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DE SMALLE EN DE BREDE WEG 
Ik hoop dat u de afgelopen vakantieperiode de tijd en de gelegenheid hebt 
kunnen vinden om het wat kalmer aan te doen, en wat rust te vinden in uw 
hoofd en in uw lijf. Als dat gelukt is, dan hebt u vast ook weer zin om met 
goeie moed te beginnen aan een nieuw werkjaar. Misschien bent u op pad 
gegaan, hebt u  een nieuwe tot nu toe onbekende wereld ontdekt. Misschien 
oude kennissen opgezocht of naar een vertrouwde zomerse stek geweest. 
Nieuwe energie opdoen kan op allerlei manieren tenslotte.  
Veel mensen zijn op pad gegaan, want veel wegen hier waren heel rustig en 
makkelijk begaanbaar. Van zwarte zaterdagen was hier niet zoveel te 
merken. Integendeel. Ikzelf heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 
spoorweg te nemen naar Utrecht. Daar is – nog altijd trouwens –  een veel 
bezochte tentoonstelling over onze gereformeerde medechristenen, over 
mensen van de Biblebelt. De rode draad in die met veel respect gemaakte 
tentoonstelling is het thema van de brede en de smalle weg. Misschien kent 
u van vroeger nog de bijbehorende schoolplaten. Meestal zie je een grote 
weelderig versierde toegangspoort onderaan de tekening. Als je die poort 
door gaat kom je op een brede levensweg met onderweg allerlei zaken die 
het leven leuk en aangenaam maken. Maar als je die weg bergopwaarts 
volgt, eindig je in een grote vuurgloed  op de top van de berg, duidelijk het 
hellevuur! Als je goed kijkt beneden aan het begin van de levensweg is er 
ook nog een klein poortje. Daar in een onooglijk hoekje begint een smal 
weggetje dat óók naar boven gaat, maar vaak gevaarlijk smal is, vol gevaren 
en langs diepe afgronden. Onderweg heb je uitzicht op de mensen die de 
brede weg bewandelen, zie je alle gemakken en aantrekkelijke verlokkingen 
onderweg. Maar als je volhoudt tot bovenop de berg zie je aan het eind van 
die smalle weg een prachtige witte hemelse gloed. Het is overduidelijk: er 
moet in het leven steeds weer een keus gemaakt worden….  
Makkelijk, toegevend aan alle verleidingen en lusten van het leven, of 
moeilijker, kiezen voor de dingen die echt te moeite waard zijn en die de 
nodige zelfbeheersing en discipline vereisen. 
Het is een manier om levenskeuzes in beeld brengen die misschien toch wel 
wat erg simpel met de werkelijkheid van alledag omgaat. Zeker is wel, dat je 
in wezen vrij bent en elke dag kunt kiezen welke weg je wilt gaan in je 
leven. Hoe het ook zij, ik hoop dat er bij u voldoende nieuwe energie is om 
er in het komende werkjaar weer aan te gaan staan en met elkaar te kiezen 
voor eenzelfde weg, of ie nou breed of smal is: het bouwen aan een warme 
gemeenschap, waar ieder mens bij mag horen en tot zijn en haar recht mag 
komen. Om te beginnen in Nijmegen-West, van Neerbosch-Oost tot de 
Wolfskuil, en van het Waterkwartier tot het Heseveld. Ik nodig u graag uit 
om mee te doen, waar het kan uw talenten en goede wil in te zetten.  
In dit nummer van de Oase leest u in elk geval alvast wat van onze goede 
voornemens!  
Graag tot ziens, onderweg!    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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ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 
 
 

ZIEKENZALVING: het sacrament van bemoediging! 
Eén van de broers van Jezus was Jacobus. Hij was ook leerling van Jezus, en na zijn dood en verrijzenis 
leider van de christengemeenschap in Jerusalem. Geen veelschrijver, maar we hebben één brief van hem. Een 
korte brief, niet van een theoloog zoals Paulus was, maar wel een van een echte pastor. Hij schrijft: “Als 
iemand van u ziek is, moet hij de leiders van onze gemeenschap laten roepen. Zij moeten voor hem (of haar 
natuurlijk) bidden en met olijfolie zalven in de naam van de Heer”. Die woorden zijn het begin geweest van 
het sacrament van de zieken, dat we nu kennen. Dat kan worden toegediend, als iemand op sterven ligt, maar 
het kan ook eerder en meerdere malen worden bediend. Jacobus schrijft niets over het levenseinde, wel over 
het vragen van kracht en bemoediging bij ziekte en lichamelijke zwakte. Dat kan vaker het geval zijn in het 
leven, niet alleen als het einde aanstaande lijkt. 
In De goede Herder hebben we de toediening vorige jaren aangeboden in een weekendviering. Ook dit jaar 
willen we dat sacrament aan ieder aanbieden die dat graag zou willen. We gaan dat doen in de Antonius 
Abt  op zaterdag 28 september a.s. en in de Goede Herder op zondag 29 september. Als u het 
sacrament graag wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven. Er ligt daarvoor achterin beide kerken 
een brief met een aanmeldstrookje. Wij nemen dan contact met u op. In die brief vindt u ook het aanbod van 
een tweetal bijeenkomsten, waarin u meer te weten zult komen over dit sacrament en we er over van 
gedachten kunnen wisselen. Neem de brief mee en vul hem in! Uw familie is natuurlijk meer dan welkom bij 
deze viering! 

 
BEREIKBAARHEID 
Als u contact zoekt met één van beide kerken, dan kunt u altijd de telefoonnummers gebruiken die u vindt op 
de voorzijde van de Oase. U vindt daar ook het telefoonnummer van pastor Hans van Zonneveld. Voor het 
nemen van contact al dan niet met een kopje koffie kunt in altijd terecht in de kerk van de Goede Herder op 
alle werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur. Behalve op woensdagmorgen! Op woensdagmorgen kunt u  
(vanaf 1 september) terecht in de Dennenstraat op dezelfde tijden. Daar treft u dan Hans van Zonneveld. Er 
kan een kinkje in de kabel komen als er een uitvaart is of een andere echt dringende aangelegenheid. Dus alle 
werkdagen bent u ’s morgens welkom! Enne … de deur van beide locaties staat voor ieder open! Welkom 
dus. 

 
STIPENDIA BIJ OPGEVEN INTENTIES 
Het bisdom Den Bosch heeft de tarieven aangepast wat betreft de stipendia voor een intentie welke u 
genoemd wilt hebben tijdens een dienst in de kerk. Het nieuwe bedrag is € 12,00 per intentie.  
Wij verzoeken u hiermee rekening te houden wanneer u een intentie opgeeft. 
U kunt uw intentie schriftelijk sturen naar de kerk (locatie) waar u de intentie gelezen wilt hebben. Adressen 
van de kerk vindt u op de voorzijde van de Oase.  
Vermeldt u dan wel op de enveloppe: ‘Intentie’ met de datum.  
U kunt de intentie ook per e-mail opgeven. De e-mail adressen vindt u ook aan de voorzijde van de Oase. Wij 
verzoeken u de stipendia dan per bank over te maken. Ook de IBAN nummers vindt u op de voorzijde van de 
Oase. Let u er dan wel op dat u naar de juiste kerk (locatie) overmaakt. 

   Locatieteam De Goede Herder kerk en H. Antonius Abt kerk.  
 

GOED IDEE? 
We doen met veel plezier onze uiterste best om de liturgie in onze kerken zo goed en bezield mogelijk vorm 
te geven. Dat doen we met woorden en we zoeken ook altijd naar passende liederen en zinvolle tekens en 
gebaren. Misschien hebt u een goed idee om onze liturgie nog rijker te maken! Misschien ook hebt u 
suggesties voor de inhoud van bijzondere vieringen! Denk aan Allerzielen of aan de periode van de Advent 
straks. Wij horen graag van u deze goede ideeën!!! En trouwens, als u minder tevreden bent, dan horen we 
dat ook graag! Opbouwende kritieken nemen we altijd en graag serieus!!!        De voorgangers  
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za. 31 aug. 18.30 u. GEEN VIERING 
  We gedenken na één jaar: Thea Versteegen – Driessen. 
zo. 01 sept. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor.  

Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: Charles Simons en Jo Simons Nolte. 

 
za. 07 sept. 18.30 u. Eucharistieviering 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: Diny Verweij – Nikkelen en Ilonka. 
zo. 08 sept. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Berry Tijsse-Klasen. 
   Int.: Hein Fisher, Jo Edelijn. 
 
za. 21 sept. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
  We gedenken na één jaar: Lambertus de Leeuw. 
zo. 22 sept. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Nel Wouters – Verweij. 
 
za. 28 sept. 18.30 u. ZIEKENZALVING 
   Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks – de Reus. 
zo. 29 sept. 10.00 u. Woord- en Communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Nel Wouters – Verweij. 
 
za. 05 okt. 18.30 u Woord- en Communieviering met samenzang 
   Voorganger: Berry Tijsse-Klasen. 
   Int.: Dinie Verweij-Nikkelen en Ilonka. 
zo. 06 okt 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemend koor.  
   Voorganger: Berry Tijsse-Klasen. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Hein Fischer, Jo Edelijn. 

 
 

Financiën t/m juli:           2019       2018         
Kerkbijdragen     €   16.865  €  17.241    
Collectes     €     5.852     €    3.113   

 
 
Gedoopt:    
07 juli 2019  Davey van Well 
02 juni 2019  Levi Schmidt 

 
Ouders en dopelingen van harte gefeliciteerd. 

 
 
Overleden/begraven: 
19 juli 2019  Annie te Dorsthorst – Lelivelt  Gansfortstraat 4       Wijk bij Duurstede 94 jaar. 
26 juli 2019  Tijn van Reeken – Koernap  Tolwachterstraat 3 Nijmegen  80 jaar. 
27 juli 2019  Ko Hermsen       Roerdompstraat 1 Nijmegen  76 jaar. 
13 aug. 2019  Fie Gerrits – Kilkens   Tolrechtstraat 50 Nijmegen  75 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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zo. 01 sept. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger:  Geert Ritmeijer. 
 

za. 07 sept. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 08 sept. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Johan Wennekes en zoon John Wennekes. 
 

za. 14 sept. 18.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
zo. 15 sept. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
 

za. 21 sept. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 22 sept. 10.30 u. Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger:  Geert Ritmeijer. 
   Int.: Trees en Gert Pastoors, kleinzoon Mike Aalbers en schoonzoon Jan Arts. 
 

za. 28 sept. 18.30 u. Woord- en communieviering met samenzang. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
  Dit weekend gedenken we na één jaar Nel Thijssen – van der Mark.  
zo. 29 sept. 10.30 u. ZIEKENZALVING 

Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld. 
   Int.: Wim Hopman. 
 

za. 05 okt. 10.30 u. GEEN VIERING 
zo. 06 okt. 10.00 u. 50-JARIG JUBILEUM VAN HET GEMENGD KOOR 

Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Hans van Zonneveld  

 
 

Financiën t/m juli   2019       2018 
Kerkbijdragen           €  9.140  €  12.191 
Collectes           €  3.710  €    3.964 

 
 

Overleden: 
23 juli 2019   Broeder Marcellinus Piet Peeters Huize Rosa  Nijmegen 83 jaar. 
11 aug. 2019   Willy Spruijtenburg – Kok  Nocturnestraat 10 Nijmegen 89 jaar. 

 
 
Kerkcafé:   Er zal weer kerkcafé zijn op zondag 1 sept. a.s. in de sacristie. 

 
 

ZIEKENZONDAG 
Op zondag 8 september is het weer ziekenzondag. 
Wij van de “Bezoekgroep zieken en ouderen” willen graag onze mensen een plantje brengen. Daarom is er die 
zondag een deurcollecte. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

        Bezoekgroep zieken en ouderen. 
 

 
VADER VAN PATRICK VAN DIEVOET OVERLEDEN 
Op vrijdag 9 augustus is overleden Etien van Dievoet. Hij is de vader van onze voorganger Patrick van Dievoet. 
Etien van Dievoet is op zaterdag 17 augustus begraven in Kallo (bij Antwerpen) gemeente Beveren. 
Wij leven met Patrick mee en wensen hem en zijn familie heel veel sterkte toe. 

 
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 

IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN…. 
Het zou zo maar kunnen, dat u bij uzelf denkt: hoe zit het nou eigenlijk met een bepaald verhaal uit de bijbel, of 
met iets uit de geschiedenis of leer van de kerk. Of dat u best wel eens met anderen van gedachten wilt wisselen 
over een actueel thema, bijvoorbeeld vanuit gelovig standpunt bezien. Dat is natuurlijk geen rare vraag! Sterker 
nog: ik nodig u graag uit uw wens of behoefte te laten weten!!!      Ik wil dan graag uw vraag helpen 
beantwoorden door mensen te zoeken die mee willen denken. Misschien is er immers een groepje 
geïnteresseerden te maken voor één of een paar keer. Dat kan in principe op alle momenten van de dag zijn.  
Er zijn natuurlijk ook deskundigen voor allerlei thema’s te vinden. Die kunnen we proberen uit te nodigen. 
Kortom, er is van alles mogelijk! Laat maar weten. Hoe? Er liggen binnenkort papieren daarover achterin beide 
kerken, en u kunt altijd terecht op de tijden die genoemd staan onder het kopje ‘Bereikbaarheid’ of op een van 
de telefoonnummers op de voorzijde van deze Oase. 

 
EVEN VOORUIT KIJKEN… 
naar oktober! Misschien goed om alvast te noteren: op zondag 6 oktober viert het Gemengd Koor van de Goede 
Herder zijn 50 (!!!) jarig bestaan. Dat wordt in elk geval gevierd in een feestelijke eucharistieviering om 10.30 
uur in de Goede Herder. Over festiviteiten daaromheen vindt u in deze Oase en anders in de volgende natuurlijk 
meer.  
En er is nog een feestelijk moment. Sommigen van u herinneren het zich nog: op 14 oktober 1979 is Hans van 
Zonneveld door Mgr. Bluijssen tot priester gewijd na zeven jaar als katecheet voor kleuter- en basisonderwijs 
en als diaken te hebben gefunctioneerd in Nijmegen-West. Die wijding vond plaats in de kerk van de Maria 
Hemelvaart. Op zondag 13 oktober gaan we die datum van 40 jaar geleden en wat er intussen allemaal heeft 
mogen gebeuren vieren in (alweer) een feestelijke viering in de Goede Herder. Het moet een meezingviering 
worden, en een feestelijk geheel, waarin een heel klein beetje de man maar vooral de gemeenschap centraal 
staat. Ieder uit Nijmegen-West die zich daarin herkent, is bij deze hartelijk welkom daarbij. 

 
CONCERTEN OPMAAT 
De Waalboog, Besiendershuis,VasimZO en de Goede Herder presenteren: 
pianoconcert door:  Yuqi Han op zondag 29 september 2019 
 

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren in 2019 een serie 
concerten met weinig omgevingsprikkels onder de naam Concerten OpMaat. 
Muziek speelt een zeer belangrijke rol in het leven. Muziek geeft troost, maakt blij en geeft je de mogelijkheid 
even te ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid. Wij vinden dat muziek voor iedereen toegankelijk moet 
zijn. 
  

Concerten op maat zijn toegankelijke en publieksvriendelijke concerten voor iedereen, voor jong en oud, en 
voor jongeren en ouderen, die minder mobiel en/of geïsoleerd zijn door fysieke en/of mentale beperkingen. Wij 
organiseren deze concerten vanuit de gedachte dat muziek van betekenis is voor iedereen, en dat daarbij 
niemand is buitengesloten.  
Deze concerten hebben een gevarieerd aanbod van  singer-songwriters, pop, klassiek en wereldmuziek en 
hebben één ding gemeen: de kwaliteit is hoog!  
Bij concerten op maat zijn er minder omgevingsprikkels, zoals: - minder bezoekers, minder versterkt, zachter 
geluid rustig licht, geen licht effecten, voldoende zitplekken en zo mogelijk een rustplek, kortere duur van het 
concert met een pauze in de middag 
 

Het concert van 29 september is bedoeld voor liefhebbers van hedendaagse lichte klassieke  
muziek, zoals Arvo Pärt; maar ook komen de klassiekers van o.a. Mozart en Chopin voorbij.  
De 24-jarige Yuqi Han zal speciaal voor deze middag een fijn programma samenstellen.  
Yugi Han is afkomstig uit China en zat al op 3-jarige leeftijd achter de piano.  
 

Locatie: Goede Herderkerk Neerbosch-Oost, Fanfarestraat 57, 6544 NS Nijmegen. 
Tijd: 15.00-16.30 uur (zaal open14.30 uur). 
Kosten: De prijs per ticket bedraagt € 5,00. Ze zijn verkrijgbaar: www.ikbenaanwezig.nl,  
of direct aan de zaal voor € 6,00 per ticket.  
Informatie: Besiendershuis: Corrie Kuijs 06-12215505 of Jan-Wieger van den Berg 06-19222983. 
Waalboog: Christine Willems 06-42480752. 
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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
nachtbereikbaar

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


