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ALS TWEE OF DRIE IN MIJN NAAM BIJEEN ZIJN……………….... 
IN TIJDEN VAN CORONA 2DE RONDE 
 

Misschien bent u een lezer van het dagblad Trouw. Ik las er de laatste tijd veel 
artikelen over kerken en kerkjes, op allerlei plaatsen in het land, die verkocht 
worden en omgebouwd tot woningen. Er zijn vanuit verschillende 
deskundigheden commissies samengesteld, die zich het hoofd breken over wat 
zou kunnen gebeuren met protestantse en katholieke kerken die niet langer 
gebruikt worden voor eredienst en vieringen. Het aantal praktiserende 
gelovigen neemt nog steeds af. Het Covid-19 virus heeft er ook al geen goed 
aan gedaan. Gedurende een paar maanden waren de kerken gesloten voor 
gelovigen, er werden enkele vieringen georganiseerd, die vervolgens via 
Facebook, lifestreams en YouTube werden uitgezonden voor mensen die 
contact wilden houden. Inmiddels zijn de zondagsvieringen hervat, maar 
landelijk is de constatering, dat lang niet alle gelovigen in de vieringen zijn 
teruggekeerd. Kennelijk hebben velen een nieuwe invulling gevonden voor 
zaterdagavond of zondagmorgen. Als team voorgangers hebben we 
geconstateerd dat de meeste kerkgangers in de Goede Herder trouw zijn 
gebleven, in de Antonius Abt missen we een aantal van de voorheen vaak 
trouwe zaterdagavond bezoekers. Dat slaat ons niet terneer, het zet ons aan om 
de vieringen net zo goed of beter te verzorgen, want tenslotte heeft Jezus zelf 
gezegd: als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, dan ben ik in hun midden. 
        

Op het moment dat ik dit schrijf, hoor ik op de radio zeggen, dat ook 
Nijmegen en omgeving de code rood hebben gekregen. Snelle navraag bij 
bevriende artsen van het UMC Radboud leert dat het aantal besmettingen in 
onze regio aan het pieken is, zelfs hoger dan in Amsterdam. Niemand weet 
hoe het zich zal ontwikkelen, maar het zwartste scenario is, dat de uitbraak 
heftiger zal zijn dan in maart en april. Het is dus de vraag hoe wij hier mee 
omgaan. Het is lastig, als je bemerkt hoezeer allerlei deskundigen elkaar 
tegenspreken: wel of geen mondkapjes, luchtverversing wel of niet essentieel? 
Als ik naar de gemene deler kijk, dan is het belangrijkste van alles:  
houd afstand!!! Goede ventilatie en een goede luchtcirculatie zijn minstens 
een pluspunt: deuren en ramen dus open! We meten de snelheid van de 
luchtcirculatie. Het aantal mensen dat mag samenkomen is door de overheid 
ingeperkt tot 50, behalve voorlopig nog voor begrafenissen en religieuze 
vieringen. Waarom die worden uitgezonderd is vreemd, en het zal denkelijk 
niet lang duren voor die uitzondering wordt opgeheven. Hoe dan ook: Wij 
willen natuurlijk niet straks aangewezen worden als brandhaard van een 
nieuwe Corona-uitbraak. Niet vanwege onze naam, maar omdat we daarvoor 
te veel respect hebben voor elkaars gezondheid en welbevinden. 
Onze eerste maatregel is dat in Goede Herder en Antonius Abt met 
onmiddellijke ingang tot nader order geen koor meer zal zingen tijdens de 
vieringen. Jammer, maar helaas, Het lijkt onvermijdelijk, dat de 
bezoekersaantallen van overheidswege heel binnenkort worden beperkt, en 
dan moeten we besluiten hoe we daar mee omgaan. Als dit nummer van de 
Oase in uw bus glijdt, hebben de locatieteams daarover gesproken. We laten u 
het resultaat zo spoedig mogelijk weten. Houd uw brievenbus in de gaten en 
vooral ook de website van beide locaties!                             Hans van Zonneveld. 
 



Ruimte voor

uw advertentie?

Massagepraktijk Julia Lans

Shiatsu / Ontspannings / 
Voetreflex en Stoelmasage

Florence Nightingalestraat 45
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06 - 42 80 49 66

www.massagepraktijkjulialans.nl



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 
 

OKTOBER MARIAMAAND 
We zullen in alle vieringen uitdrukkelijk een gebed tot Maria opnemen. Gedacht wordt aan het dankgebed na 
de communie. Waar wij breken en delen, vragen we heel uitdrukkelijk de zegen van de moeder Gods. Zij heeft 
oog en hart voor onze zwakke kanten, voelt mee met ons lijden, en is onze voorspraak bij onze Heer, haar 
Zoon! 

 

SOLIDAIR MET DE LHTBI-GEMEENSCHAP  
In de week van 5 tot en met 11 oktober wordt in ons land solidariteit betuigd met allen die zich gediscrimineerd 
voelen vanwege hun seksuele geaardheid. In onze locaties willen we getuigen, dat alle mensen van harte 
welkom zijn zonder enige discriminatie en zonder enig voorbehoud. Het zal ter sprake komen op sommige 
momenten de komende maand en de regenboogvlag zal vrijuit wapperen bij beide kerken.  

 

VAKANTIE 
De eerste drie weekenden van oktober is pastor Hans van Zonneveld vrij geroosterd. Hij mag voor het eerst 
sinds lang een wat langere periode vakantie nemen. De zondagsvieringen zijn natuurlijk verzekerd in de goede 
en vertrouwde handen van Patrick en Geert.  

 

VOORUITBLIK NAAR ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
Zondag 1 november vieren we in beide kerken Allerheiligen en Allerzielen. We gedenken allen die ons het 
afgelopen jaar ontvallen zijn, en gedenken overigens ook alle slachtoffers van het Covid-19 virus. We 
ontsteken kaarsen voor elke naam van onze dierbaren, en we zegenen graflichten, die u vanuit de viering kunt 
meenemen om op het graf van uw gelieven te plaatsen, op 1 of 2 november. Nadere berichten in het komende 
nummer van de Oase. 

 

NAJAARSACTIE SAM’S KLEDINGACTIE BESTEMD VOOR ETHIOPIË 
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra 
veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het 
verkrijgen van schoon water en sanitair. 
 

Actiedag in Nijmegen 
 

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar 
door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis 
of bij een bedrijf, school of kerk.  
 

Op maandag 26 oktober a.s. kunt u in Nijmegen uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de 
Heilige Antonius Abt kerk aan de Dennenstraat 121 van 9.00 tot 16.00 uur.  
Bij De Goede Herder Kerk aan de Fanfarestraat 57 van 09.30-12.00 uur.  
 

Lokale infrastructuur 
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. 
In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen 
mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie 
gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp.  
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor 
watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest.  
 

Levensvatbare terugkeer 
Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en 
voorzieningen voor schoon drinkwater. 
Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er 
in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan 
vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 
te voorkomen.  
 

Projecten 
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er 
wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl 
 



 
zo. 04 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Geert Ritmeijer. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 
 
zo. 11 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
  Na één jaar gedenken wij Phily Timmerman – Engelaar. 
 
zo. 18 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
   Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken – van Elk, fam. Derks - de Reus. 
 
zo. 25 okt. 10.00 u. Eucharistieviering. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int: Truus Broeksteeg - Sweerts. 
 
zo. 01 nov. 10.00 u. Eucharistieviering.    
   ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 
 
 

Financiën Antonius Abt t/m augustus.       2020      2019 
Kerkbijdragen  i.v.m. vakantie penningmeester geen opgave € 16.426 
Collecte  i.v.m. vakantie penningmeester geen opgave €   3.919 
 
 

Overleden: 
Er zijn de afgelopen maand geen overledenen te melden uit locatie H. Antonius Abt. 

 
 

Gedoopt: 
30 aug. 2020  Kenzo en Maikel Verhoeven  Past. Zegerstraat 11       Nijmegen. 
06 sept. 2020  Jolie Strik    Waterdorp 7        Nijmegen.  

Dopelingen en ouders van harte proficiat. 
 

MAATREGELEN IN VERBAND MET CORONA  
In de H. Antonius Abt kerk en De Goede Herderkerk zijn per viering 75 zitplaatsen beschikbaar. In 
de Goede Herder staan 75 stoelen op gepaste afstand van elkaar, in de banken van de H. Antonius 
Abt is met stickers aangegeven, waar u kunt gaan zitten. In de H. Antonius Abt is tevens een 
looproute aangegeven door middel van richtingpijlen op de vloer. 
Indien u lichte tot matige symptomen heeft blijft u dan alstublieft thuis. 
Als op enig moment bij iemand Corona vastgesteld wordt met het vermoeden dat deze bij een van de 
vieringen is geweest, zal de GGD onderzoeken wie mogelijk in de nabijheid waren en dus mogelijk 
ook besmet zijn geraakt. Daarom vragen wij u per zondag een strookje thuis in te vullen en bij 
binnenkomst in de kerk in een van de mandjes te deponeren. Wij bewaren de strookjes drie weken op 
datum, zodat we -indien nodig- de juiste gegevens kunnen verstrekken aan de GGD.  
Na die periode verwijderen we die gegevens op de juiste wijze.  
Achterin de kerk liggen vellen met strookjes gereed die u mee naar huis kunt nemen. In de kerk 
liggen die strookjes ook. U kunt ze daar ook invullen, maar dan wel met uw eigen pen. Maar, het is 
natuurlijk fijner als u het strookje thuis invult en dan meeneemt naar de kerk.   

 
 

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

 
 



 
 

zo. 04 okt. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 
  Wij gedenken na één jaar Harrie Kramer. 

Int.: Lies Eijkhout, Jos Caris, Chris de Reus. 

 
zo 11 okt. 10.30 u.  Woord- en Communieviering.  

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: Martien Terwindt, Ans de Bruijn – Sengers,  
Dianne en fam. van Herkhuizen. 

 
zo. 18 okt. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: Hans van Alsté. 

 
zo 25 okt. 10.30 u.  Woord- en Communieviering. 

Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: Paul Bongers. 
 

zo. 01 nov. 10.30 u. Woord- en Communieviering. 
   ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN 
   Voorganger: Patrick van Dievoet. 

Int.: Lies Eijkhout, Jos Caris, Ans de Bruijn – Sengers. 

 

 
Financiën De Goede Herder t/m juni     2020      2019 
Kerkbijdragen     € 10.972  €   9.130   
Collectes     €   1.527  €   2.494 

 
Overleden: 
14 sept. 2020   Cycille Blondelle    Jachthoornstraat 21 Nijmegen 87 jaar. 
19 sept. 2020  Tiny Venrooy – van Schijndel Albanystraat 7 Nijmegen 92 jaar. 
 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer 
 

 

 
                     DE GOEDE HERDERKERK 

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

MARIA EN DE ATOOMBOM (Bron; Bisdom nieuwsbrief augustus 2020) 
 

In deze maand staan wij stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 
75 jaar geleden. Nazi-Duitsland capituleerde al in mei. Japan hield de strijd 
vol tot 15 augustus 1945. Het land gaf zich aan de geallieerden gewonnen 
na de verschrikkelijke atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki. 
Vele duizenden burgers stierven en talloze Japanners lijden onder de 
gevolgen van deze nucleaire aanval tot op de dag van vandaag.  

Wat betekent dit voor het denken over oorlog en vrede vanuit christelijk perspectief?  
 
Rechtvaardige oorlog?  
De christenen in de eerste eeuwen vormden een kleine minderheid in het Romeinse Rijk en waren 
overwegend pacifisten. Zij kenden het woord van de Heer: wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard 
vergaan. Na de bekering van keizer Constantijn, aan het begin van de vierde eeuw, ontstaat er een nieuwe 
situatie. Er komen christelijke overheden en tot schrik van menig gelovige gaan christelijke vorsten 
onderling oorlog voeren. Voor theologen is er zo werk aan de winkel. Zij moeten nadenken over het 
vraagstuk van oorlog en vrede en met name over de vraag wanneer een oorlog rechtvaardig genoemd kan 
worden. Grote theologen als Ambrosius en Augustinus hebben hun hoofd gebroken over deze vraag. Zij 
ontwikkelden de leer van de rechtvaardige oorlog. Niet om oorlog te legitimeren maar allereerst om 
oorlogen in te dammen. Een oorlog kan alleen rechtvaardig worden genoemd als het gaat om verdediging 
en er moet een strikt onderscheid zijn tussen soldaten en burgers. De waterbronnen, de akkers en de 
wijngaarden van de tegenstander mogen niet worden vervuild of vernietigd.  
 
Kernwapens immoreel  
Als wij deze criteria op ons laten inwerken wordt duidelijk dat in dit atoomtijdperk het gebruik van 
atoomwapens onmogelijk is. De gevolgen van het gebruik van kernwapens zijn afschuwelijk. De 
bommen op Japan in augustus 1945 hebben dat ondubbelzinnig getoond. Vandaar dat de Rooms 
Katholieke Kerk, gelukkig samen met veel bondgenoten, streeft naar een kernwapenvrije wereld. Het 
gebruik van kernwapens is altijd immoreel. Paus Franciscus heeft in zijn laatste sociale encycliek 
Laudato Si van 2015 opgeroepen om alle onverschilligheid achter ons te laten en op te komen voor 
wereldwijde sociale gerechtigheid. De inzet voor de bescherming van onze aarde en de inzet voor 
wereldvrede behoren tot de kernaspecten van de encycliek.  
 
Maria  
Precies vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, 15 augustus 1950, kondigde paus Pius XII in 
Rome het dogma van Maria tenhemelopneming af. Al in de vroege Kerk leeft het geloof dat Maria, als 
eerste van de gelovigen, haar Zoon heeft mogen navolgen in de opstanding. Een van de titels van Maria 
luidt Koningin van de vrede. Wij mogen ons toevertrouwen aan haar gebed. Maria brengt ons bij 
Christus als onze Vrede.  
 
Wereldvrede  
Juist de herdenking van het einde van de verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog zet ook het handhaven 
van de wereldvrede in onze wereld hoog op de agenda. Van belang is dat de landen die over kernwapens 
beschikken in de nabije toekomst nieuwe afspraken maken om het aantal kernwapens aanzienlijk te 
verminderen en zeker geen nieuwe generatie van kernwapens te ontwikkelen. De christelijke kerken en 
de andere wereldgodsdiensten behoren tot de zogenaamde ‘soft powers’ in onze wereld. Verreweg de 
meeste wereldburgers zijn op hun geloof aanspreekbaar. Tegen die achtergrond is het belangrijk om alle 
spirituele krachten in de wereld die vrede voorstaan te bundelen om de kans op oorlog de minimaliseren. 
In ieder geval is een rechtvaardige atoomoorlog in onze huidige wereld volstrekt onmogelijk geworden.  

       Mgr. Dr. Gerard De Korte. 
 
  
 



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

Ruimte voor

uw advertentie?

Wij dragen u op handen
Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u. 
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren 
team luistert, adviseert en ondersteunt. 
   

Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder!

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom, Groesbeekseweg 424, Nijmegen  
meer info op  www.kk.nl  of bel  024 - 323 4444


