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IN MEMORIAM PATER KEES VAN GORP SCJ 

Op donderdag 30 april 2020 is, na een kort ziekbed, 
Pater Kees van Gorp overleden in Zorgcentrum Huize 

Rosa te Nijmegen. Pater van Gorp is geboren op 17 

augustus 1939 te Goirle. Op 8 september 1960 doet Kees 
van Gorp in Asten zijn eerste professie bij de Priesters 

van het Heilig Hart van Jezus.. Hierna gaat hij naar 

Liesbosch en Nijmegen om filosofie en theologie te 

studeren, waarna Kees op 8 juli 1967 tot priester werd 
gewijd door Mgr. Mekkelholt. 

Pater van Gorp zag het leven als priester in een parochie als zijn 

levensvervulling. Hij heeft zijn hele leven daaraan mogen wijden en is altijd als 
toegewijd parochieherder met heel veel mensen omgegaan. Na zijn opleiding  

krijgt Kees zijn eerste benoeming als kapelaan in de parochie van de H. 

Hippolytus in Delft. Van 1969 tot 1982 werkt hij in diverse parochies in Delft. 

Aan het eind van die periode was hij nog de enige SCJ-er in Delft. Daarom werd 
Kees in 1998 uitgenodigd om lid te worden van de communiteit Jonkerbos in 

Nijmegen. Hij wordt er de rector van de leefgemeenschap en gaat werken als 

pastoor in de Antonius Abt parochie. Zoals gezegd, pastoraal bezig zijn ligt diep 
in zijn hart, en de mensen waarderen de wijze waarop hij ‘herder met hen’ is. Bij 

zijn 40- en 50-jarig priesterfeest en bij zijn 12,5 jarig jubileum als pastoor van de 

parochie tonen de parochianen hun grote waardering daarvoor. Overigens, zijn 
trouwe vrienden uit Delftse periode zijn hier ook steeds bij aanwezig. 

Wanneer het klooster in Jonkerbos moet sluiten, verhuist Kees met 3 

medebroeders (pater Jan Eijkman, Nico van de Ham en broeder Piet Peters) naar 

de Catharinahof aan de Rosa de Limastraat. De start daar was goed. Maar dan 
overlijdt plotseling vriend, steun en toeverlaat pater Jan Eijkman. Die 

gebeurtenis heeft Kees veel pijn en verdriet gedaan. Niet lang daarna overlijden 

ook nog zijn overgebleven huisgenoten en blijft Kees alleen achter. Al wordt hij 
omringd door veel zorgzame mensen, zowel in de Catharinahof als daarbuiten, 

hij voelt zich toch wat alleen. Kees vond het heel fijn als mensen op bezoek 

kwamen. Hij was daar altijd heel dankbaar voor. Ook de contacten met zijn 
familie werden voor hem steeds belangrijker. Ondanks zijn nooit aflatende inzet 

en zijn altijd beschikbaar zijn (‘Nee’ hebben we Kees nooit horen zeggen!) gaat 

het vele werk hem toch wel steeds moeilijker af.  Kees begint wat dingen te 

vergeten, het lopen wordt wat moeilijker. Uiteindelijk neemt hij het besluit om 
de bisschop te vragen om emeritaat. Het wordt hem natuurlijk eervol verleend! 

Er kwam een mooi en drukbezocht afscheid in de kerk, waar hij 20 jaar met 

zoveel plezier pastoor was geweest! Als je zolang met zoveel hart en ziel in een 
parochie hebt gewerkt, dan is stoppen een grote opgave en je komt in een zwart 

gat, ook al ben je intussen 80 jaar oud! 

Maar hij kreeg er vrede mee. Wel ging zijn geheugen gestaag achteruit en werd 

ook de al langer bestaande pijn in zijn linkerbeen steeds meer voelbaar. Na 
onderzoek in het ziekenhuis bleek dat een operatie noodzakelijk was. Die was 

weliswaar succesvol, maar dit soort dingen maakte hem verward. Na ontslag uit 

het ziekenhuis ging hij naar huize Rosa, met de bedoeling daar te blijven en weer 
op te knappen. Dat laatste mocht niet meer zo zijn. De eerste avond daar bracht 

hem rust in gezelschap van enkele nabije vrienden en  in aanwezigheid van zijn 

familie de volgende morgen is Kees op 30 april rustig en vredig ingeslapen.  
Kees, dankjewel voor wie je was, voor jouw herder zijn, voor al jouw trouwe en 

toegewijde inzet voor zovele mensen in Delft en Nijmegen! Rust in vrede! 

    Locatieteams Antonius Abt en Goede Herder, het team Voorgangers.  

mailto:h.antoniusabt@gmail.com
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ONZE OVERLEDENEN 

22 maart Toon Jansen    Korte Bredestraat 3  Nijmegen    86 jaar. 

04 april Hans van Alsté   Cantatestraat 7  Nijmegen    47 jaar. 

05 april Anneke Kilkens   Leuvensbroek 33-67 Nijmegen    77 jaar. 

14 april Gerard Klievink   Albanystraat 7  Nijmegen    98 jaar. 

21 april Chris Kokken   Rotsestraat 6   Overasselt   59 jaar. 

22 april Annie Jansen – van Haren  Bredestraat 46  Nijmegen    87 jaar. 

25 april Jacques Bouten   Leuvensbroek 12-34 Nijmegen    90 jaar. 

30 april Pater Cees van Gorp SCJ  Rosa de Limastraat 4 Nijmegen    80 jaar. 

30 april Lies Eijkhout – Lambooij  Dingostraat 53  Nijmegen    91 jaar. 

02 mei Coby Peters – Peeren  Roerdompstraat 20  Nijmegen    87 jaar. 

 
Financiën AA t/m april     2020      2019 

Kerkbijdragen    € 13.192  € 14.092 

Collecten     €   2.213  €   3.573 

 

Financiën DGH t/m april:    2020     2019 (t/m maart) 

Kerkbijdragen   €  7.464  €   4.225 

Collectes    €  1.026  €   1.417 

 
Sams kledingactie heeft zo’n 130 zakken met draagbare kleding opgeleverd. Dank! 

 
90 JAAR! 

Graag wil ik iedereen, die mij voor mijn 90ste verjaardag een kaart heeft gestuurd, hartelijk 

bedanken. Ondanks de coronatijd, waarin niemand bij elkaar kon komen heb ik door de grote 

hoeveelheid kaarten echt het gevoel gehad dat ik toch een klein feestje had. Ook namens Leonie 

bedankt. Een dankbare en vriendelijke groet!         Ad van Pinxteren. 

 
IN MEMORIAM LIES EIJKHOUT 

Op 30 april jl. werd Lies getroffen door een herseninfarct. De snelle gang naar het ziekenhuis 

mocht niet meer baten. Op 8 mei hebben we afscheid van haar genomen in de kerk, waar zij 32 

jaar lang de trouwe organiste was van het Gemengd Koor en het Dameskoor. Zij was hun altijd 

aanwezige en geduldige  muzikale steunpilaar en de stille kracht achter hun zangprestaties! 

Vanaf het begin was zij met haar man Paul een markant lid van de Goede Herder. Lies was niet 

alleen muzikaal, ze was op meerdere fronten creatief naast de zorg voor haar gezin. Met haar 

man, haar kinderen, 2 kleinkinderen en directe familie hebben we haar begeleid naar haar 

laatste rustplaats op het kerkhof aan de Dennenstraat.  Een indrukwekkend stuk geschiedenis 

van de Goede Herder is geëindigd. Lies dankjewel voor wie jij voor onze gemeenschap wilde 

zijn en bent geweest! 

 
 

 

H. ANTONIUS ABT KERK EN DE GOEDE HERDERKERK 

 
 



 

 

 

 

ALS EEN LOPEND VUURTJE 

 

We hebben inmiddels het Pinkstervuur in onze gemeenschap ontstoken, en u kunt van die 

viering getuige zijn op onze websites (https://www.stefanus.nl/vieringen-gh en 

https://www.stefanus.nl/vieringen-antoniusabt). Vuur om je aan te warmen, vuur om door te 

geven. Vuur staat ook voor enthousiasme,  voor een hoopvolle gloed in je ogen. Dezer dagen 

misschien nog wel sterker gezocht dan ooit! We zien allemaal uit naar wat meer vrijheid, naar 

wat minder beperkende maatregelen. En gelukkig, na het pinsterweekend, wordt het ook 

allemaal wat losser en gemakkelijker. Maar de basisregels blijven: anderhalve meter van 

elkaar, handen wassen tot ze er schraal van zijn, en liefst zoveel mogelijk spreiding in tijd en 

ruimte. Alle bedrijven moeten in een protocol bij de Rijksoverheid aangeven hoe zij denken 

verantwoord om te kunnen gaan met deze basisregels. En als dat goedgekeurd is, dan kan er 

goedkeuring komen en kan men van start. Begrijpelijk en geworteld in de wil elkaar zoveel 

mogelijk te behoeden voor onheil. Zo’n protocol is er nu ook voor de kerken en de bisschoppen 

hebben zich er achter gezet. Er is sprake van standaards met ontsmettingsgel plaatsen, 

looprichtingen vastleggen, zitplaatsen markeren op anderhalve meter rondom elke persoon, 

allerlei aanwijzingen hoe liturgische handelingen veilig kunnen worden uitgevoerd, en een 

verbod op mee zingen. Vanaf 14 juni zou, als tenminste aan het protocol wordt voldaan, een 

viering kunnen plaats hebben met maximaal 30 personen, vanaf 1 juli met maximaal 100 

personen. En om alles in goede banen te leiden, wordt er landelijk gewerkt aan een 

administratief model om je zitplaats te reserveren. 

Wij, voorgangers en locatieteams, hebben natuurlijk alle richtlijnen uitvoerig bestudeerd. We 

gaan de komende tijd driftig aan de slag met het volgens de normen inrichten van onze 

kerkruimtes, met zitplaatsmarkeringen, standaards met gel en looproutes. Maar hoe graag we 

ook weer vieringen willen houden, selecteren op  dertig aanwezigen inclusief de voorganger, 

koster, acolieten, vinden wij geen goed idee. Dat met maximaal 100 mensen spreekt ons veel 

meer aan, dan hebben we ook geen reserveringssysteem nodig. Daarom zal de eerste viering in 

beide kerken  zijn op zondag 5 juli. Volgens het RIVM zijn de eventuele sporen van het virus 

na 72 uur verdwenen. Dat pleit ervoor om bijvoorbeeld alleen vieringen op zondag te houden 

voorlopig, want anders moet na elke viering de kerk grondig gereinigd worden. Maar daar 

denken we nog over na. Dat betekent dat het volgend nummer van deze Oase er weer vertrouwd 

zal uitzien, met aankondiging van alle vieringen in juli en augustus. In de maand juni zorgen 

we elk weekend voor een overweging op onze websites. Ook wij zijn ongeduldig, maar 

veiligheid voor alles! Wij wensen u van harte het vuur van Pinksteren toe! Houd het vuur 

brandend, zo gezond mogelijk, en laat het vuur bemoedigend lopen naar elkaar! 

 

  Patrick van Dievoet, Geert  Ritmeijer, Hans van Zonneveld. 

https://www.stefanus.nl/vieringen-gh
https://www.stefanus.nl/vieringen-antoniusabt
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 
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een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.
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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


