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OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. 

Volgende uitgave: Maart 2023. Kopij inleveren vóór 07 Februari 

2023, zie mailadres redactie in de colofon. 
 

EEN NIEUW JAAR: 2023. 
Ook deze OASE is in samenspraak met beide locatieteams gemaakt. 
 

Gelukkig wisten we ‘Wij komen tezamen’ waar te maken in onze kerkgebouwen. Met 
een onverwacht groot aantal mensen hebben we, na twee jaar, weer de komst van onze 
Heer gevierd. Het jaar 2023 staat voor de deur en met Wim Kan kunnen we ons 
afvragen ‘waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?’. 
 

Zeker is dat de oorlog in Oekraïne voort gaat. Zeker is ook dat de prijs van energie in 
het nieuwe jaar hóóg zal blijven, net als de kosten van ons dagelijks eten en drinken. 
Dat geeft een weinig opgewekt gevoel om het nieuwe jaar mee tegemoet te treden. 
Dichterbij ligt er voor veel mensen de vraag: hoe zal het verder gaan met de pastorale 
activiteiten en zorg vanuit het kerkgebouw van de Goede Herder. De laatste leden van 
het locatieteam gaan hun werk neer leggen. De tuinploeg zal voorlopig noest doorgaan 
met hun werk. Ónzekere tijden, dat is duidelijk. 
 

Toch gaat de tijd ‘gewoon’ door en na het Nieuwjaarsmoment gaat ook het kerkelijk 
jaar door met de openbaring van de Heer – zijn doop in de Jordaan – en worden we 
weer meegenomen in het opgroeien van dit kind van Maria en zijn rijpen naar 
volwassenheid.  
 

Onze jaarkalender 2023 toont dat we eind februari Carnaval zullen vieren en ook dan 
speelt de vraag: hoe ‘open’ kan er gevierd worden, dat wordt mede bepaald door de 
mate waarin er van hoge cijfers van Corona-besmettingen sprake zal zijn. Duidelijk is 
dat we ná Carnaval, als afsluiting van die zotte dagen, Aswoensdag zullen beleven en 
we daarmee de Vastentijd 2023 ingaan. Als je zó naar de tijd kijkt, wordt het daarna 
rap Pasen en zijn we in het voorjaar aangeland…  
 

En zo richten we onze blik naar onszelf en volgt de vraag – alsof je jezelf in een 
spiegel aanziet: ‘en wat doe ík dan.. hoe houd ik vól?’ Op zoek naar een reactie op 
deze vraag kwam bij mij een oud gebed in mijn hoofd boven dat ik leerde kennen door 
een oudtante, zus van mijn oma. Ze declameerde het op verjaardagen, soms tot 
vervelens toe wat mij betreft, maar op haar sterfbed was het haar houvast, tot haar 
laatste snik.  
Het gaat over ‘gewoon, volhouden’, in ons bestaan van alle dag, driemaal daags, vóór 
en na het eten je aansluiten bij woorden als: 
 

Heer, ik bid U vanuit mijn keuken, daar ik geen heilige kan zijn 

achter stille kloostermuren, of in Afrika’s woestijn,  

of in lange meditaties, als een vurige novice. 

Maak mij heilig door het koken, en door het wassen van ’t servies 
 

Ik heb Martha’s handen nodig, maar Maria’s hart nog meer 

en bij het poetsen van de schoenen, zie ik uw sandalen weer 

‘k Zie ze gaan in Martha’s woning, Als ik hier de vloeren boen 

Neem dan deze meditaties, méér kan ik niet doen. 
 

Warm de keuken met uw liefde, en verlicht ze met Uw vree 

vergeef mij al mijn tobben, maak mij rustig en tevrêe, 

Gij die graag de mensen spijsde, in de vlakte aan de zee 

neem het werk van mijn handen, dat ik U ter liefde dêe. 
 

Dat we het zó volhouden in de komende tijd, wens ik ons toe: u en mijzelf! 
 

Berry Tijsse Klasen, locatieteam H Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

 

Ook deze OASE is in samenspraak en samenwerking tussen beide locatieteams van inhoud voorzien. We 

willen dat ‘onze OASE’ als contactblad voor de gelovigen van beide kerken blijft bestaan, totdat er een ander 

informatiekanaal is (een parochie-breed blad bijvoorbeeld) of wanneer blijkt dat er niet langer prijs op wordt 

gesteld. WIE DE OASE LIEVER DIGITAAL wil: mail  h.antoniusabt@gmail.com en het komt goed! 

 

ONZE VERONTSCHULDIGINGEN voor wat schrijf- stijl- en taalfouten die er in de vorige OASE 

te vinden waren: dank aan de lezers die er ons op attendeerden.. we proberen er van te leren. 

Samen houden we elkaar scherp! Dus dank voor uw opmerkingen!  

 

Inzamelactie kleding en schoenen. 

 

Op maandag 17 oktober was er de inzameling voor kleding. 

Op deze dag zijn er in totaal 195 zakken met kleding, schoenen 

en  dergelijke door u allemaal gebracht en door SAM 

meegenomen. In gewicht was dat 960 kg!!  

     

     Ze komen met hun inzamelingsverzoeken terug in 2023!    

 

Woensdagavond vieringen in de Antonius Abt 
Vanaf woensdagavond 11 januari kunt u elke woensdagavond om 19.00 uur terecht voor een 

bezinningsmoment in de zijkapel van de kerk. Om en om zal er dan een Stiltegebed of een Taizéviering 

worden georganiseerd. 

 

Het Stiltegebed is een meditatieve viering waarin de stilte centraal staat. De Taizéviering is gebaseerd op 

het avondgebed, zoals het in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk wordt gehouden. In een 

dergelijke viering wordt er juist veel meditatief gezóngen.  

Zowel het Stiltegebed als de Taizéviering worden georganiseerd door de Dominicanessen van de Heilige 

Familie van Neerbosch.  
 

Schema vieringen in januari - februari 2023: op 4 januari nog geen viering 

11 januari – Stilte    01 februari – Taizé    

18 januari – Taizé    08 februari – Stilte  

25 januari – Stilte   15 februari- Taizé 

  

Vespers tijdens de VASTEN 
Eind februari begint de Vastentijd weer. In deze periode zal er elke vrijdagmiddag om 17.00 uur een 

vesper (avondgebed) worden gehouden in de Antonius Abt. De vesper is één van de vaste 

gebedsmomenten in de kloostertraditie. De Vesper bestaat uit het zingend reciteren van psalmen, een 

korte lezing en gebeden. De eerste Vesper is op vrijdag 24 februari. 

De Vesper wordt verzorgd door de zusters van de Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch.  

 

Vastenproject 
Voor het Vastenproject 2023 is ons oog gevallen op het werk van Saskia Does in Roemenië. Zij werkt al 

enkele jaren als vrijwilliger onder de vleugels van Stichting H.A.R. (Hulp aan Roemenië), het levenswerk 

van Ben en Ria Theissen uit Wychen dat we al vaker (onder)steunden. Met het overlijden van Ben zal de 

stichting HAR ophouden te bestaan, maar de noodzaak hun werk te ondersteunen stopt níet! 

Daarom willen we in de vastentijd aandacht geven aan Saskia’s werk waarin de opvang van jonge kinderen 

centraal staat. In de volgende OASE leest u er meer over. Ook dit jaar willen we samenwerken met de 

bewoners van Catharinahof en Huize Rosa, zoals we met elkaar gewend zijn om te doen. 
 

Actie KERKBALANS 

Thema in 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen. 

De brief met het verzoek mee te (blijven) doen, zal per locatie worden in  

gevoegd in dit blad. Uw betrokkenheid en financiële steun zíjn en blíjven hard 

nodig om ons voortbestaan te steunen. DANK ALVAST voor uw bijdrage. 

 
 



4

 
 

Elke zondag is er een Heilige Mis om 10.00 uur, waarin voorgaat pater Joop Banning SJ of pater Jan van 
Duijnhoven OP. Op elke 1e en 2e zondag van de maand zingt het Gemengde Koor, begeleid op het orgel 
door Gerard Donkers. Na afloop drinken we koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie. Op de zondagen 
dat er geen koor is, stimuleren we elkaar tot samenzang.  
 
Met tussenpozen vertellen kerkgangers dat zij voorgangers slecht verstaan. Sinds de binnen restauratie in 
2001 is dat een vaker geuite ervaring. De beste tip die helpt is: ga verder naar voren zitten! 
 
Kosters: we verwelkomen mevrouw Rosetta van de Pas, die met meneer Henk van den Brink het 
kosterschap wil delen vanaf januari. Meer kandidaten zijn altijd welkom. 
 
Afscheid van dirigente(s) Gemengde Koor 

In de kerstnacht hebben we dank gezegd aan Irene Hoogveld voor haar invalwerk  
in november en december. Op Kerstmorgen namen we afscheid van  
Lieke Geraats – Oostenbrugge: haar werk als soliste maakt het steeds lastiger dit te 
combineren met vaste repeteeravonden en vieringen op zondag.. goed te snappen.. 
dat verdiende een roos! 
 
N.B. het Gemengde Koor is op zoek naar een dirigent(e); 2x per maand repeteren 
en zingen. Betaling volgens tarieven Bisdom, reiskosten worden vergoed,  
Info bij Gerard Donkers tel. 024 322 6339.  
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de 
mail, of kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie en wanneer en het 
geld (€ 12,-) in de brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en 
inhoud voorafgaand aan de viering in de sacristie! Dan wordt de intentie op de juiste dag gelezen in de 
viering. 
 

BIJZONDERE VIERING in FEBRUARI 2023: 
 

22 Februari, Aswoensdag om 19.00 u. Viering waarbij het Gemengde Koor zingt. 
 

 

Overleden:  

21 oktober Wim Kersten     Bredestraat 
20 november  Roel Raijman     Torenuilstraat 
12 december Johanna Maria Thoonen-Dinnissen,   Korte Bredestraat   
18 december Helena van de Velden    Van ’t Santstraat 
23 december  Elisabeth HM Hoogveld-Tap   Molenweg 

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

Gedoopt:  

29 oktober Frenkie Peters 
05 november  Jordan Kimscha 
18 december   Nayïm Diviano Jesus Winklaar 
 Dopelingen en ouders: van harte gefeliciteerd. 

 

Financiën H. Antonius Abt: 
Kerkbalans tot en met november 2021 € 15.800,-  Kerkbalans tot en met november 2022 € 16.984,- 
Collecten tot en met november 2021 € 2297,-  Collecten tot en met november 2022 € 5.548,- 
 

Kerkbijdragen en Collecte: bedenk bij deze cijfers dat er in 2021 door de lockdown veel minder mensen 
in de kerk geweest zijn…….. al bij al lopen de inkomsten terug, dus als u … fijn, dank u wel!.  
 
Op zondag 15 januari zijn de vrijwilligers uitgenodigd voor een bijeenkomst met een hapje en een drankje, 
aansluitend aan de viering van 10.00 u en dan tot ongeveer 15.00 uur.  
Bevestiging van komst / aanwezigheid op 06 - 53240809 (contactnummer pastorie). 

 

 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 

 



5

 
 

 

 

 

 

Half december hebben Ellie, Theo en Hans bij het parochiebestuur aangegeven dat zij voornemens zijn hun 

activiteiten als locatieteamleden per 1 februari 2023 te stoppen: hun tijdige berichtgeving geeft beide partijen 

de gelegenheid zaken af te kunnen ronden. 

 
Voorlopig blijft de viering in de kapel van de Goede Herder, op zaterdag om 18.00 uur, gehandhaafd met 

voorgangers uit de SCJ. De paters Jésus Manuel Baena en Mihal Tabak zijn bekende gezichten geworden in 

de vieringen op zaterdag. 

 
Het was fijn te horen dat de groep kerkgangers die er zaterdags komen, langzaam groeit; het zal ook fijn 

geweest zijn dat op kerstavond twee vieringen gehouden zijn om aan alle kerkgangers gelegenheid te bieden 

er bij te zijn. 

 

De leden van de tuinploeg treffen elkaar elke week en zo blijft de omgeving van het kerkgebouw er verzorgd 

uitzien. 

 

 

Vanuit het locatieteam De Goede Herder is verder aangereikt voor deze OASE. 

 

Financiën Goede Herder kerk: 

. Kerkbijdrage t/m oktober 2022   €  4.991,- 

. Collectegeld t/m oktober 2022    €  1.470,- 

 

 

Gedoopt:  
05 december Djezz Jasper Benjamin van Hees 

 
 

 

 

Over het verkrijgen van de OASE: 

 

Zoals al is aangegeven, bestaat de mogelijkheid de OASE digitaal (in pdf) via uw mail te ontvangen: meld  dat 

op mailadres h.antoniusabt@gmail.com en dan komt dat goed. 

 

Het was niet langer te doen om alle huisadressen af te gaan en ons blad bij u thuis in de bus te bezorgen.  

 

Sinds afgelopen najaar is de OASE op enkele plaatsen in het winkelcentrum De Notenhout te vinden, zodat u 

die van daar zelf mee naar huis kunt nemen.  

 

Mocht u de Oase, omdat u slecht ter been bent of geen computer heeft, liever per post ontvangen, bel dan even 

naar het nummer van de Pastorie Dennenstraat 024-3770631 of naar 06-53240809 

 

In de supermarkten ligt ons blad klaar op de ‘leestafel’ met folders en bladen, maar ook bij De Haas De Mode, 

in het Wijkcentrum en natuurlijk in de kapel van de Goede Herder.   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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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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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Concert op14 januari 2023 kerk H. Antonius Abt  

 

Concert ‘Carte Blanche’ onder leiding van Michel de Kort.  Het 

Nijmeegse kleinkoor ‘Een voor Twaalf’ zingt hedendaags en oude 

muziek, die interessant is én geinig. Welke muziek klinkt er? Van 

de componist Schanderl  hoort u ‘Rosa de Rosas’, een lied uit 1100 - 

1200 gestoken in een modern jasje. Dan Parsons Avé Maria, gevolgd 

door Monteverdi. De 8-jarige (!) Mozart komt voorbij. Een 

hoogtepunt is een vierluik van Martinu; de zoete liefde horen van 

Gustav Holst met als tegenhanger zijn toch wel maffe lied van de 

ijzersmid. Er klinkt een schitterend ‘O bone Jesu’ van Draeseke. 

Entree: vrijwillige bijdrage, met gratis drankje na afloop.  

Meer informatie: www.eenvoortwaalf.nl   
 

Verwarmen van de kerkgebouwen 

Het parochiebestuur heeft aangegeven dat onze kerkgebouwen – net als de meeste andere in ons land – 

voorlopig niet verwarmd mogen worden. De gestegen kosten van het gas zijn hier natuurlijk de reden voor. U 

kent het van uw eigen thuissituatie: de gasprijs is drie- soms viermaal hoger dan vorig jaar. We worden daarom 

uitgenodigd goed voor onszelf te zorgen en in een dikke(re) jas naar de kerk te komen. De mensen die kerken in 

de St. Jan in ’s-Hertogenbosch doen dit al járenlang: in die kerk is nooit verwarming aangelegd! In overleg met 

het parochiebestuur wordt binnenkort een aantal (elektrische, m.b.v. een accu) verwarmingskussen (voor rug-

zitvlak) geleverd die het comfort moeten vergroten van het kerkbezoek in deze koude tijden.  
 

Eerste communie in 2023 / Vormsel 12-16 jarigen 

Zoals eerder vastgesteld, is er het voornemen om op 4 juni 2023 weer een viering te houden waarbij kinderen 

hun H. Eerste Communie doen. In de komende OASE volgt (echt) meer informatie, maar wie zich nú al wil 

melden kan dat doen op het mailadres van de locatie: h.antoniusabt@gmail.com. Reactie volgt dan. 
 

De ouders en jongeren (12-16 jaar) die zich op het H.Vormsel willen voorbereiden kunnen zich eveneens op 

dit mailadres van onze locatie melden…. er wordt dan contact opgenomen en we zien met hoeveel jongeren 

we zullen zijn. Inmiddels is er een tweede traject in onze parochie om tot het H.Vormsel te komen: 

Op zondag 19 maart 2023 om 10.30 uur vindt in de Maria Geboorte kerk de vormselviering plaats door pastoor 

deken E. Kimman. We gaan met de vormelingen kijken naar ons eigen geloof, wat bijbel en sacramenten voor 

ons betekenen, en hoe we als christen een bijdragen leveren aan een betere wereld. In januari 2023 beginnen we 

met de bijeenkomsten voor de vormelingen ter voorbereiding op het vormsel dit gebeurt op de vrijdagavonden 

van 19.00 uur tot 20.30 uur op de pastorie Berg en Dalseweg 40.  

De voorbereiding vindt plaats op: 13 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari, 3 maart, 10 maart (in 

combinatie met Tienertime, daarom duurt deze bijeenkomst tot ongeveer 21.45 uur). Daarnaast wordt er nog een 

keer gepland om te oefenen voor de viering en voor het zingen van een lied tijdens de viering. Aanmelden bij de 

kerk Maria Geboorte aan de pastorie. 
 

Diaconale inspiratiedag in Hilversum op 11 februari 2023 

Met veel genoegen worden we uitgenodigd voor de Inspiratiedag voor initiatiefnemers op het gebied van 

caritas en diaconie op zaterdag 11 februari 2023 van 10.00-15.00 uur in Hilversum, met als thema ‘Kom 

naar de laadpaal van de ziel en laat je inspireren om thuis te geven!’ Voor en door wie? 

Deze dag is bedoeld voor mensen die zich vanuit diaconale overwegingen inzetten voor hun medemens, 

bijvoorbeeld door het opzetten van initiatieven. Kansfonds, Actioma, Huis van Dominicus en KRO-NCRV 

organiseren een bijzondere dag om een nieuwe generatie te inspireren en met elkaar te laten kennismaken.  

Er zijn lezingen en workshops deze dag en ontmoetingen met Erik Borgman, namens Huis van Dominicus 

Hermen van Dorp, namens Actioma, Wilfred Kemp, namens KRO-NCRV, Annemarie de Wit, namens 

Kansfonds en Henriëtte Hulsebosch, namens Kansfonds. Aanmelden voor de Inspiratiedag door 

onderstaande link te gebruiken (overnemen). 
 

https://c.spotler.com/ct/m5/k1/LcB5d1lnkK7pYm63hIaGa47ahTwpdH75GUd6ZsclDN4cdBDPv

PvjzcQ2oUCOxu9x/Vm22MSdELgfSevg 

 

Doe dit uiterlijk op maandag 30 januari. Een week voor de bijeenkomst krijg je van ons nog een mail met 

alle praktische informatie. De dag vindt plaats in het M-Mediagebouw, ’s-Gravelandseweg 80 Hilversum.  
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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 

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

NIJMEGEN

SCAN DE CODE

Schrijf je in en ontvang

direct hoge korting op je

ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

.nl

.nl

Achter iedere traan van verdriet, 

schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma
Uitvaartverzorging

voorheen in 

samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,

ongeacht waar en

of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


