemble EVA. Het ensemble volgde 
masterclasses bij de King’s Singers en nam deel aan verschillende concoursen in 
binnen- en buitenland. Sinds 2017 is Lieke als vocaal coach verbonden aan het 
Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie te Weert. Daarnaast geeft zij 
regelmatig workshops en lessen op het gebied van ensemblezang. 

 
Gerard Donkers 
Gerard speelt al kerkorgel vanaf zijn 14de jaar. Hij kreeg vijf jaar lang orgelles, 
onder andere van Maurice Pirenne, bekende componist en organist van de Sint Jan 
in ’s Hertogenbosch. Sindsdien heeft hij in vele kerken gespeeld. Zo heeft hij 
viereneenhalf jaar lang elke eerste zondag van de maand benefietconcerten gegeven 
in de Molenstraatkerk te Nijmegen, samen met verschillende gastmusici. Naast zijn 
werk als auteur, onderzoeker en docent is hij sinds 8 jaar vaste organist in de 
Dennenstraatkerk en in de kerk van Berg en Dal. 

 
OP NAAR KERSTMIS 2020  FEEST VAN LICHT, HOOP EN SOLIDARITEIT 
 

Laten we licht brengen in de donkerste periode van dit corona-jaar. Naast 
gevoelens van onmacht, verdriet en frustratie zijn er ook momenten van moed 
en dankbaarheid, en soms loopt dit allemaal door elkaar.  
Brand een kaars in je raam,  als teken van solidariteit met elkaar: met mensen 
in de zorg, met ouderen in verpleeghuizen, en met iedereen die het moeilijk 
heeft. Onder het motto: 

‘Bescherm elkaar, Verlicht elkaar, Versterk elkaar’ 
Het is bijna Kerst, feest van verbondenheid en samenzijn voor gelovigen en ongelovigen. Het is ook 
het feest van geboorte, een nieuw begin dat ons opnieuw voedt en hoop geeft om ook wat onmogelijk 
lijkt mogelijk te maken. Hoewel iedereen het op zijn eigen manier moeilijk heeft met corona, laten we 
met deze actie zien dat solidariteit de verschillen overwint.  
Wanneer:  
We starten op  zondag 29 november  de eerste dag van de advent . Iedere avond gedurende de maand  
december tot aan Kerstmis 2020.  
Wij wensen U allen een mooie Decembermaand in een omgeving vol lichtjes. 
Dit is een initiatief van de locatie Antonius van Paduakerk om mensen, op weg naar Kerstmis, een 
teken van hoop en saamhorigheid te laten voelen.    
 
DOET U MEE ?   Beppie Peters en Rob van Woerkom. (Locatie Antonius van Padua.) 

 
ALGEMEEN 
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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 

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll
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VERSTERKING GEZOCHT! 
De redactie van de Oase is op zoek naar een vrijwilliger die de advertenties wil verzorgen. 
De redactie van de Oase zoekt een vrijwilliger die het leuk vindt om onze adverteerders te benaderen 
met de vraag of zij ook volgend jaar weer willen adverteren in ons parochieblad Oase. 
De werkzaamheden beslaan dus niet het gehele jaar.  
In de maand januari en soms een stukje in februari worden alle adverteerders telefonisch - maar liever 
natuurlijk in een persoonlijke ontmoeting - benaderd of zij voor het jaar dat volgt weer een advertentie 
willen plaatsen in ons parochieblad Oase. In deze corona-tijd zal dit hoofdzakelijk telefonisch 
plaatsvinden. 
Ruim 25 jaar heeft Carol Boef deze taak met veel plezier en inzet op zich genomen maar, gezien zijn 
leeftijd heeft hij deze taak neergelegd. 
Wij hebben veel waardering voor zijn inzet en zijn hem ook heel veel dank verschuldigd.  
Carol, dank je wel!!!           Redactie Oase.    

 
OASE DIGITAAL ONTVANGEN? 
Beste lezers van de Oase…...  
Op een paar lezers na ontvangt u maandelijks een papieren versie van 
de Oase. De Oase wordt door vrijwilligers bij u in de brievenbus gedaan 
en daar zijn wij heel blij mee. Maar, onze vrijwilligers worden ook 
steeds ouder en nieuwe vrijwilligers zijn nog maar moeilijk te vinden. 
Daarnaast vormt het papierafval ook steeds meer overlast voor het 
milieu en ook wij als kerkgemeenschap hebben onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Daar 
moeten we immers samen voor zorgen. 
Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de Oase digitaal te ontvangen in plaats van de papieren versie. 
Dit heeft voor ons enkele voordelen maar ook voor uzelf. U hebt dan immers weer minder papierafval. 
 

Mochten lezers van beide kerken het op prijs stellen om de Oase digitaal te ontvangen, stuurt u dan een 
e-mail naar h.antoniusabt@gmail.com en geeft u dan in die e-mail aan dat u de Oase graag digitaal wilt 
ontvangen. 
U ontvangt de Oase dan als PDF bestand.    (Locatieteams De Goede Herder en H. Antonius Abt) 

 
KERKBALANS 2021 (herhaald bericht) 
Het is een waarheid als een koe: geen vieringen, dan ook geen collectes! Als we onze kerken gaande 

willen houden, kan dat niet zonder onze bijdragen. Dat doen we aan het begin 
van het nieuwe jaar met de actie Kerkbalans. Deze keer in de Antonius Abt 
zonder brieven en retourenveloppen. In beide locaties rekenen we op uw hulp en 
bijdragen! We ondersteunen die oproep straks met berichten in dit blad en op 
onze websites. Overigens, dit vooruitzicht weerhoudt u hopelijk niet om aan het 
eind van dit jaar ook uw goede gaven te blijven geven! De bankgegevens staan 

voorop deze Oase zoals altijd!  Doet u ook mee??? Heel veel dank voor uw gift! 
 

 

 

ALGEMEEN 
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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

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


