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Gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. 
 
H. ANTONIUS ABT KERK: 

Karel Jansen 
Wiellie Gerrits 
Annie Kamps – Gosselink 
Bep Otten – Teunissen 
Henk Romein  
Peter Berens 
Wilma Schamp – Peters 
Grad Damen 
Corrie van de Water – Reijnen 
Henk Cornelissen 
Coby Tummers – van Someren 
Ronald Mac. Crinle Bryden 
Fieneke Driessen 
Theo Brink 
Thomson Ojo 
 

Bijgezet op het kerkhof: 

Stephan van Brakel, Louise Wiegmans, Elisabeth Helsen – Straten 
Anneke Lammers – Kersten, Henk Lammers, Henk de Kok, Henk Geutjes,  
Erik Harts, Maria Sommer, Jacobus van Maasakker, Willem Theunissen. 
 

 

DE GOEDE HERDER KERK: 

 

      

 
Sebastien van der Velde 
Louise Wiegmans 

     Ad van Pinxteren 
Annie Coolen – Willems 
Sjaak Schenk . 
 
 



Ruimte voor

uw advertentie?

bel 024 377 5091



 
 
 

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN  

Zondag 31 oktober is een drukke dag! De wintertijd gaat in, voor de één is het de dag van de stilte, voor de 
ander juist veel halloweenlawaai, het is hervormingsdag, en - niet onbelangrijk - we vieren ook nog 
Allerheiligen omdat 1 november op maandag valt. 
Voor veel mensen is Allerzielen een nog gedenkwaardiger dag! Het is van oudsher de dag waarop we al 
degenen herdenken die ons ontvallen zijn. Op die avond is er om 19.00 uur een gebedsdienst in zowel  
De Goede Herderkerk als in de kerk van Antonius Abt. De overledenen van het afgelopen jaar zullen met 
name worden herdacht, maar u bent van harte welkom de gedachtenis aan uw eigen dierbaren daar te komen 
meevieren. U zult een graflichtje kunnen meenemen vanuit deze vieringen om deze eventueel te plaatsen 
op het graf van uw dierbaren. Welkom bij deze vieringen. 

 

VOORUITBLIK OP KERSTMIS 2021 

We gaan nog altijd uit van een optimistische blik op de ontwikkelingen van 
Covid-19, en vanuit die gedachte hebben we nagedacht over de kerstvieringen 
die er aan komen. De laatste en definitieve gegevens zult u kunnen vinden in het 
kerstnummer van de Oase, dat half december zal verschijnen. Maar we weten, 
dat er al veel vragen over zijn, dus we publiceren alvast onze plannen. 
In de Antonius Abt is er op kerstavond 24 december om 21.00 uur een 
eucharistieviering met als voorgangers Hans van Zonneveld en Geert Ritmeijer. De zang zal nog eenmaal 
verzorgd worden door het Gregoriaanse Koor, dat daarmee zijn voortbestaan feestelijk zal besluiten. In het 
komende nummer van de Oase meer hierover. Op kerstmorgen 25 december is er een feestelijke 
kerstviering met medewerking van het Gemengd Koor. Voorganger hierbij is Patrick van Dievoet. 
In De Goede Herder is op kerstavond als altijd een gezinsmis om 19.00 uur, waarbij natuurlijk de kinderen 
van harte welkom zijn en evenals altijd zal Patrick van Dievoet in deze viering voorgaan. Daarna is er om 
21.00 uur een kerstviering, waarbij Patrick ook zal voorgaan. In beide vieringen zal Quintessens de zang 
verzorgen. Op kerstmorgen is er de eucharistieviering met medewerking van het Gemengd Koor op de 
gebruikelijke tijd van 10.30 uur. Voorgangers zijn Geert Ritmeijer en Hans van Zonneveld. 
Op 2de kerstdag is er in de Antonius Abt geen viering, maar er is om 10.30 uur het kerkelijk morgengebed 
in De Goede Herderkerk. 

 

COVID-19 EN ONZE VIERINGEN 

Het is nog altijd niet echt zeker hoe het zal gaan met de besmettingen en de bijbehorende 
voorzorgsmaatregelen. Op dit moment loopt het aantal besmettingen op, en vooral onder degenen die  niet 
gevaccineerd zijn. Dat wil niet zeggen, dat degenen die dat wel zijn zorgeloos kunnen rondwandelen. 
Helaas niet. Maar wij gaan ervan uit, dat de situatie zich in november zal stabiliseren. En daarom hebben 
we afgesproken, dat we met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar, de eerste zondag van de advent, dus op 
28 november aanstaande, alle Corona maatregelen in de liturgie zullen afschaffen. Dat betekent, dat we  het 
aantal zitplaatsen weer zullen herstellen, en het communiceren weer zullen doen als vanouds: uitreiken van 
de communie en dopen in de beker. En de collecte zal weer plaatsvinden tijdens het klaarmaken van de 
tafel. Ook uw gaven horen thuis bij de gaven van brood en wijn! Natuurlijk onder de voorwaarde dat dit 
‘terug naar normaal’ niet gedwarsboomd zal worden door een hernieuwde besmettingengolf! 
Overigens betekent dit alles wel, dat we de afsluiting van een aantal banken in de Antonius Abt gaan 
doorvoeren. Precies zoals we van plan waren, voordat de pandemie uitbrak. Maar ook, dat we elkaar weer 
zullen kunnen uitnodigen voor een kop koffie na de viering!  

 
KUNSTPROJECT TE ZIEN IN ANTONIUS ABT 

Er zijn inmiddels vier mensen, die de uitdaging zijn aangegaan om hun beleving van Allerzielen kunstzinnig 
vorm te geven. U kunt hun werken zien in het weekend van 4 tot en met 7 november. 
 

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 



 

 
zo. 31 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering,  m.m.v. het Gemengd koor. 

Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 

 

di. 02 nov. 19.00 u. ALLERZIELEN 

   Gebedsdienst Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: overledenen van het afgelopen jaar, Voor Zuster Maria Gèrtrud o.p. 

Zs. Rosalie Hagdorn o.p. zusters Dominicanessen die beiden het afgelopen jaar zijn 
overleden, Toon Jansen. 

 

zo. 07 nov. 10.00 u. Woord- en Communieviering, m.m.v. het Gemengd koor. 
Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus, 
Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 

 

zo 14 nov. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: geen opgave. 
 

zo 21 nov. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
   Voorganger: pastoor Eduard Kimman. 
   Int.: geen opgave. 
 

zo. 28 nov. 10.00 u. 1ste zondag van de Advent 
Woord- en Communieviering, m.m.v. het Gregoriaans koor. 
Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 5 dec. 10.00 u. 2de zondag van de Advent 

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

We gedenken na één jaar: Karel Jansen. 

Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus, 
Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 

 

zo. 12 dec. 10.00 u. 3de zondag van de Advent 

Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: geen opgave. 
 

zo. 19 dec. 10.00 u. 4de zondag van de Advent 

   Woord- en Communieviering,  m.m.v. het Gregoriaans koor. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 

 
 

Financiën Antonius Abt t/m september           2021             2020 

Kerkbijdragen     €  15.196  €    17.254 
Collecte      €    1.710   €      2.386 

 
 

Gedoopt:  
16 okt. 2021    Desslynn  De Geer 11-64   Wijchen 
24 okt. 2021  Romain Engelaar Sima 26   Beuningen  

Ouders en dopelingen van harte gefeliciteerd, 

 
 

Overleden: Deze maand zijn er geen overledenen te melden. 

 

 

 

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

 
 



 

 
zo. 31 okt. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastoor Eduard Kimman. 
   Int.: Sebastien van der Velde. 
 

di. 02 nov. 19.00 u. ALLERZIELEN 

   Gebedsdienst.Voorganger: Geert Ritmeijer. 
  Int.: overledenen van het afgelopen jaar, Hans van Alsté. 

 

zo. 07 nov. 10.30 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: geen opgave. 
 

zo. 14 nov. 10.30 u. Woord- en Communieviering,  m.m.v. Quintessens. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: Cycille Blondelle, Annie Coolen – Willems. 

 

zo. 21 nov. 10.30 u. Woord- en Communieviering,  m.m.v. het Gemengd koor. 
Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 28 nov. 10.30 u. 1ste zondag van de Advent 
Woord- en Communieviering , m.m.v. Quintessens. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: Sjaak Schenk. 

 

zo. 05 dec. 10.30 u. 2de zondag van de Advent 

Woord- en Communieviering , m.m.v. het Gemend koor. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 12 dec. 10.30 u. 3de zondag van de Advent 

Woord- en Communieviering,  m.m.v. Quintessens. 
Voorganger: Geert Ritmeijer. 
Int.: Annie Coolen – Willems, Paul Coolen. 

 

zo. 19 dec. 10.30 u. 4de zondag van de Advent 

   Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
   Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 
  Wij gedenken na één jaar Louise Wiegmans.. 

 
 

Financiën De Goede Herder t/m september       2021      2020 

Kerkbijdragen     €   9.1465    
Collectes      €    1.481          

 
 
STILTEVIERINGEN IN NOVEMBER EN DECEMBER 

Even stil zijn in een drukke, lawaaierige, hectische wereld…In de Joannes XXIII -kapel van De Goede 
Herderkerk op woensdagavonden om 19.00 uur een half uur met veel stilte, om tot jezelf te komen. In 
november en december: 10 en 24 november en 8 en 22 december. 

 
 

  

DE GOEDE HERDERKERK 
Parochiecentrum is geopend maandag 9.30 - 12.00 uur. 

 
 
 
 
 
 



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



 

NIJMEGEN-WEST EN PAROCHIE H. STEFANUS 
De gemeenschappen en locaties van de Antonius-Abt en de Goede Herder noemen we samen met de  
opgeheven locatie Betlehem (het samengaan van Waterkwartier en Wolfskuil)  al geruime tijd Katholiek 
Nijmegen-West. Dat hele gebied van Nijmegen-Oud-West en Nijmegen-Nieuw-West is kerkelijk gesproken 
een onderdeel van de parochie H. Stefanus. De parochie H. Stefanus staat onder leiding van een pastoor, en 
dat is momenteel pater Eduard Kimman SJ, zelf pastor van de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat. 
Pastoor Kimman was in augustus 2020 te gast bij een gecombineerde bijeenkomst van onze vrijwilligers. 
Maar nog niet is hij in een van onze vieringen voorgaan en hij heeft nog niet de kans gehad om nader kennis 
te maken met Goede Herder en Antonius Abt. Corona is daar vooral de oorzaak van, want in de afgelopen 
tijd hebben we onze vieringen zonder kerkgangers moeten doen en deze op video uitgezonden. Nu komen 
we weer samen en hebben we Eduard Kimman uitgenodigd in beide kerken een eerste keer voor te gaan.  In 
de Goede Herder zal dat zijn op zondag 31 oktober, in de Antonius Abt op 21 november. 
De ‘leegstand ’in de Betlehem hebben we overigens steeds aan de orde gesteld in allerlei bijeenkomsten, 
maar dit is tot nu toe stelselmatig niet opgepakt door het parochiebestuur. Heel jammer, want er komen steeds 
meer mensen te wonen in met name het Waterkwartier in al die nieuwe appartementen aan de Waal. Hopelijk 
wordt dat gebied binnenkort ook weer ‘bediend’.  

 

SYNODE 2021 - 2023 

In 2023 zal er onder voorzitterschap en op initiatief van Paus Franciscus 
een synode gehouden worden met als titel:  
‘Voor een synodale Kerk: communio, participatie, missie’.  
Paus Franciscus heeft het initiatief genomen om werk te maken van een 
synodale kerk. Hij bedoelt dan, met andere woorden, een Kerk waar allen 
samen op weg gaan. Willen we daar echt werk van maken, dan moet die 
benadering doordringen in alle lagen van de Kerk. Het woord Synode 
betekent letterlijk: samen op weg gaan. Het gaat dan om een vertaalslag 
naar onze tijd van de boodschap van Jezus. Anders gezegd: het evangelie 
bij de tijd brengen, en dus evenwicht zoeken tussen traditie en vernieuwing. 
Elke kerkprovincie wordt gevraagd een gesprek te organiseren met liefst alle leden van de kerk.  De 
bisschoppenconferentie in Nederland is druk doende iets van zo’n gesprek voor te bereiden. De hele agenda 
die de paus voor ogen staat is veel te groot en omvangrijk om in een paar maanden te bespreken. Dus komen 
er handreikingen. Zodra we daarover meer weten,  laten we het u weten! 

 
ADVENTSINZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 

Net als andere jaren zamelen de katholieke en  protestante kerken voedingsmiddelen in voor de Voedselbank. 
Wij hopen dat u daaraan zoals altijd graag en gul mee wilt doen!  
Vanaf zondag 21 november (Christus Koning) tot en met de tweede zondag van 
de advent kunt u uw (houdbare!!) levensmiddelen voor deze inzameling in onze 
kerken aanleveren. Liefst een doos. In de Antonius Abt kunt u die achterlaten in 
de Mariakapel, in de Goede Herder is er elke werkdag (behalve de maandag) ’s 
morgens iemand tussen 10.00 en 12.00 uur, die uw pakket in ontvangst kan 
nemen. En dat kan natuurlijk in beide kerken ook bij de vieringen op de zondagen! 

 

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 

Normalisering van ons kerkelijk leven na de pandemie (hopelijk!) betekent ook, dat we  kinderen weer willen 
gaan voorbereiden op hun eerste communie en op het vormsel. De precieze data komen nog wel, maar u kunt 
denken aan mei of begin juni 2022. Belangrijk is natuurlijk allereerst om te weten of er voor deze vieringen 
kandidaten zijn. Als u uw kinderen hun eerste H. Communie wilt laten doen of wilt aanbieden voor het H. 
Vormsel, meldt u dat dan met hun namen op een briefje in de brievenbus van de pastorie Antonius Abt of 
van De Goede Herderkerk met daarop Eerste Communie of Vormsel, en hoe we u kunnen bereiken om verder 
af te spreken. U kunt die gegevens ook melden via het contactformulier op onze website 
(www.katholieknijmegenwest.nl) 

 

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 

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

NIJMEGEN

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

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR




