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MET PIJN IN ONS HART OP WEG NAAR HET AFSCHEID….. 
De Bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Gerard de Korte, verleent  
pater Kees van Gorp eervol emeritaat. Aan ruim twintig jaar trouwe  
en inspirerende dienstverlening binnen de kerken van de H. Antonius  
Abt en de Goede Herderkerk komt een einde. Hij gaat als priester  
‘met pensioen’. Natuurlijk heeft hij zijn emeritaat verdiend:  
wie durft het een bijna 80 jarige te ontzeggen, maar toch: met pijn in  
ons hart nemen we afscheid. 
Hij is al bijna zestig jaar, wanneer hij in 1998 de Delftse Adelbertusparochie verlaat, in de 
communiteit van de paters SCJ op Jonkerbos gaat wonen en pastoor wordt aan de 
Dennenstraat. Zijn eerste opdracht van de bisschop is het sluiten van het kerkgebouw 
Maria ten Hemelopneming, de fusiepartner waarmee ‘parochie Hees’ gevormd is. Kort 
daarna volgt het sluiten en heropenen van de H. Antonius Abt als deze haar restauratie aan 
de binnenzijde krijgt. 
Pater van Gorp weet snel in te burgeren en kent in korte tijd heel veel families, 
parochianen bij naam en zij leren hem kennen. Hij zet een eigen pastorale en liturgische 
koers uit bij het vieren van de Eucharistie: de kerkgangers worden uitgenodigd veel samen 
hardop met hem mee te bidden in de vieringen, hij stuurt de koren in hun repertoire-keuze 
en het door hem gezongen tafelgebed naar Psalm 8 ‘Heer onze Heer, hoe machtig is Uw 
naam allerwegen op aarde’ krijgt veel waardering. 
De vieringen op de hoogtijdagen hebben een extra feestelijk accent omdat hij allerlei 
activiteiten naar een éénheid van sfeer en gelovig vieren weet te brengen: de 
bloemversieringen, de zorg voor de kerststal, het koper poetsen en zo meer. 
Op Jonkerbos vindt hij in pater Jan Eijkman een partner in het uitdragen van de Blijde 
Boodschap. Samen bedenken ze voor beide kerken de thema’s voor de Advent en de 
Vasten en de filmpjes op internet die zij samen tot stand brengen - pater van Gorp de tekst, 
pater Eijkman de techniek, samen met Hilde – worden tot hun eigen verwondering al snel 
door veel mensen gevonden en trouw gevolgd. Als ze constateren dat al ruim tweehonderd 
mensen hun filmpje zien in een weekend en er mails volgen met veel positief 
commentaar.. dan tovert dat een glimlach op hun gezichten en zijn ze trots op hun 
samenwerking. 
In veel families zet pater van Gorp zijn stempel: door er te dopen, de zorg tot de eerste 
Communie, mensen te huwen, de ziekenzalving te doen of voor hun geliefden de uitvaart 
te houden. In een ‘topjaar’ weet hij ruim zestig uitvaarten te leiden, soms meer dan twee in 
de week. Voor al die vieringen worden eigen misboekjes gemaakt. De weekendvieringen 
liggen altijd ruim van tevoren voorbereid klaar, ‘want je weet nooit of zich een overledene 
meldt en dan ben je daar enkele dagen druk mee’. Van een uitvaart komt soms een 
huwelijk of een doop, want zijn stijl van pastoraat spreekt mensen aan en maakt dat ze 
persoonlijke wensen en ideeën durven uiten. Hij beluistert ze en weegt ze. Hij heeft vaak 
geen bezwaar en zo wint hij snel het vertrouwen en het respect van gelovigen binnen maar 
ook buiten de parochie. 
Wanneer pater Eijkmans gezondheid afneemt, neemt pater van Gorp een aantal taken 
binnen de Goede Herder over: hij zit het pastoraal overleg voor en gaat voor in menige 
uitvaartviering. Zo leren de parochianen in Neerbosch-Oost hem ook goed kennen. Na het 
overlijden van pater Eijkman consacreert hij de hosties, zodat men er in de vieringen ter 
communie kan blijven gaan, ook al is men de vaste priestervoorganger kwijt. ‘Ze zijn een 
SCJ-kerk, dus ik voel me daar verantwoordelijk voor’, is zijn eenvoudige motivatie. Met 
de komst van Hans van Zonneveld voelt hij zich hiervan ontheven. 
 

In de jaren bij ons kent pater van Gorp momenten van fors verlies: het overlijden van een 
broer en zijn oudste zus, maar wanneer twee medebroeders sterven kort nadat ze als 
communiteit hun intrek in Catharinahof nemen komt dat hard bij hem aan. Het maakt hem 
oud en hoe graag hij ook nog wil, zijn krachten nemen af. Dat wil hij zelf lange tijd maar 
moeilijk onder ogen zien. Tot begin deze maand.  
Wij nemen afscheid – met iedereen die zich hier bij betrokken voelt – op zondag 27  
januari in ‘zijn kerk’, in onze kerk die vreemd leeg achter zal blijven. Pater Kees van Gorp 
is er de laatste pastoor geweest, waarvoor wij hem diep erkentelijk zijn.    

      Locatieteam H. Antonius Abtkerk    
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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 

UITNODIGING…. 
De Bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Gerard de Korte, verleent pater Kees van Gorp s.c.j.  
eervol emeritaat. Aan ruim twintig jaar trouwe en inspirerende dienstverlening als pastoor  
in onze  H. Antonius Abt komt een einde. Met pijn in ons hart nemen we afscheid. 
Pater van Gorp zal op zondag 27 januari 2019 afscheid van ons nemen, met de  
Eucharistieviering van 10.00 uur. 
Wij nodigen u van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn. 
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid afscheid van hem te nemen. 

   Locatieteam H. Antonius Abt kerk Hees 
 

GEDICHT 
Ik zie een stoet van mensen, armen en ontrechten, vertrapten, geknechten en vernederden, mensen die zich op 
de vlucht voelen, de geringen, de bedroefden en zij die falen, een stoet van mensen op een barre tocht, maar 
aan de randen wordt een schittering zichtbaar van de alles omvattende, omringende, omgevende, omarmende, 
erbarmende, stralende lijst van Gods liefde, weerspiegeld in een kind.                        pater van Gorp 

 
EVEN OMKIJKEN 
In de Goede Herder mogen we terugzien op mooie kerstvieringen. Alle vieringen waren goed bezet en  - nog 
belangrijker – ook heel goed verzorgd! De koren hebben geweldig hun best gedaan, de kerk was prachtig 
versierd en in kerststemming, de boekjes weer picobello gedrukt en ook de acolieten en voorgangers zetten 
hun beste beentje voor! En als altijd hadden we na de viering in de avond feestelijk bezoek van enkele 
moslims, die ons met chocolade komen feliciteren met het kerstfeest. Fijn als je dat met elkaar zo kunt vieren. 
Trouwens, op nieuwjaarsmorgen hadden we ook een feestelijke viering. Goed ook dat onze zorgzame 
gebouwenbeheerders de ramen uit voorzorg geblindeerd hadden! Kortom…. Iedereen hartstikke bedankt! 

 
BEGRAVEN IN EIGEN PAROCHIE 
Onze kerk begeleidt ons hele leven. Daarom vinden er dopen plaats op alle locaties van onze Parochie 
Heilige Stefanus, huwelijken, eerste missen, jubilea en uitvaarten. Toch heeft onze parochie maar één 
begraafplaats: achter de Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat.  
Daar verzorgt een trouwe groep vrijwilligers liefdevol een kerkhof, waar ieder jaar vele mensen ter aarde 
worden besteld of in een urn worden bijgezet. Het is een oase van eeuwige rust in het jachtige bestaan. Een 
tuin die uitnodigt tot bezinning tussen de grote en kleinere bomen. De aandacht waarmee de begraafplaats 
wordt onderhouden is zichtbaar bij elke stap.  
Het is als parochie een voorrecht om een begraafplaats te beheren. Hierdoor is het mogelijk om begraven 
voor iedereen betaalbaar te houden. Een begrafenis is geen gunst voor de happy few of een product dat in de 
markt moet worden gezet, maar een werk van barmhartigheid. De parochianen van de Antonius Abtkerk 
hebben dit ook altijd zo gevoeld en zullen dit goede werk blijven voortzetten. Wellicht ook ooit voor u.  
Om het vele werk dat verzet moet worden toch wat te verlichten hebben het locatieteam van Antonius Abt en 
het bestuur van Parochie Heilige Stefanus het beheer en de administratie van de begraafplaats per 1 januari 
2019 uitbesteed aan Stichting Nijmeegse Begraafplaatsen. Joost Meertens is daar de contactpersoon en te 
bereiken via 024 3566960 of sbn@begraafplaatsennijmegen.nl 

 
VASTE AANSTELLING PASTORAAL WERKER 
Hans Hamers, alweer geruime tijd werkzaam voor locatie Dominicus, is door de bisschop benoemd als 
halftime pastoraal werker in de Stefanusparochie. Hij is deels beschikbaar voor de locatie Dominicus, deels 
voor de hele Stafanus. Mede dankzij Hans zijn alle locaties in gesprek over hun sterke punten, de kansen en 
de bedreigingen. Zo probeert hij te werken aan het onderling vertrouwen binnen onze parochie en dus aan het 
verhelderen, waar wij elkaar kunnen versterken.  In een feestelijke viering in de Dominicuskerk op 27 januari  
om 10.30 uur wordt Hans geïnstalleerd. Hans van Zonneveld is door Hans Hamers gevraagd mee voor te 
gaan. 
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za. 26 jan. 18.30 u. GEEN VIERING  
zo. 27 jan. 10.00 u. AFSCHEIDSVIERING van pastoor Kees van Gorp s.c.j. 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor en het Gregoriaans koor. 
   Voorgangers: pater Kees van Gorp s.c.j. en pater Koos de Rooij Provinciaal s.c.j. 

 Int.: voor onze pastoor pater Kees van Gorp, mevr. Otten – Vroemen,  
 bij gelegenheid van een 90ste verjaardag. 

za. 02 febr. 18.30 u. VIERING. 
zo. 03 febr. 10.00 u. 4de ZONDAG DOOR HET JAAR 
   VIERING m.m.v. het Gemengd koor. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 
za. 09 febr. 18.30 u. VIERING.  

Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus. 
zo. 10 febr. 10.00 u. 5de ZONDAG DOOR HET JAAR 
    VIERING m.m.v. het Gemengd koor. 
za. 16 febr. 18.30 u. VIERING. 
zo. 17 febr. 10.00 u.  6de ZONDAG DOOR HET JAAR 
   m.m.v. het Gregoriaans koor. 

Int.:  Wim Corton 
za. 23 febr. 18.30 u. VIERING.   
zo. 24 febr. 10.00 u. 7de ZONDAG DOOR HET JAAR  

Eucharistieviering  m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld 
   Int.: 6 wekendienst voor José Ortmans – Maessen. 
za. 02 mrt. 18.30 u. VIERING. 
zo. 03 mrt. 10.00 u. 8ste ZONDAG DOOR HET JAAR  

VIERING m.m.v. het Gemengd koor. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte.  
 
In verband met het emeritaat van pater van Gorp is het, bij het ter perse gaan van deze editie van de Oase, niet 
mogelijk om het programma voor de weekenddiensten in de maand februari op tijd georganiseerd te hebben. 
Daarom is in de weekenden alleen VIERING genoemd. 
Wij hopen u in de maand maart weer een goede invulling te kunnen geven van de weekenddiensten in de  
H. Antonius Abt kerk. 
Wij vragen u dan ook begrip voor de ontstane situatie.      Locatieteam H. Antonius Abt kerk 

 
Financiën t/m november:      2018        2017 
Kerkbijdragen    € 21.142    € 24.002 
Collectes     €   6.725   €   8.999 

 
Gedoopt: 
20 januari 2019 Nino Strik 

Ouders en dopeling  van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden: 
04 januari 2019 Harrie van Ewijk  Wolfkuilseweg 77   Nijmegen 73 jaar. 
05 januari 2019 José Ortmans – Maessen Florence Nightingalestraat  14 Nijmegen 75 jaar. 
10 januari 2019 Mientje Theunissen  Wolfsbossingel 32   Beuningen 83 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 vr. van 09.00-12.00 uur. 
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za. 02 febr.18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld 
zo. 03 febr. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Wim Hopman. 
za. 09 febr. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 10 febr. 10.30 u.  Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
za. 16 febr. 18.30 u.  Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 17 febr. 10.30 u.  Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
za. 23 febr. 18.30 u.  Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 24 febr. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: Annie Smits. 

 
 
Financiën t/m december       2017      2018 
Kerkbijdragen    € 18.846  € 16.929 
Collectes    €   8.711  €   6.704 
 

 
 
Kerkcafé:   Er zal fijn weer kerkcafé zijn op zondag 3 februari a.s. in de sacristie. 

 
 
KOFFIEDRINKEN ….. en …….EEN VRAAG …… 
Wat is het fijn, dat er ’s zondags na de viering altijd nog wat gelegenheid is om met elkaar te praten onder het 
genot van een kopje koffie of thee!  
Heel veel jaren heeft Loes Zuure zich ingezet als vrijwilligster voor onze kerk. Als laatste karwei verzorgde zij 
het rooster van de “koffieschenkers”, die na de zondagviering dienst doen. Nu gaat zij daarmee stoppen en u 
raadt het al: wij zoeken iemand, die dit klusje wil overnemen. Het zou fijn zijn, als dat iemand is van de groep 
koffieschenk(st)ers zelf. 
Het rooster is momenteel ingevuld tot juli 2019. Informatie kunt u altijd krijgen bij Loes. 
Loes, heel hartelijk dank voor jouw inzet voor onze kerk. 
 

 
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 

GEEF VOOR JE KERK 
Kerk daar sta je 

Met je deuren open 
wagenwijd 

Voor wie trouwen, 
dopen, vieren, rouwen 

Voor wie maar wil 
luisteren naar een woord dat verheft 

naar een onbeduidend verhaal 
van een naaste om een praatje verlegen 

Kerk blijf daar staan 
Ik geef om 

de plek die je biedt 
 

Dankzij uw bijdrage kan 
de kerk voortbestaan 

Kerk zijn we samen 
Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op  voor 
hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn, waar 
leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken 
geloofsgemeenschappen te laten zijn, waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen 
altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan 
uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen.  
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.  

“Ik ben blij dat de kerk er is, 
daarom geef ik aan mijn kerk. 
Ik hoop dat we dit jaar extra 

kunnen investeren om 
duurzamer te worden.” 

Hoeveel geeft u? 
Geef slim!! Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke 
gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier 
alles over op www.kerkbalans.nl  

 
BETLEHEM 
Zondag 13 januari is er met een kleine 30 mensen een (nieuwjaars)viering geweest in de Betlehemkerk. De 
mensen waren uitgenodigd via een artikel in het wijkblad De Wester. Na de viering is de mensen verteld, 
dat de Betlehemkerk verkocht zal worden. Daarvoor is een makelaar ingeschakeld. Intussen wordt de 
voormalige pastorie aan de 2de Oude Heselaan, waar nu nog een psychologische dienst is gehuisvest, 
volledig gerenoveerd. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor aan de ene kant een liturgische ruimte, 
een kapel dus, en aan de andere zijde een gespreks- en ontmoetingsruimte. Samen wordt dit het pastoraal 
centrum Nijmegen Oud-West.  

 
VOLWASSENENCATECHESE 
Binnenkort start de kerngroep catechese van de locatie Effata weer met een tweetal activiteiten, bedoeld 
voor alle leden van onze gezamenlijke parochie Heilige Stefanus. Het betreft allereerst een nieuwe serie 
van 4 bijeenkomsten bibliodrama (het naspelen van bijbelverhalen om ze zo beter te gaan begrijpen) en 
daarnaast een bezoek aan het kerkgebouw van de locatie Maria Geboorte. Het bezoek is een activiteit van 
de Effata werkgroep Kunst en Religie en is een vervolg op het bezoek dat in oktober 2018 begonnen is met 
een bezoek aan het kerkgebouw van de Dennenstraat. Beide activiteiten worden begeleid door terzake 
vakkundige docenten. Voor inlichtingen en meer info bel of mail je met Ger Gerrits 
(gjm.gerrits@gmail.com, telefoon 024 3234934). Ook als je vervoer nodig hebt.  
Achter in de kerk hangt een postertje over beide activiteiten.  
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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


