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FRATELLI TUTTI 
Paus Franciscus heeft een inspirerende brief geschreven, die hij onlangs verstuurde 
op het feest van zijn grote inspirator, de heilige Franciscus. Il poverello (de geliefde 
arme) Franciscus identificeerde zich met de armen en bevrijdde zichzelf van elke 
zucht om te heersen over anderen. Hij werd één van de minsten en probeerde zo in 
harmonie met iedereen te leven. Dat is de Franciscus, die de inspiratiebron is voor 
deze paus, die altijd al gegrepen was door kwesties rond broederlijkheid en sociale 
vriendschap. Het gaat er om toe te werken naar de inspirerende droom van Jezus van 
Nazareth, het rijk Gods, waarin mensen werkelijk broers en zussen van elkaar zijn.  
Ik vat de inleiding van zijn brief hier samen. Hij schrijft: in onze verwarrende tijd 
heeft de pandemie wel overal laten zien, dat we leven vanuit valse zekerheden en dat 
we niet in staat zijn om wereldwijd met elkaar samen te werken en elkaar gelijkelijk 
het goede te gunnen. Hoe inspirerend is dan het ideaal van broederlijkheid: niemand 
kan leven in zijn eentje... we hebben behoefte aan een gemeenschap die ons 
ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven kijken. 
Want het is belangrijk om samen te dromen....in je eentje zie je luchtspiegelingen, 
dingen die er niet zijn. Dromen daarentegen bouwen we samen.  
En we moeten toegeven, schrijft hij, “veel van onze dromen liggen aan scherven”.  
De paus gaat in op allerlei actuele problemen. Ik vond het verrassend te lezen hoe hij 
onverbloemd en zonder terughoudendheid de dingen bij hun naam noemt. 
 

• De eenheid in Europa en in Latijns Amerika, eigenlijk wereldwijd, is zoek. 
• Oude conflicten laaien weer op, het nationalisme steekt overal de kop op. 
• Economie en financiële belangen overheersen. 
• Onbegrensde consumptie en leeg individualisme in het rijke westen. 
• Woorden als democratie, vrijheid, gerechtigheid, eenheid worden verbogen 

en omgevormd tot instrumenten van overheersing, worden rechtvaardiging 
van alle handelen; wanhoop en wantrouwen worden overvloedig gezaaid. 

• Overdrijving, extremisme en geweld, radicalisering en verdachtmaking 
zorgen dat mensenrechten worden afgepakt. 

• Over- en hoogmoed van de rijken en machtigen. 
• Wegwerp wereld: niet alleen door overconsumptie door weinigen, maar ook 

mensen worden weggeworpen als overbodig: lage lonen, werkloosheid, 
armoede. 

• Mensenrechten voor weinigen, veel te weinig universeel beschikbaar. 
• Globalisering zonder gemeenschappelijk routeplan: kloof tussen mensen 

wordt alsmaar dieper. 
• Afwezigheid van menselijke waardigheid aan de grenzen. 
• Communicatie wordt steeds meer lege inhoud en illusie. 

 

Stuk voor stuk terechte constateringen! Wat zou de paus willen bereiken met zijn 
brief? 
“Ik nodig iedereen uit tot hernieuwde hoop, die diep weggestopt wel degelijk leeft in 
elk mensen hart, ondanks alles. Laten we dus dromen als één enkele menselijke 
familie, als kinderen van dezelfde aarde die ons aller huis is, ieder van ons met de 
rijkdom van zijn of haar geloof en overtuiging. Ieder van ons met zijn of haar eigen 
stem, allemaal broeders en zusters!” 
 

Een uitnodiging die je toch niet kunt afslaan……! 
      Hans van Zonneveld. 
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VIERINGEN ON-LINE 
Het is nog altijd onveranderd, helaas. Wij denken, dat het pas enige tijd na Pasen zover zal zijn dat onze 
vieringen weer ‘life’ kunnen plaatsvinden. En tot zolang doen we natuurlijk onze uiterste best om van 
onze op video opgenomen vieringen iets te maken, waar u met plezier naar kijkt en thuis met ons mee 
viert! U vindt de vieringen op de website van ‘H.Stefanus Nijmegen’ dan Antonius Abt of De Goede 
Herder aanklikken, en dan naar “vieringen” 
Als u wilt reageren op de vieringen, dan kan dat via de adressen en telefoonnummers  die u vindt voorop 
deze Oase. Daar kunt u ook uw intenties opgeven. U kunt ook binnenlopen tijdens de nieuwe 
openingstijden van beide kerken! 

 
OPENSTELLING KERKEN 
In deze lastige tijd zoeken we steeds naar wegen om elkaar vast te houden en bereikbaar te zijn. In 
november, december en januari hebben we daarom elke werkdag de beide kerken open gezet om even 
binnen te lopen, een kaarsje op te steken, stil te zijn of juist een gesprekje te hebben. De tijd van 11.00 
tot 12.00 uur blijkt niet goed te passen in uw agenda’s.  
De komende tijd willen we deze mogelijkheid alsnog graag bieden!  Daarom in de periode van 30 januari 
tot aan de Goede Week (palmzondag op 28 maart) kunt u de beide kerken bezoeken in de weekenden. 
 

De Antonius Abt kerk is open op zondagmiddag, altijd van 14.00 tot 15.00 uur. Even binnen lopen 
kan dan dus gecombineerd worden met het bezoekje aan het kerkhof, dat velen op zondagmiddag daar 
brengen. 
 

De Goede Herder kerk is open op zaterdag, steeds van 13.00 tot 14.00 uur. Verder kunt u altijd de 
kerk binnen lopen op maandagmorgen vanaf 9.00 uur tot een uur of 11.00. De groenploeg is dan bezig 
en de kerk is dus open. 
U bent welkom! 

 
40-DAGEN TIJD 
Op woensdag 17 februari is het Aswoensdag en begint de Veertigdagentijd. Alle vieringen zullen 
uiteraard op tijd op video beschikbaar zijn. Dit jaar besteden we in de vieringen aandacht aan aspecten 
uit de brief van Paus Franciscus, waarover u op de eerste pagina van deze Oase al een inleiding hebt 
kunnen lezen. De Paus besteedt in zijn brief ‘Fratelli tutti’ uitvoerig aandacht aan heel actuele thema’s 
zoals armoede in de wereld, achterstelling van mensen en vooral vrouwen, vluchtelingen, en de westerse 
consumptie maatschappij. Aan de hand van de lezingen van de vastentijd willen we met hem daarover 
nadenken. En hopelijk wordt Pasen dan, ondanks alle sociale beperkingen, het feest van de droom van 
broeder- en zusterschap waar plek is voor alle mensen!  

 
VASTENPROJECT 

We hebben gezocht naar een vastenproject, dat past bij ons thema van de 
Veertigdagentijd, Fratelli tutti. Na een paar jaar aandacht voor het project in Roemenië, 
hebben we het nu dichterbij gezocht en zijn we uitgekomen in Nijmegen. Bij de stichting 
Wereldvrouwen en het concrete project voor deze vrouwen ‘Mariam van Nijmegen’. 
Vrouwen op de vlucht en in slechte omstandigheden worden hier liefdevol opgevangen 
en voorbereid op een nieuw en beter leven in onze samenleving. We hopen dat u met 

ons warm loopt voor dit project en we hopen met elkaar een mooi bedrag bijeen te brengen, waardoor 
dit werk weer wat extra ruimte en lucht krijgt! U leest er het nodige over al in dit nummer van de Oase, 
en in de volgende uitgave van dit blad nog meer! Maak er met ons een succes van! 
Op pagina 5 van deze Oase leest u meer informatie over ‘Mariam van Nijmegen’.  

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 



 

 
 
 
In verband met COVID-19 zullen er tot nader bericht geen diensten worden gehouden in de 
beide locaties H. Antonius Abt kerk en De Goede Herder kerk.  
Video opname van de weekendvieringen kunt u volgen via de website van de parochie H. 
Stefanus. (zie onder aan deze pagina) 
Hieronder treft u de andere informatie van beide locaties.  

 
Financiën Antonius Abt t/m december      2020       2019 
Kerkbijdragen     niet bekend  €  18.658 
Collecte      niet bekend  €    1.853 

 
Overleden: 
30 dec. 2020  Wiellie Gerrits  Tolboekstraat 31   Nijmegen  84 jaar. 
22 jan. 2021  Annie Kamps-Gosselink Verbindingsweg 6   Beek  92 jaar. 
Begraven op het parochiekerkhof: 
24 dec. 2020  Louise Wiegmans  Albanystrat 7   Nijmegen 

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

 

 
In verband met COVID-19 zullen er tot nader bericht geen diensten worden 
beide locaties H. Antonius Abt kerk en De Goede Herder kerk. Video opname van de 
weekendvieringen kunt u volgen via de website van de parochie H. Stefanus. (zie onder aan 
deze pagina) 
In de periode dat er geen vieringen worden gehouden is ook het parochiecentrum gesloten. 

 
Financiën De Goede Herder t/m december       2020     2019 
Kerkbijdragen     €   15.897  € 16.573 
Collectes      €     2.039  €   6.341 

 
Overleden: 
19 dec. 2020  Louise Wiegmans  Albanystraat 7   Nijmegen  95 jaar. 

Geven we haar terug in de Handen van de Levende Heer. 

 
Om de viering en ook alle voorgaande vieringen te bekijken: 
Voor de Antonius Abt: Type in uw internet browser: www.stefanus.nl  Klik vervolgens 
helemaal bovenaan in de balk op ‘Antonius Abt’ en klik dan op het kopje ‘Vieringen’. Op 
deze pagina klikt u vervolgens op het plaatje naast de viering die u wilt bekijken.  
Voor De Goede Herder: Type of kopieer in uw internet browser: https://www.stefanus.nl  
Klik vervolgens helemaal bovenaan in de balk op ‘De Goede Herder’ en klik dan op het kopje 
‘Vieringen’. Op deze pagina klik u dan op het plaatje naast de viering die u wilt bekijken. 

 
                     DE GOEDE HERDERKERK 

                    Parochiecentrum is geopend maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 



  Vastenproject 2021: 

  Wereldvrouwenhuis 

   ‘Mariam van Nijmegen’ 
In Nijmegen leven, net als in de rest van Nederland, vrouwen zonder verblijfsvergunning,die niet 
terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. 
Het kan gaan om asielzoekers, die na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat staan, ook als 
terugkeer onmogelijk is. Er zijn ook migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen 
verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen. 
Dit situatie waar zij in verkeren, leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. 
In Nijmegen vragen jaarlijks 25 tot 35 van hen hulp bij huisartsen en vrijwilligersorganisaties. Het 
Wereldvrouwenhuis is zo'n vrijwilligersorganisatie.  
 

Wat wij doen 
Het Wereldvrouwenhuis biedt vrouwen zonder verblijfsvergunning, die nergens naartoe kunnen, 
tijdelijk een thuis. Voor even een thuis betekent dat vrouwen ongeveer zes maanden in het 
Wereldvrouwenhuis kunnen verblijven. Zij worden individueel begeleid en maken gebruik van een 
programma met activiteiten, waaronder taalles en gezondheidsvoorlichting. Daarna bieden we nog 
geruime tijd ondersteuning en begeleiding. We doen dit uitsluitend met vrijwilligers.  
In het Wereldvrouwenhuis kunnen vrouwen tot rust komen en op krachten komen. Ons uitgangspunt 
is dat vrouwen vooral gebaat zijn bij versterking van hun redzaamheid en de opbouw van een sociaal 
netwerk. 
 
Het begin... 
De stichting Wereldvrouwenhuis werd in oktober 2012 opgericht. Met als doelstelling het 
ondersteunen, opvangen en begeleiden van dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning, die op 
medische gronden geïndiceerd zijn voor opvang en begeleiding en die geen beroep kunnen doen op 
andere voorzieningen. Met behulp van de gemeente werd een geschikt huis gevonden, dat met grote 
inzet en enthousiasme van vrijwilligers en met giften in geld en natura kon worden opgeknapt en 
ingericht. In januari 2013 werd de eerste wereldvrouw welkom geheten.  
  

...en daarna 
Van meet af aan was helder dat het Wereldvrouwenhuis vrouwen een tijdelijk ‘thuis’ wilde bieden; 
een huis om op krachten te komen en gezonder te worden. 
Maar wat was tijdelijk? Aanvankelijk werd gestreefd naar een periode van 3 maanden. Dit bleek al 
snel te kort. Vrouwen die kwamen, hadden rust nodig alvorens ze konden deelnemen aan het 
activiteitenprogramma en de begeleiding kon worden gestart.  De periode van 3 maanden werd 6 
maanden. Dat is nog steeds zo.  
 

Wilt u ook bijdragen aan dit vastenproject? Dat kan door uw bijdrage over te maken: 
Voor De Goede Herder: 
Op IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 onder vermelding van Vastenactie 2021. 
Voor de H. Antonius Abt kerk: 
Op IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 onder vermelding van Vastenactie 2021. 
 

In de volgende Oase wordt verder ingegaan op het werk van ‘Mariam van Nijmegen’ zoals: 
Het activiteitenprogramma, Wereldvrouwen, Waar gaan de vrouwen naartoe?  
En heel belangrijk: Wat kost het?  

 
ALGEMEEN 
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ONDERZOEK ACTIE KERKBALANS (bron: www.kerkbalans.nl) 
Vrijdagochtend 22 januari is in Utrecht het onderzoek van Actie Kerkbalans  
gepresenteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het  
meest missen nu de vieringen slechts beperkt toegankelijk zijn. Dit zegt bijna  
45% van de bijna 2.000 respondenten. Daarnaast worden het fysiek aanwezig  
kunnen zijn in de kerk (34%) en ontmoetingen met mede-kerkleden (28%)  
genoemd als onderdelen die worden gemist. De waardering voor de eigen kerk blijkt in coronatijd bij 
met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd. 
 

Mix tussen livestream en naar de viering 
Uit het onderzoek blijkt dat kerkleden in coronatijd de kerkdiensten volgen op gemiddeld twee manieren, 
vaak een mix tussen een livestream en het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45% de vieringen of 
diensten via een livestream, 33% bezoekt een dienst fysiek en 19% volgt een dienst via televisie 
(bijvoorbeeld NPO 2). 38% Van de kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen, maar 
dat zijn vooral kerkleden, die ook vóór de coronacrisis nooit of soms een kerkdienst bezochten. In het 
onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf leden geven geld aan 
de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk 
zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden 
zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en 
pastoraat. 
 

Kerk van de toekomst 
De betekenis van de kerk voor kerkleden verschilt, waarbij 'het geloof delen met anderen' het vaakst 
wordt genoemd. Kerkleden zien in de toekomst graag een kerk, waar mensen er zijn voor elkaar (41%) 
en waar men kan leren, groeien en bezinnen (38%). De geefbereidheid voor de kerk van de toekomst is 
precies even groot als de geefbereidheid voor de kerk van vandaag. De bereidheid om bij te dragen via 
Actie Kerkbalans blijkt het hoogst, wanneer het geld naar de eigen, plaatselijke parochie of gemeente 
gaat. 

 

NIEUWE PROJECT VAN SAM’S KLEDINGACTIE in 2021 
Betere leeromstandigheden voor schoolkinderen in Kananga, DR Congo. 
 

De Democratische Republiek Congo (DRC) worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en 
continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het 
grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de 
school te betalen is de belangrijkste reden, dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak 
thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om op 
het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend 
verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan 
bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school 
te blijven. Door de gevolgen van het her en der continu oplaaiende conflict, is het onderwijs in DRC 
zwaar verwaarloosd en zijn de omstandigheden op school voor kinderen ook een reden om niet naar 
school te gaan of op school te blijven. Zo moeten kinderen vaak op de grond zitten, is er geen goed en 
niet voldoende lesmateriaal, zijn er te weinig leraren en zijn de schoolgebouwen in slechte staat. 
Voorzieningen zoals aparte, afsluitbare en hygiënische toiletten en water ontbreken vaak. Hoewel er ook 
vooruitgang is geboekt (het percentage kinderen dat de basisschool afmaakt is bijvoorbeeld gestegen 
van 29% in 2002 tot 70% in 2014), is DRC nog steeds een van de landen met 
het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen. 
De juiste datum van de inzameling voor deze voorjaarsactie is nog niet bekend. 
Uiteraard zullen wij u deze zo spoedig mogelijk bekend maken. 

 

ALGEMEEN 



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

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
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SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!


