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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 
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Mevr. A. van Munster. 
Dhr. Herman Wanders. 
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Advertenties: 
Dhr. C. Boef. 
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Druk:  
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Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

BUONA FORTUNA!  
Januari….. het nieuwe jaar is inmiddels al weer een paar weken oud. Hier 
en daar proberen de beste wensen nog steeds de grijze en natte dagen wat 
op te fleuren. De lange grijze periode, die januari altijd lijkt te zijn, maakt 
me wat weemoedig en zet me aan het denken over de vele mensen die er 
niet meer zijn. Wat waren het er veel die ons ontvallen zijn, het vorig jaar! 
En wat zijn er dus nu veel mensen, die al die goede wensen voor dit jaar 
met een dubbel gevoel aanhoren en uitspreken. Goede wensen mogen 
toch nog de hele maand?  
 
In de nalatenschap van mijn broer vind ik een mij bekend stenen plaatje. 
Buona Fortuna staat er in het marmer gebeiteld:  
veel en goed geluk, jongen! Een in steen gebeitelde wens,  
twee jaar geleden zorgvuldig voor hem uitgekozen, in het  
propvolle marmerwinkeltje in de Via Margutta in Rome.  
De wens is niet uitgekomen, helaas. Of toch wel? Goh… was dat alweer 
twee jaar geleden? Wat gaat de tijd snel!  Tijd is gratis, en toch 
onbetaalbaar….Tijd kun je niet bezitten al denk je van wel, je kunt die  
hooguit gebruiken. En wanneer je tijd verliest, krijg je die nooit meer 
terug…  
Achteraf gezien lijkt de tijd steeds ontzettend snel te zijn gegaan. En toch 
lijkt een maand als januari zo eindeloos lang… Dat moet tussen de oren 
zitten! Ik luister naar een lied van Stef Bos en Frank Boeijen. ‘Alles is 
lucht’, heet het. Of ook: Lied van Prediker. Ja zeker, die man van het 
gelijknamige Bijbelboek.  
‘Er is een tijd van verliezen. Er is een tijd van vertrouwen. Er is een tijd 
van verlangen. Er is een tijd van vergeten. Er is een tijd van vergeven. Er 
is een tijd voor alles. En alles is lucht. En alles is leegte, alles is zinloos. 
En alles is leven, alles heeft waarde. En alles is iets, alles is alles. En alles 
is niets! Wij zijn een deel van een groter geheel! Wij vallen als bladeren, 
en de wind neemt ons mee.’ 
 
Het zijn weemoedige, misschien sombere, maar ook heel menselijke 
gedachten… En er is ook goede raad! ‘Groei naar het licht, niet alles is 
donker! Klim langs de stralen van de komende zon naar de hemel 
omhoog! Houd je niet vast aan dat wat voorbij is, en laat alles los wat 
spookt in je hoofd.’  
Tijdens de afscheidsviering voor zijn opa Jan, scharrelde zijn 
achterkleinzoon nieuwsgierig langs de baar en de bloemen er om heen. 
Als elk kind werd hij als een magneet getrokken naar de emmer met 
wijwater. Je hebt gelijk, Luka! Water betekent voor mensen leven! 
Zonder water is er geen leven! En dood en leven horen bij elkaar, in een 
voortdurende cirkelgang. Tranen, verdriet, ja zelfs de regen van januari, 
het levert de levenskracht van lente, om opnieuw te beginnen, aan 
toekomst te werken, ‘het regent zonnestralen’! Buona Fortuna! 

Hans van Zonneveld 
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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 

 
 

NAAR VOREN! 
In het adventsnummer van de Oase hebben we het al aangekondigd: we willen dit voorjaar de achterste 
banken in de Antonius Abt gaan afsluiten. Op die manier willen we wat meer tot elkaar komen bij de 
diensten in onze kerk. 
Toch willen we u nu al vragen: kom eens verder naar voren zitten, zodat de voorgangers en lectoren niet 
tegen zoveel lege plekken aan staan te kijken. Wij zijn ervan overtuigd dat dan ook het gevoel van samen 
liturgie vieren versterkt zal worden. 
Ook wordt  bezien of we de ‘zit’ in de banken vooraan wat gerieflijker kunnen maken. Dan is het extra 
aantrekkelijk om meer naar voren te komen! We hopen van harte dat u positief staat ten opzichte van dit 
initiatief.                 Locatieteam H. Antonius Abt kerk 

 
EERSTE COMMUNIE (herhaald bericht) 
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 gaan doen. Ouders uit de locatie De Goede Herder en H. 
Antonius Abt, die hun kind willen aanmelden, kunnen dat doen tot en met februari 2020.  
U kunt daarvoor contact opnemen met de pastorie van de H. Antonius Abt. 

 
AFSCHEID VRIJWILLIGERS 
Helaas heeft Frans van Raaij, gezien zijn leeftijd, aangegeven te stoppen met vrijwilligerswerk voor onze 
kerk H. Antonius Abt. Frans heeft, je zou kunnen zeggen bijna zijn hele leven als vrijwilliger in allerlei 
functies zijn bijdrage geleverd. Teveel om alle functies te benoemen, maar zeker heel lang als lid van de 
Commissie Onderhoud en Beheer. Wij willen Frans dan ook heel erg dank zeggen voor al die jaren dat 
hij zich met hart en ziel heeft ingezet. Intern hebben we op een passende wijze afscheid van Frans 
genomen, maar hij blijft nog wel lid van het Gemengd koor.       
                      Locatieteam H. Antonius Abtkerk

 
OPGEVEN INTENTIES 
Om misverstanden te voorkomen vragen wij u, als u een intentie wilt opgeven, dat op een van de 
volgende manieren doen: 
Voor De Goede Herderkerk: 
U kunt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.30 uur en 12.00 uur de intentie opgeven bij 
de vrijwilliger van het dienstencentrum in de kerk. Dit kan telefonisch (tel. 024-3732646) of  persoonlijk 
in het dienstencentrum. U kunt ook een enveloppe in de brievenbus van de kerk doen met daarin een 
briefje voor wie u een intentie wilt opgeven en wanneer de intentie gelezen moet worden. Wij vragen u 
om dan ook het geld voor de intentie in deze enveloppe te doen. 
Voor de H. Antonius Abtkerk: 
Het liefst via e-mail (h.antoniusabt@gmail.com). Vermeld in uw e-mail voor wie de intentie is en 
wanneer u deze gelezen wilt hebben.  
Schriftelijk kan ook door een enveloppe in de brievenbus van de pastorie te doen. Vermeld met een 
briefje voor wie de intentie is en wanneer u de intentie gelezen wilt hebben. Wij vragen u, om dan ook  
het geld voor de intentie in deze enveloppe te doen. 
U kunt uw intentie ook telefonisch opgeven (06-53240809).  
Als u per e-mail of telefonisch een intentie opgeeft, verzoeken wij u de stipendia hiervoor over te maken 
op het IBAN nummer van de kerk (NL12 RABO 0135 8024 58) t.n.v. parochie H. Stefanus, locatie  H. 
Antonius Abt kerk en o.v.v. intentie.  
Stipendia 
Veel mensen vragen wat een intentie kost. Al een aantal jaren vragen wij € 10,00 voor een intentie. Wel 
laten wij u weten dat het Bisdom Den Bosch een adviesbedrag van € 12,00 per intentie voorstelt. 
       Locatieteams De Goede Herderkerk en H. Antonius Abtkerk 
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za. 01 feb. 18.30 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: Hein Fischer en Jo Edelijn. 

Wij gedenken na één jaar: Anna van Merwijk-Senten. 
zo. 02 dec. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor.  

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 

 

za. 08 feb.    GEEN VIERING 
zo. 09 feb. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
 

za. 15 feb.   Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus. 

Wij gedenken na één jaar: Nel Wouters-Verweij en Thea Peters-Dietz. 
zo. 16 feb. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   

za. 22 feb.   GEEN VIERING 
zo. 23 feb. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
 

wo. 26 feb. 19.30 u. ASWOENSDAG  
Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 

   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
 

za. 29 feb.  GEEN VIERING 
   1ste Zondag van de Veertigdagentijd. 
zo. 01 mrt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 

Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Hein Fischer en Jo Edelijn. 
 

 
Financiën t/m november:          2019       2018        
Kerkbijdragen     €  19.924  €  21.142    
Collectes     €    9.737   €    6.725  

 
Gedoopt: 
 
19 jan. 2020  Donny Schaepmeester 

Ouders en dopeling van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden: 
12 dec. 2019   Joke Selbach    Maanstraat 2  Nijmegen 89 jaar. 
22 dec. 2019   Bets van Ottele – van Kuijk  Jekerstraat 2  Nijmegen 80 jaar. 
05 jan. 2020   Riet Martens – Hofstee   Heyendaalseweg 117 Nijmegen 88 jaar. 
Begraven op ons kerkhof: 
09 jan. 2020   Leo van de Water   Kerkstraat 42  Nijmegen 75 jaar. 
14 jan. 2020   Truus Steentjes – Dieker  Albanystraat 157 Nijmegen 90 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. 01 febr.   GEEN VIERING 
zo. 02 febr. 10.30u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 

       Voorganger: Geert Ritmeijer. 
 

za. 08 febr.  18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
       Voorganger: Hans van Zonneveld 

zo. 09 febr. 10.30 u.  Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
       Voorganger:  Patrick van Dievoet. 
 

za. 15 febr.   GEEN VIERING 
zo. 16 febr. 10.30 u.  Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 
      Int.: Willy Spruytenburg – Kok. 

 
za. 22 febr. 18.30 u.  Eucharistieviering met samenzang. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld 
zo. 23 febr. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld 
 
wo. 26 febr. 19.30 u.  ASWOENSDAG 
      Woord- en communieviering 
      Voorganger:  Patrick van Dievoet. 
 
za. 29 febr.    GEEN VIERING 
zo. 01 mrt. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. Quintessens.     
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
 

 
 

Financiën t/m december    2019        2018 
Kerkbijdragen          €  16.573  €  16.929 
Collectes           €    6.341  €    6.704 
 

 
Overleden: 
01 jan. 2020 Jan te Riele Aubadestraat 442  Nijmegen 89 jaar. 
14 jan. 2020 Truus Steentjes – Dieker Albanystraat 157 Nijmegen 90 jaar. 

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

 
Kerkcafé:  Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 7 februari a.s. in de sacristie. 

 
KERSTMARKT 
De Kerstmarkt door en voor de kerkgemeenschap de Goede Herder,  
die plaatsvond in de kerk en in het winkelcentrum de Notenhout,  
is een geslaagd initiatief geworden. De opbrengst was € 327,50. 
Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. 
Leonie Hendriks 

 
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 

ARMOEDE EN DIACONIE (Bron: Nieuwsbrief van het Bisdom Den Bosch) 
Nederland is een zeer welvarend land. Verreweg de meeste Nederlanders noemen zich bij sociologisch 
onderzoek ‘gelukkig’ tot ‘zeer gelukkig’. Tegelijk is er een aanzienlijke groep burgers, die maar moeilijk 
rond kan komen. Alleen al enkele honderdduizenden kinderen leven in armoede. Iedere drie jaar 
presenteren de kerken een armoederapportage. Vrijdag 8 november gebeurde dat in de Pauluskerk te 
Rotterdam. De scriba van de PKN en ik mochten, namens de twee grote kerken van ons land, het rapport 
aanbieden aan de staatssecretaris van sociale zaken. Het verslag is om meerdere redenen belangrijk. Het 
geeft ons allereerst meer zicht op de inzet van de kerken rond armoede. Duizenden kerkmensen zetten 
geld en tijd in voor hun arme medeburgers. Tegelijk geven de kerken een signaal aan de politiek en de 
samenleving. 
Diaconie als kerntaak  
De betrokkenheid van kerkelijke organisaties bij hulpverlening aan mensen in nood blijkt onverminderd 
hoog te zijn. Door de inzet van kerkelijk geld en menskracht wordt uitsluiting tegengegaan en worden de 
meest kwetsbaren geholpen te participeren binnen onze samenleving. Een en ander komt voort uit het 
hart van ons christelijk geloof. Als beeld van God is iedere mens van waarde. Christus spoort ons aan tot 
concrete barmhartigheid. De overbekende parabel over de barmhartige Samaritaan kan ons daarbij 
inspireren. Wij worden uitgedaagd om steeds meer een naaste te worden voor mensen in de marge. Het 
aanbidden van God en de dienst aan de naaste horen bij elkaar als hol en bol. Christus wordt niet alleen 
ontmoet in Woord en sacrament maar ook in de minste van de zijnen.  
Kritische bondgenoot  
De kerken blijven overigens de overheid oproepen om een schild voor de zwakken te zijn. Onze 
samenleving moet zó worden geordend dat ook de armen en kwetsbaren tot hun recht komen. Samen met 
de overheid zijn het maatschappelijke middenveld en onze burgers geroepen om gezamenlijk actie te 
ondernemen. De diaconale hulp van de kerken vormt een signaal dat het niet goed gaat, dat 
overheidsvoorzieningen mensen onvoldoende bereiken. De overheid dient een sociaal vangnet te 
waarborgen. De kerken willen bondgenoten van onze overheid zijn. Zij bieden hulp aan mensen in nood. 
Zij willen samenwerken met gemeenten en instanties. Nog meer samenwerking tussen kerken en de 
verschillende overheden kan vruchtbaar zijn. Tegelijk willen de Kerken de overheid kritisch volgen en 
aanspreken. Wij waarderen de inzet van de overheid, maar signaleren, dat dat beleid helaas nog 
onvoldoende vruchten afwerpt. Het oecumenische armoederapport 2019 is dan ook een oproep aan de 
overheid om het beleid voor een aantal deelterreinen, zoals de schuldenproblematiek en de hoogte van de 
uitkeringen, te intensiveren.  
Waardigheid  
Nog een ander belangrijk punt wil ik noemen. De bureaucratie en de vele ingewikkelde formulieren zien 
diaconale vrijwilligers als belangrijke blokkades bij het effectief bestrijden van armoede. Uit het 
armoedeonderzoek klinkt een oproep aan onze overheden om te werken aan een meer menswaardige 
samenleving. Uiteindelijk gaat het om het recht doen aan de waardigheid van iedere mens. Recent noemde 
de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter het gelukkig maken van een ander mens, de zin van ons bestaan. 
Dat wij individueel en collectief mogen bijdragen aan het geluk van andere mensen, heel bijzonder van de 
armen en de kwetsbaren in ons land. Het zal ons tot zegen zijn.       
                   Mgr. dr. Gerard de Korte 

 
KERKBALANS 2020 
Op 18 januari is de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gegaan, dit jaar met het thema:  

“Geef voor je kerk” 
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar 
ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. 
Met uw bijdrage maakt u de vieringen in onze beide kerken mogelijk en helpt u mee aan het behoud van 
de gebouwen. 
Mogen we (ook dit jaar weer) rekenen op uw deelname? 
De IBAN nummers van de beide locaties vindt u aan de voorzijde van deze Oase. 

            Werkgroep Kerkbalans en locatieteams van De Goede Herderkerk en H. Antonius Abtkerk 
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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


