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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 
 
REDACTIE 
 

Redactieadres: 
Dhr. Herman Wanders. 
Marialaan 390 
6541 RR Nijmegen 
e-mail: hwawanders@gmail.com 
Tel. 024-3777749 
 

Redactieleden: 
Mevr. A. van Munster. 
Dhr. Herman Wanders. 
 
Eindredactie: 
Mevr. A. van Munster. 
 

Advertenties: 
Dhr. C. Boef. 
tel: 024 - 377 17 13 
 

Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

DE BEVRIJDENDE ONTKNOPING….. 
Als u dit leest, zijn we al een aardig eind op weg naar  
Pasen.  En daar kun je om meerdere redenen echt naar  
uitkijken. Pasen valt laat dit jaar, dus je mag hopen dat  
de lente tegen die tijd volop merkbaar is in de natuur.  
En daarmee vast ook in ons humeur, want wie ziet er  
nou niet uit naar een beetje lekker weer, waar je van de  
weeromstuit goede zin van krijgt! Van harte gegund,  
en ook ik hoop op een zonnige en groene Pasen. 
Intussen zijn we nog volop op weg daarheen. Als u in deze vastentijd de 
vieringen in een van onze beide kerken hebt meegemaakt, dan weet u 
natuurlijk, dat we elk weekend een (levens)knoop proberen te ontwarren. Er 
staat een simpel houten kruis, met een touw er omheen, vol met knopen.  
Die knopen staan symbool voor de beperkingen van het leven. Het is een 
hele opgave soms om al de zwarigheden van het leven, die ons vast lijken te 
binden, die ons benauwen, stuk voor stuk te ontwarren. En soms moet je de 
moed vinden die knopen door te hakken. Hoe dan ook, we willen ons het 
liefst er van bevrijden. Het leven is nu eens plezierig en fijn, er zijn tijden 
dat je geniet van je werk, je verliefdheid, je (klein)kinderen, je huwelijk, je 
uitstapjes. En dan, soms als donderslag bij heldere hemel, zijn er grote 
zorgen en verdriet of sta je volkomen machteloos tegen een ernstige ziekte 
of moet je je weg zien te vinden bij de dood van iemand die je dierbaar is. 
De kracht van ons geloof is, dat onze ervaring dat het menselijk leven 
fundamenteel te kort schiet, toch niet het einde ervan betekent. We hebben 
het verhaal van Jezus van Nazareth. Hij heeft door zijn manier van leven 
allereerst laten zien en voelen, dat een heel aantal van de knopen in ons 
leven losgemaakt kunnen worden door de manier waarop we met elkaar 
omgaan, als je je verplaatst in een ander, als we elkaar weten te vergeven. 
Een liefdevolle en milde houding naar elkaar voorkomt al een aantal van 
die knopen en maakt ze los, als het leven er toch van in de war is geraakt. Je 
zou zo’n levenshouding best verrijzenis mogen noemen: je helpt elkaar 
immers opstaan en verder leven! 
Maar daar is het niet bij gebleven! Verdriet en ook de dood zijn niet buiten 
schot gebleven. Na de diep menselijke kreet van Jezus: ‘Mijn God, waarom 
heb je mij verlaten?’ is er een antwoord gekomen van zijn Vader: zelfs in 
de dood laat ik jou niet vallen! Het leven, de liefde, Mijn Liefde, is sterker 
dan alle verdriet en menselijke eindigheid. Dat vieren we met Pasen! Leven 
sterker dan dood! De laatste knoop van ons menselijk tekort wordt daarmee 
los gehaald. Ik weet het, je moet het, je mag het geloven….. Dit geloof staat 
haaks op alle moderne wetenschap. Maar het is wel heel bemoedigend en 
hoopvol! De liefde van het leven, de gemeenschap die wij vormen, de 
warmte die je kunt voelen…. God gaat met ons mee in leven en dood, in het 
licht en in het donker, en hij laat ieder van ons telkens weer opstaan, Jezus 
achterna!  
Ik wens u van harte een bevrijdend paasfeest straks, zonder onontwarbare 
knopen!           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 

KINDEREN EN PALMPASEN  
Op zondag 14 april is het Palmpasen. Kinderen mogen op die dag met een versierde palmpaasstok meedoen aan 
de viering van 10.30 uur in De Goede Herder kerk. Na afloop van de dienst brengen zij de palmpaasstok naar 
iemand uit de parochie, om hun een hart onder de riem te steken en te laten weten dat de mensen van De Goede 
Herder aan hen denken.  
Wil uw kind hieraan meedoen, dan kunt u gratis een houten palmpaasstok ophalen bij De Goede Herderkerk aan 
de Fanfarestraat in Neerbosch Oost. Bij het ophalen van de stok kunt u uw kind intekenen voor de viering, zodat 
wij weten hoeveel mensen we blij kunnen maken met een mooi versierde stok.  
De houten stok versiert u samen met uw kind en u kunt er wat lekkers en/ of een mooie tekening aan hangen. 
(Bijvoorbeeld een mandarijntje, paaseitjes of andere snoepjes ingepakt in een papiertje). 
De stokken zijn op te halen vanaf dinsdag 12 maart op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 en 
12.00 uur en op zondag na de mis om 11.30 uur op Fanfarestraat 57. 
Wij zien u dan heel graag op zondag 14 april om 10.15 uur in de kerk, zodat we nog een broodhaantje op de 
palmpaasstok kunnen zetten. Deze worden door ons geregeld.     Tot zondag 14 april! 

 
VASTENACTIE 2019 
Onverwacht hebben de samenwerkende locatieteams van De Goede Herderkerk en de  
H. Antonius Abt kerk besloten om ook dit jaar de Vastenactie te besteden aan het werk  
van de Stichting H.A.R. uit Wijchen in Roemenië. 
Heel fijn is dat het pastoraat van huize Rosa / Catharinahof heeft aangegeven zich graag  
bij deze Vastenactie te willen aansluiten. 
 

Stichting H.A.R. streeft ernaar voorzieningen te treffen, zodat ouderen, kinderen en gehandicapten meer 
faciliteiten worden geboden en hun bestaan daardoor menswaardiger wordt. 
Vorig jaar hebt u gezamenlijk ruim € 3.000 bijeen gebracht tijdens de Vastenactie.  
Hiervoor zijn wij en zeker ook Saskia Verdoes in Roemenië, u nog steeds erg dankbaar! 
 

Dit jaar willen een nieuw project van Saskia Verdoes ondersteunen met ons Vastenproject. 
Hoe normaal is het hier in Nederland, dat we medische hulpmiddelen kunnen lenen of huren, als we slecht ter 
been zijn of andere ongemakken en/of gebreken hebben door ziekte of ongevallen. We gaan dan naar een 
uitleenpunt van medische hulpmiddelen en kunnen daar voor bepaalde of onbepaalde tijd hulpmiddelen lenen en 
gebruiken. Denk daarbij aan krukken, een rolstoel, een rollator, een postoel, een wandelstok etc. etc. Nadat we de 
hulpmiddelen niet meer nodig hebben kunnen we deze ook weer terugbrengen naar het  uitleenpunt. 
Dit soort uitleenpunten kent men in Roemenië niet, terwijl daar eigenlijk ook veel behoefte aan is. Mensen moeten 
daar maar zien dat ze zich met een stok of andere geïmproviseerde en daarmee ook vaak onveilige apparaten  
kunnen behelpen. 
Stichting H.A.R. heeft via een sponsor de mogelijkheid gekregen om op het terrein van het multifunctionele 
gebouw van Saskia in Onesti een klein gebouwtje te plaatsen van waaruit Saskia dan een uitleenpunt voor 
medische hulpmiddelen kan opzetten.  
 

Natuurlijk is het mooi dat Stichting H.A.R. dit kan bouwen, maar Saskia zal dan wel de financiën moeten hebben 
om de hulpmiddelen aan te schaffen. Dat hoeven niet perse nieuwe hulpmiddelen te zijn, maar tweedehands 
hulpmiddelen moeten ook gekocht worden. 
 

Daarom willen wij ons met deze Vastenactie inzetten om Saskia in de gelegenheid te stellen deze basis 
hulpmiddelen aan te schaffen. Uiteraard zal Stichting H.A.R. daarin bemiddelen bij de aanschaf van de 
hulpmiddelen.   
 

U kunt uw bijdrage overmaken op de IBAN nummers die vermeld staan in de colofon op de voorzijde van deze 
Oase. Vermeld u daar dan wel bij: ‘Vastenactie 2019 Roemenië’. 
Het pastoraat Huize Catharinahof / Huize Rosa zamelt zelf de bijdrage in. 
Uiteraard kunt u ook uw bijdrage deponeren in de Vastenkist / -bus die in de kerk staat. 
 

U kunt u bijdrage ook rechtstreeks storten op de rekening van de Stichting H.AR. Het IBAN nummer van 
Stichting H.A.R. is: NL72RABO0135454700. Vermeld u dan ook ‘Vastenactie 2019 Roemenië’. 
 

Doet u ook mee?? 
Namens de bestuursleden van Stichting H.A.R. bij voorbaat dank voor uw bijdrage:  

Ben en Ria Theissen en Herman Wanders. 
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za. 06 april 18.30 u. Woord- en Communieviering 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Diny Verweij - Nikkelen en Ilonka. 
   Vijfde weekend van de Vasten. 
zo. 07 april 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte, José Ortmans - Maessen.  
za. 13 april 18.30 u. GEEN VIERING  
zo. 14 april 10.00 u. PALMZONDAG 

Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: Pastor Hans van Zonneveld. 
do. 18 april 18.30 u. WITTE DONDERDAG 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorgangers: Alle voorgangers van De Goede Herder kerk en H. Antonius Abt kerk. 
vr. 19 april 15.00 u. GOEDE VRIJDAG 

Kruisweg in de kapel in Huize St. Jozef, Kerkstraat 65, Nijmegen  
LET OP! 
za. 20 april 21.30 u. PAASWAKE 
   Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorgangers: Alle voorgangers van De Goede Herder kerk en H. Antonius Abt kerk. 
zo. 21 april 10.00 u. 1ste PAASDAG 
    Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
    Voorgangers: pastor Hans van Zonneveld en Berry Tijsse-Klasen. 
    Int.: José Ortmans – Maessen. 
ma. 22 april 10.00 u. 2de PAASDAG 
   GEEN VIERING 
   Om 10.30 uur: Morgengebed met samenzang in De Goede Herderkerk. 
   Voorgangers: Alle voorgangers van De Goede Herder kerk en H. Antonius Abt kerk. 
za. 27 april 18.30 u. GEEN VIERING 
   BELOKEN PASEN 
zo. 28 april 10.00 u.  Woord en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: Berry Tijsse-Klasen. 

 
Financiën t/m februari:         2019       2018         
Kerkbijdragen    €   10.421  €  10.377     
Collectes     €     2.342  €       787    

 
 
Gedoopt:   In de afgelopen maand zijn er geen kinderen gedoopt 
  

 
Overleden: 
15 februari 2019 Ans Mijling - Nieman  Saltshof 25-06   Wijchen 76 jaar. 
02 maart 2019  Thea Peters – Dietz    Berkelstraat 45  Nijmegen 88 jaar.  
12 maart 2019  Truus Arnoldussen – Verwaaijen Albanystraat 97  Nijmegen 81 jaar. 
12 maart 2019  Toos Straten – van Loosbroek Eindsestraat 20  Linden  83 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 vr. van 09.00-12.00 uur. 
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za. 06 apr. 18.30 u. GEEN VIERING 
    Vijfde weekend van de vasten. 
zo. 07 apr. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
    Voorganger: Hans van Zonneveld. 
    Int.: Wim Hopman. 
za. 13 apr. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 14 apr. 10.30 u. PALMZONDAG 
    Woord- en communieviering m.m.v. Quintessens. 
    Voorganger: Patrick van Dievoet. 
do. 18 apr. 20.00 u. WITTE DONDERDAG 
    Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
    Voorgangers: alle voorgangers van beide kerken. 
    Int.: Harrie de Graauw. 
vr. 19 apr. 19.30 u. GOEDE VRIJDAG 
    Viering m.m.v. het Gemengd koor. 
    Voorgangers: alle voorgangers van beide kerken. 
    Int.: Harrie de Graauw. 
za. 20 apr. 19.30 u. PAASZATERDAG 

Eucharistieviering m.m.v. Quintessens. 
    Voorgangers: alle voorgangers van beide kerken. 
    Int.: Paul Bongers, Adelheid van Dam, Harrie de Graauw. 
zo. 21 apr. 10.30 u. 1ste PAASDAG 
    Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
    Voorgangers: Patrick van Dievoet en Geert Ritmeijer. 
    Int.: Harrie de Graauw, Annie Smits, fam. Reijnen-Linders, fam. Schenk-Theloosen,  
    Wiet Reijnen, Wil Jansen. 
ma. 22 apr. 10.30 u. 2de PAASDAG 
    Morgengebed met samenzang. 
    Voorgangers: alle voorgangers van beide kerken. 
za. 27 apr. 18.30 u. GEEN VIERING 
zo. 28 apr. 10.30 u. Eucharistieviering met samenzang. 
    Voorganger: Hans van Zonneveld. 

 
 
Financiën t/m maart    2018   2019 
  
Kerkbijdragen € 3.507 € 3.212 
Collectes €    891 €    890 
 

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

 
PAAS-ATTENTIE 
Feestdagen vieren we graag met elkaar. Maar niet iedereen kan naar de vieringen komen. 
Daarom willen wij, de “De Bezoekgroep Zieken en Ouderen”, onze mensen graag een bloemetje brengen voor 
Pasen. We doen dit namens geheel De Goede Herder.  
Op zondag 14 april zal daarvoor een kerkdeurcollecte worden houden. 
Bij voorbaat onze dank.              Henny Vermeeren 

 
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 

SAM’S KLEDINGACTIE HELPT BIJ WEDEROPBOUW SULAWESI 
De inzamelingsactie vindt dit voorjaar weer plaats op: maandag 29 april a.s.  
in de H. Antonius Abt kerk; van 9 tot 17 uur en 
in De Goede Herderkerk: van 9.30 tot 12.00 uur 
Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van 
Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan voor de eerste helft van 
2019 naar een project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami, 
met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer dan 
211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden-kampen in de buurt van 
hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
Onder deze zware omstandigheden zal wederopbouw een lange tijd in beslag nemen. 
Cordaid heeft via haar partners inmiddels aan meer dan 1000 mensen gezondheidzorg verleend via mobiele 
klinieken, er is ruim 40 ton rijst uitgedeeld, er zijn watertanks, waterfilters, hygiëne pakketten gedistribueerd en 
dekzeilen en kook benodigdheden uitgedeeld. Momenteel worden latrines gebouwd.  
Het lokale consortium heeft 10 dorpen geselecteerd in wat moeilijker bereikbare gebieden die zij de komende 
maanden willen steunen bij de wederopbouw. Ze gaan samen met de gemeenschappen inventariseren wat de 
prioriteiten zijn en hoe gemeenschappen zelf hun wederopbouw in de hand kunnen nemen met steun van Cordaid en 
partners. Daarbij zal er tegelijkertijd met gemeenschappen werken aan het beter voorbereid zijn en beter kunnen 
reageren op toekomstige rampen, een werkwijze waar Cordaid veel ervaring mee op heeft gedaan onder andere in de 
Filipijnen en Nepal.  
Sam’s Kledingactie zamelt al ruim 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers 
wordt jaarlijks honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding wordt besteedt aan 
hulpprojecten over de hele wereld. 

 
INZAMELING VOEDSELBANK 
Net als voorgaande jaren organiseert de oecumenische diaconale werkgroep van de Maranathakerk en  
de Antonius van Paduakerk rond Pinksteren weer een grote voedselinzameling voor klanten van de Voedselbank met 
als verspreidingsgebied Nijmegen en Overbetuwe. 
Het aantal afnemers van de Voedselbank is momenteel ruim 700 adressen. Daarbij gaat het om  
bijna 2000 personen, die dit nodig hebben om van te kunnen leven. Bij het samenstellen van de 
wekelijkse pakketten is de Voedselbank afhankelijk van wat zij aangeboden krijgt. Het liefst  
willen zij alle kratten vullen met dezelfde inhoud - basis voedingsmiddelen - en daarom stelt  
men deze actie bijzonder op prijs. In de volgende Oase leest u meer info over deze inzameling. 

 
KERKENNACHT 2019 

Op vrijdagavond 21 juni 2019 vindt de tweejaarlijkse kerkennacht plaats. Hieraan zal door de 
H. Antonius Abt kerk actief worden deelgenomen door die avond de kerk open te stellen 
voor deze pelgrimstocht. Het thema luidt: ‘Is dit óók kerk?’  
In navolging van 2017 wil de Raad van Kerken in Nijmegen opnieuw een drietal 
pelgrimageroutes organiseren met vijf kerken per route.  
Kerkennacht wordt georganiseerd vanuit de Raad van Kerken Nijmegen. In de Nijmeegse 
binnenstad zoeken we vijf kerken voor de ontvangst van de wandel-pelgrims. In de 
buitenring willen we twee fietspelgrimages organiseren, beide langs vijf verschillende 
kerken.  

Zowel de wandel- als fietspelgrimages beginnen om 20.30 uur en eindigen rond 23.00 uur. Per route worden in 
vooraf vastgestelde volgorde vijf kerken bezocht. Elk kerkbezoek duurt een kwartier. In die tijd heeft de ontvangende 
kerk de gelegenheid om iets van haar verrassende zijde te laten zien. Elke kerk bepaalt zelf wat dat is: Vertelt zij iets 
van enkele bijzondere activiteiten, is er een speciale plek in het gebouw of misschien wat anders. De bedoeling is dat 
de bezoekers in de korte tijd van hun bezoek verrast worden door wat zij te zien of te horen krijgen. 
Het bezoek wordt afgesloten met een moment van inkeer. Elke kerk kan daar haar eigen invulling aan geven. In 2017 
werd dat op heel verschillende manieren gedaan: een gebed, koorzang, een gedicht, een moment van meditatie. Ook 
dit is bij uitstek een gelegenheid om te laten zien waar kerken voor bedoeld zijn: om elkaar te inspireren in onze 
pelgrimage door het leven. 
Raad van Kerken Nijmegen, Coördinator Kerkennacht 2019,           Bas Meisters 
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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


