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Eindredactie: 
Mevr. A. van Munster. 
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VAN OUD NAAR NIEUW EN VERDER 
Wie je ook spreekt, en zeker in deze tijd van het jaar, van ieder hoor je dat de tijd 
zo enorm snel voorbij gaat. Zo is het maandag en voor je het weet is er weer een 
week voorbij. Zo begint een nieuwe maand en zo is deze weer aan het eind. En 
dat geldt ook voor een jaar. Want opnieuw gaan we een jaar afsluiten en 
beginnen aan een nieuw jaar. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat 2019 begon, 
en nu staat 2020 alweer op de kalender. Je hebt het gevoel dat de tijd als fijn 
zand tussen je vingers door glipt.  
 

Aan het begin van een nieuw jaar maken we vaak allerlei goede voornemens: 
stoppen met roken, minder en vooral gezonder eten, meer bewegen, meer tijd 
steken in contacten met anderen, je meer bewust worden van waar het werkelijk 
in een mensenleven om gaat, niet direct een oordeel uitspreken maar eerst even 
rustig de tijd nemen om na te denken over wat de ander nu precies bedoelt,  
Maar het volhouden en waarmaken hiervan gaat niet altijd gemakkelijk. Want de 
waan van de dag vraagt nog al eens alle aandacht en kost de nodige energie. Of 
je hebt het gevoel dat alle moeite die je doet toch tot niets leidt. Of je voelt je te 
weinig gestimuleerd en geïnspireerd door anderen om ze waar te maken. Of je 
voelt je totaal niet begrepen door de ander. 
De bekende Benedictijner monnik Anselm Grün herkent dat en zegt daar in zijn 
boekje ‘Vergeet het beste niet’, het volgende over: 

‘Het woord ‘beginnen’ betekent oorspronkelijk ‘ontginnen’. Beginnen 
gaat moeizaam. Je leven lijkt een stuk land vol distels en stenen, 
begroeid met struiken en onkruid, chaotisch, onherbergzaam. Wil je het 
in cultuur brengen, dan moet je eerst een deel omspitten. Je kunt niet het 
hele stuk land van je leven binnen een jaar in cultuur brengen. Kies welk 
stuk van je land je dit jaar in cultuur wilt gaan brengen’. 

 

Maak keuzes, neem niet teveel hooi op je vork, wees je bewust van wat je 
aankunt, bedenk waar je inspiratie en bemoediging kunt vinden, en ga dan pas 
aan de slag. Om je goede voornemens te realiseren zijn heel wat 
randvoorwaarden noodzakelijk en daarbij mogen we zeker niet vergeten wat dat 
verhaal over die man uit Nazareth, die Jezus, daarbij voor ons kan betekenen. 
We vierden pas weer zijn geboorte in die simpele stal in Bethlehem. We hoorden 
verhalen over herders en koningen, die naar dat pasgeboren kind op zoek gingen. 
We hoorden wat die ontmoeting bij hen teweeg bracht: enthousiasme, hoop, 
blijdschap, vertrouwen in de toekomst.  
Over dat alles horen we op Nieuwjaarsmorgen de evangelist Lucas zeggen:  

‘In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem en vonden Maria en 
Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien 
hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die 
het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun 
verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog 
ze bij zichzelf’. 

 

Het afsluiten van een jaar, de start van een nieuw jaar, het is een goede reden om 
terug te kijken, maar meer nog om vooruit te kijken. Terugkijken en vooruitzien 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een nieuw jaar start immers nooit 
blanco. Alles wat ons in het voorbije jaar, in de voorbije jaren, is overkomen, 
wat we hebben meegemaakt, nemen we mee. Ze vormen als het ware de basis 
om op verder te bouwen. Mogen we in staat zijn om dat te doen in de geest van 
Maria: ‘Laten we alles wat we meemaakten en hoorden bewaren in ons hart en 
dat alles overwegen bij onszelf’.  
Een gelukkig en gezond 2020 toegewenst.    Geert Ritmeijer. 
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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 

 
 KERKBALANS 2020 

Op 18 januari gaat de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start, dit jaar met het thema: “Geef voor je kerk” 
Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden 
zoals u. 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.  
Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk 
een plek van betekenis voor u zijn.  
De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk.  
Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel  
mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of  
bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank. Daarom is er de Actie Kerkbalans.  
Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. De Actie-envelop wordt,  
door vrijwilligers, bij u in de brievenbus gedaan en u kunt zelf aangeven op welke wijze u bijdraagt en voor welk 
bedrag u intekent. Als u daarna zelf het ingevulde formulier retour geeft/stuurt, zal de werkgroep de gegevens 
verwerken, uiteraard met respect voor uw privacy. Het resultaat van alle bijdragen ziet u maandelijks in ons 
parochieblad Oase. 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 Herder kerk en 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, 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. 

 

AFSCHEID VRIJWILLIGERS 
Helaas hebben de dames, mevrouw Dinie Toonen en mevrouw Trees Stoep, ons laten weten dat zij per 1 december 
stoppen met het wekelijks verzorgen van de bloemen en planten in onze kerk. Zij hebben jarenlang met veel plezier 
en deskundigheid elke week onze kerk voorzien van mooie bloemen. 
Dank je wel daarvoor en hoe kun je niet beter de dames bedanken dan met een bloemetje.    
Ook Agnes Boef heeft afscheid genomen als lector. Agnes is vanuit de Maria ten Hemelopneming kerk meegekomen 
om als lector mee voor te gaan in vieringen. Ook Agnes hebben we bedankt met een bloemetje. 

 

NAAR VOREN! 
In het adventsnummer van de Oase hebben we het al aangekondigd: we willen in januari de achterste banken in de 
Antonius Abt gaan afsluiten. Op die manier komen we wat meer en vooraan bij elkaar te zitten. Wij zijn ervan 
overtuigd dat het gevoel van samen liturgie vieren versterkt zal worden, en de voorgangers en lectoren staan niet 
tegen zoveel lege plekken aan te kijken.  
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, en heeft u nog 
suggesties….. Laat het vooral weten!!!  

 

EENVOORTWAALF 
Het kleine koor eenvoortwaalf treedt alweer voor de zesde keer op in de H. Antonius Abt kerk. We komen er graag! 
Deze keer zingen we over Passie en over Tijd. En over de Passietijd. Inderdaad, in januari. De reden? Wij geven 
meestal geen concert in de Paastijd, terwijl er zoveel prachtige muziek voor die tijd is, die we aan u willen laten 
horen. De muziek is minder bekend, maar het zijn juweeltjes! Zoals die van Graun, Kuhnau en Lotti uit het begin van 
de achttiende eeuw. Hartverscheurende teksten én muziek uit de passietijd, net als vijf hedendaagse motetten  
van Tucapski. Ook hedendaags zijn werken van Miskinis en Chatman over  
het thema Tijd. Eenvoortwaalf opent het concert met een werk van  
Buchenberg over 55 engelen die je zullen beschermen, huiveringwekkend  
mooi. Van harte welkom!  
Gastdirigent is Michel de Kort.  
Toegang: vrijwillige bijdrage, drankje na afloop. www.eenvoortwaalf.nl 
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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, Henk Spanbroek, ov. fam. van 
Kesteren – Munster, Henk  en Els van Dommelen – Seelen, Nel Wouters – Verweij. 

wo. 25 dec. 10.00 u. 1ste KERSTDAG: Eucharistiering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.  

Int.: Joop Straatman, Hein Fischer, Jo Edelijn, Toon Piels, Nelly Jansen – van Uuden 
ov. fam. van Dinteren – Hubers, , Phil Timmerman – Engelaar, Annie Linders - Coolen. 

zo. 26 dec.   2de KERSTDAG: GEEN VIERING 
   Om 10.30 uur een morgengebed in De Goede Herder kerk met alle voorgangers. 
 

za. 28 dec. 18.30 u. GEEN VIERING    
zo. 29 dec. 10.00 u. GEEN VIERING 
 

di. 31 dec.  GEEN VIERING 
wo. 01 jan.  GEEN VIERING in de H. Antonius Abt kerk 
   Om 10.30 uur Eucharistieviering in de Goede Herder kerk. 
 

za. 04 jan. 18.30 u.  Eucharistieviering met samenzang. 
   voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
  We gedenken na één jaar: Harrie van Ewijk en José Ormans – Maessen. 
zo. 05 jan. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor.  

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: Hein Fischer, Jo Edelijn. 
 

za. 11 jan. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 12 jan. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   

za. 18 jan. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
  We gedenken na één jaar: Mientje Theunissen. 
zo. 19 jan. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
 

za. 25 jan. 18.30 u. GEEN VIERING 
  We gedenken na één jaar: Joop Straatman. 
zo. 26 jan. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: Phily Timmerman – Engelaar. 

 
Financiën t/m november:          2019       2018        
Kerkbijdragen     €   18.849  €  20.688    
Collectes     €     8.177     €    5.447  

 
Gedoopt: 
03 nov. 2019  Ashley Christina van Arkelen. 

 
Overleden en/of begraven op ons kerkhof: 
27 nov. 2019   Alida ten Bosch  Serenadestraat 46  Nijmegen 94 jaar. 
09 dec. 2019   Truus Broeksteeg – Sweerts Wolfskuilseweg 191  Nijmegen 94 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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di. 24 dec. 19.00 u. GEZINSVIERING Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger:  Patrick van Dievoet. 
   Int.: Paul Coolen. 
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,  

Paul Coolen, 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, Wil Jansen. 
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 
 

di. 01 jan. 10.30 u. NIEUWJAAR 
      Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
      Int.:  fam. van Pinxteren, fam. van Hoek. 
 

za. 04 jan. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 05 jan. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
 

za. 11 jan.  18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 
zo. 12 jan. 10.30 u.  Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorganger:  Patrick van Dievoet. 
      Int.: Johan Wennekes en zijn zoon John Wennekes. 
      Willy Spruijtenburg – Kok. 
 

za. 18 jan. 18.30 u.  GEEN VIERING. 
zo. 19 jan. 10.30 u.  Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld. 
 

za. 25 jan. 18.30 u.  Eucharistieviering met samenzang. 
      Voorganger: Hans van Zonneveld 
zo. 26 jan. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
      Voorganger: Geert Ritmeijer. 

 
 

Financiën t/m oktober  2019       2018 
Kerkbijdragen           €  13.787  €  15.214 
Collectes           €    5.310  €    5.768 

 
Overleden: 
16 nov. 2019 Annie van Haren - Lindsen  Nijmegen 87 jaar. 
28 nov. 2019 Dianne van Herkhuizen Albanystraat 75 Nijmegen 64 jaar. 

Geven wij hen terug in de handen van de Levende Heer. 
Kerkcafé:  Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 5 januari 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 

JONGERENBEDEVAART ROME 2020 
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op 
bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het 
SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De 
hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal 
Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen. 
Wat kun je verwachten? 
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, 
de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en 
hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. 
Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met 
paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van 
Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar 
vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het 
‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar 
Nederland. 
Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020 
Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar 
Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!) 
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim 
Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715 
Inschrijving: Via de inschrijfpagina: http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/overzicht 

 
Bedevaart naar Beauraing, België, 18 t/m 21 april 2020 

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar 
het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede medische 
verzorging aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde 
pelgrims deelnemen.  
De bedevaart van 18 t/m 21 april 2020 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende 
pelgrims) en Eersel. 
Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, lof en de persoonlijke zegen 
met het H. Sacrament, gezellige ontspanningsavonden, bezoek Mariaal museum, 

show van MarieChristien, kruisweg, en Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid de 
kruisweg bekijken, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der 
verschijningen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners. Stille aanbidding is dagelijks 
mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft 
kamers voor 1 of 2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor de bedevaart. Bij de reissom 
zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een 
ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het rode kruis te 
betalen. Vervoer met rolstoelbus is mogelijk. Reissom vanaf € 290,- p.p.. 
De bedevaart heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.  
Reissom vanaf € 290,- p.p.. 
Dagbedevaart 
De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 19 april. De dagbedevaart op zondag  
19 april 2020 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk.  
Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, DVD over Beauraing, lof en de 
persoonlijke zegen met het H. Sacrament 14.30 uur. Muzikale begeleiding: door Arlette van Hout en Dimphy 
van Boekel. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en 
het dorpje. Er wordt een gewone bus ingezet. Reissom € 40,- p.p. 
Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296,  
website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ 

 
VAN DE REDACTIE   
De redactie van de Oase wenst alle lezers heel fijne, sfeervolle en vooral gezellige  
feestdagen en voor 2020 wensen wij u alle goeds en veel gezondheid. 
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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


