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UITDAGING 
 

Het waren twee roerige zomermaanden, met vele uitersten. Rivieren, die 
dat in de zomer anders nooit doen, overstroomden in eigen land hele 
dorpen en sleurden met woest geweld alles mee wat los en vast zat. In 
meerdere en onverwachte gebieden op de wereldkaart steeg het kwik tot 
verstikkende en verlammende waarden met enorme branden tot gevolg. Op 
andere plaatsen bleef het zo droog, dat oogsten verdroogden. In Haïti was 
een verwoestende aardbeving, in Afghanistan en in meerdere Afrikaanse 
landen bevochten en bevechten regimes elkaar op leven en dood met vele 
onschuldige doden en vluchtelingen tot gevolg. En last but not least houdt 
Covid-19 de hele wereld nog altijd in zijn greep. 
Op ons plekje aan de Waal konden we dat allemaal aanschouwen en elkaar 
badinerend toespreken: “Echt Hollands zomertje, toch!” Maar in 
werkelijkheid dus een zomer van uitersten.  
 

Het zoveelste klimaatrapport ligt er. Onze verantwoordelijke politici 
gebruikten grote woorden van zogenaamde schrik, maar gingen vooral door 
met vakantie vieren, op hun gemak dromend van een nieuwe regering die 
er ooit wel eens zal komen. Wat moet er eigenlijk nog meer gebeuren om 
het meel uit hun mond te halen, de mouwen echt op te stropen, moeilijke 
beslissingen te nemen, vanuit gedeeld landsbelang met elkaar te bespreken 
en nu echt aan de slag te gaan?  
Uitdaging genoeg lijkt me om daadwerkelijk de hand aan de ploeg te slaan 
zoals Jesaja lang geleden al zei. Trouwens in de binnenkerkelijke wereld zit 
het ook al niet echt lekker. Paus Franciscus probeert uit alle macht actieve 
aandacht voor klimaat en milieu te krijgen, zoekt volop naar solidariteit 
met de mensen die gebrek en honger lijden, en is doende om de aan weelde 
en macht verknochte top van het Vaticaans bestuur te hervormen. Ik zou 
denken, dat het inderdaad moet gaan om de concrete verwerkelijking van 
de evangelische boodschap, en dat iedere rechtgeaarde gelovige hem dus 
steunt en helpt. Maar er zijn er nog altijd (ook in de kerkelijke top) die 
menen dat het heil gezocht moet worden in traditie, wet en regels, in oude 
verhullende liturgische gebruiken. En daarbij openlijk menen dat het 
evangelie voorbehouden is aan hen, de ware rechtgelovigen. Ook hier 
uitdaging genoeg om dat onzalige, binnenkerkelijk gerichte tij te keren, 
lijkt me.  
 

Met dit nummer van de Oase stappen we een nieuw werkjaar binnen. Ik 
hoop van harte, dat we de lichamelijke en geestelijke vermoeienissen van 
voor de zomer achter ons hebben kunnen laten, en dat de extremen van 
deze zomer ons niet de fut ontnomen hebben om er met elkaar toch weer 
aan te gaan staan! Het is vele malen makkelijker om te denken dat het onze 
tijd wel zal duren, en dat de zondvloed pas na ons zal komen. Het is waar: 
de uitdagingen zijn niet gemakkelijk, ze zijn veeleisender dan ooit! Wat de 
consequenties zijn als we de handschoen opnieuw oppakken, weet je niet. 
Maar wat je wel weet: zonder een hoopvolle droom en bijpassende gerichte 
actie zetten we onze toekomst en die van onze (klein)kinderen op het spel!  
Geloof kan toch bergen verzetten…?!    Hans van Zonneveld. 
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DE BIJBEL LEZEN MET GELOVEN NU 
De Bijbel is een spannend en inspirerend, maar soms ook een ondoordringbaar en moeilijk te begrijpen 
boek. Wat wil de Bijbel ons zeggen, of wat willen wij zeggen over de Bijbel?   
Om met elkaar in gesprek te komen over de Bijbel willen we op woensdagavond 8 september in de Goede 
Herder starten met een groep Geloven Nu. U hoeft geen ‘vaste kerkganger’ te zijn bij de Goede Herder om 
met de groep mee te doen. Ook Bijbelkennis is niet noodzakelijk.  
De basis van Geloven Nu is in de jaren 90 al in Deventer gelegd. Geloven Nu  heeft zich in de loop van de 
jaren ontwikkeld tot een eigentijdse manier van  omgaan van de Bijbel en het met elkaar spreken over 
Woord en geloof. De bijeenkomsten worden opgebouwd rond een thema, waarbij teksten uit zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament voor het voetlicht worden gebracht. Bij de tekst horen achtergrondteksten, 
een afbeelding die de tekst ondersteunt, geloofsvragen en een gebed. Een cyclus bestaat uit acht 
bijeenkomsten. 
Waar en wanneer? 
We ontmoeten elkaar in De Goede Herder op: 8 september,  22 september, 6 oktober, 20 oktober,  
3 november, 17 november, 1 december, 15 december. Telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Kosten 
Er zijn geen kosten aan de groep zelf verbonden. Wel gaan we werken met het cursusboek Geloven Nu 
Cahier 10. In dit deel staat de Geloofsbelijdenis centraal. De kosten van dit cursusboek zijn € 15,50.  
Deze kosten mogen nooit een reden zijn om niet deel te kunnen nemen, wees dus welkom!  
Informatie en aanmelding 
Mocht u deel willen nemen, of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met zr. Marga 
Zwiggelaar, mzwiggelaar@gmail.com. Om zeker te weten, dat we voldoende boekjes hebben, verzoeken 
we u zich op te geven voor vrijdag 3 september.  
Alvast tot ziens bij Geloven Nu!  

 
VIERING VAN DE ZIEKENZALVING OP 3 OKTOBER 2021 
Zoals in een vorig nummer van de Oase al aangekondigd: de viering van de ziekenzalving voor zowel 
Antonius Abt als de Goede Herder zal zijn op 3 oktober aanstaande. De viering wordt gehouden in de 
kerk van De Goede Herder, en zal dus zijn om 10.30 uur.  
Het is heel fijn als u uw gelieven of goede vrienden meebrengt naar deze viering. Behalve het kruisje met 
de olie van de zieken wordt ook de hand opgelegd, zoals Jezus in de evangelieverhalen deed: God laat zijn 
mensen nooit vallen, gaat met hen mee, ook al gaat het niet al te goed. Zijn bemoedigende hand kunnen we 
laten vergezellen van de handen van wie u lief zijn: mensen die ook van u houden en u terzijde staan. 
Samen met hen legt God u Zijn bemoedigende hand op.  
Er hebben zich al wat mensen aangemeld. Wilt u ook meedoen, vul dan onderstaande strook in en zorg dat 
de ingevulde strook op de juiste plaats komt! Welkom! 
 
 
IK WIL GRAAG MEEDOEN AAN DE VIERING VAN DE ZIEKENZALVING IN HET WEEKEND 
VAN 3 OKTOBER 2021 
 
MIJN GEGEVENS: 
NAAM: ………………………………………………………………..…………………………. 
ADRES: ……………………………………………………………………..…………………… 
TELEFOON: …………………………………………………………………………………….. 
Doe dit strookje of een briefje met bovenstaande gegevens in de brievenbus van kerk De Goede Herder, 
Fanfarestraat 57, van de pastorie Antonius Abt, Dennenstraat 121, of de brievenbus van de Geestelijke 
verzorging van de Honinghoeve. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
H. ANTONIUS ABT KERK HEES EN DE GOEDE HERDERKERK 

 



 

 
 
 
zo. 29 aug. 10.00 u. Woord- en Communieviering.  

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

zo. 05 sept. 10.00 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Renee Klaassen. 
Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus, 
Charles Simons en Jo Simons – Nolte, Toon Jansen. 

 

zo. 12 sept. 10.00 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 

   Int.: geen opgave. 
 

zo. 19 sept. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
Voorganger:  pastor Hans van Zonneveld. 
Int.: geen opgave. 

 

zo. 26 sept. 10.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. 
Voorganger:  pastor Hans van Zonneveld.   (Vredeszondag) 
Int.: Toon Jansen. 

 

zo. 03 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. 
Voorganger: Patrick van Dievoet. 
Int.: voor ouders en broers, fam. van Aken - van Elk, fam. Derks - de Reus, 
Charles Simons en Jo Simons – Nolte. 
 

 
 
Financiën Antonius Abt t/m maart           2021             2020 
Kerkbijdragen     €  14.374  €    16.007 
Collecte      €    1.241   €      1.671 

 
 
Gedoopt: 
11 juli 2021  Elena Ruikes  Gildenkamp 40-15  Nijmegen. 
11 juli 2021  Jairzijnho Overman Zwanenveld 22-57  Nijmegen. 
14 juli 2021  Jantje Jansen  Van Beuningestraat 27 Arnhem. 
27 juli 2021  Bibi Saleming  Topaasstraat 39  Nijmegen. 
07 aug. 2021  Jachielena Callaars Hegdambroek 16-07  Nijmegen. 
08 aug. 2021  Xessalina Strik Malvert 11-13   Nijmegen. 
22 aug. 2021  Djenzo Vinke  Symfoniestraat 19  Nijmegen. 

 
Ouders en dopelingen van harte gefeliciteerd. 

 
 
Overleden: 
 
6 juli 2021  Thomson Ojo  Triangelstraat 206   Nijmegen 55 jaar. 
 

Geven wij hem terug in de Handen van de Levende Heer. 

 
 

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

 
 



 

 
zo. 29 aug. 10.30 u. Eucharistieviering.  

Voorganger:  pastor Hans van Zonneveld. 
   Int.: geen opgave. 
 

zo. 05 sept. 10.30 u. Woord- en Communieviering.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 

   Int.: Ad van Pinxteren, Hans van Alsté, Wil Jansen en overl. familie Jansen,  
Sjaak Schenk. 

 

zo. 12 sept. 10.30 u. Eucharistieviering, m.m.v. Quintessens. (onder voorbehoud).  
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld. 

   Int.: geen opgave. 
  

zo. 19 sept. 10.30 u. Woord- en Communieviering, m.m.v. het Gemend koor.  
Voorganger: Geert Ritmeijer. 

Na 1 jaar gedenken wij mevr. Lycille Blondelle en Tiny Vernooy – van Scheindel. 
 

zo. 26 sept. 10.30 u. Woord- en Communieviering , m.m.v. Quintessens.  
Voorganger: Patrick van Dievoet.    (Vredeszondag) 

   Int.: geen opgave. 
 

zo. 03 okt. 10.30 u. Eucharistieviering , m.m.v. het Gemengd koor. 
Voorganger:  pastor Hans van Zonneveld.   (Ziekenzalving) 

   Int.: Jos Caris. 
 

 

Financiën De Goede Herder t/m juli       2021      2020 
Kerkbijdragen    €   8.593   €  9.205    
Collectes     €      175        €  1.041      

 
 

STILTEVIERINGEN IN DE MARIA KAPEL VAN DE GOEDE HERDER 
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met 

zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot.  

Sinds juni wordt in de Mariakapel van de Goede Herder eens in de twee weken op de woensdagavond 
een stilteviering georganiseerd.  
In een stilteviering staat de stilte centraal. In deze stilte geven we onszelf de ruimte en de rust om in de 
stilte iets van de Eeuwige gewaar te worden. De opzet van de viering is eenvoudig: we lezen uit de 
Bijbel, we laten een lied klinken, we bidden, we steken een licht op voor wat ons bezig houdt ,  we 
zitten in stilte,  verbonden met elkaar, de wereld en met de Ene.  
De stilteviering is van 19.00 – 19.30 uur. De kapel is om 18.45 uur al geopend. U hoeft zich van te 
voren niet op te geven. 
De data van de stiltevieringen voor de komende periode zijn: 1, 15 en 29 september.  

 
 

WIE WIL ER GRAAG EEN BEZOEKJE? 
Namens de bezoekgroep “Zieken en Ouderen” doe ik deze oproep. 
Veel zieken zijn ons dit jaar ontvallen. Anderen zien graag iemand komen. 
Ook kinderen mogen voor hun ouders reageren. 
SCHROOM NIET EN BEL.    Agnes Lelievelt  
 

  
DE GOEDE HERDERKERK 

Parochiecentrum is geopend maandag 9.30 - 12.00 uur. 
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ONZE KOREN 
Begin augustus hebben alle koren (Gemengd koor en Quintessens van DGH, Gemengd Koor en 
Gregoriaanse Koor van AA) besloten om eind augustus weer te gaan oefenen en dan half september 
weer de vieringen ‘life’ te gaan verzorgen. Op het moment van overleg was nog niet echt duidelijk of 
Corona weer opnieuw roet in het eten zou gooien. In dat geval moet daar natuurlijk rekening mee 
gehouden worden.  
In elk geval gelden er nog wel voorwaarden voor de onderlinge afstanden van de zangers. Bovendien 
is afgesproken, dat in de AA de koren voortaan op het priesterkoor zullen gaan staan en zitten. Daar is 
meer plaats dan op de koorzolder bij het orgel, en bovendien wordt de steile trap daarheen wat te 
gevaarlijk voor meerdere leden. 

 
KUNST ROND ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN 
Allerzielen en Allerheiligen is nog ver weg, maar toch wordt er al nagedacht over activiteiten rond 
deze dagen. Het plan bestaat om rond de Antonius Abt een kunstactiviteit te organiseren, waarbij 
parochieleden (en andere belangstellenden) eigen kunstwerken met het thema “Allerzielen en 
Allerheiligen” kunnen en mogen exposeren. Dit kan van alles zijn: schilderkunst, beeldhouwwerken, 
keramiek, textiel, gedichten, en wat zich verder nog op kunstgebied zich aandient. Voorwaarde is wel 
dat het zelfgemaakte kunst is.   U hoeft geen vaste bezoeker of bezoekster te zijn van de Antonius Abt.  
Deze kunst in de kerk staat open voor iedereen.  
Mocht u denken “daar wil ik wel aan meedoen”,  als deelnemer of in de organisatie, dan kunt u alvast 
contact opnemen met zr. Marga Zwiggelaar op het e-mailadres mzwiggelaar@gmail.com.  

 
SAM’S KLEDINGACTIE VOOR SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA 
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 schoolkinderen en hun 
ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar 
school kunnen. 
Sam’s Kledingactie verzamelt, grotendeels, het hele jaar door kleding en 
schoenen  voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.  
Op 18 oktober a.s. kunt u kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders 
misschien nog wel blij van wordt-  inleveren. 
Dit kan bij De Goede Herder Kerk aan de Fanfarestraat 57 van 09.30-12.00 uur.  
Bij de Antonius Abt kerk aan de Dennenstraat 121 kan dit van 09.00-16.00 uur. 
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas 
niet aannemen. 

 
PAROCHIE H. STEFANUS 
De parochie H. Stefanus waar de Antonius Abt en de Goede Herder deel van uitmaken, kent ook de 
nodige uitdagingen. Begin september wordt er door de pastoraatsgroep nagedacht welke zaken in het 
nieuwe werkjaar opgepakt zouden kunnen worden. In de pastoraatsgroep is elke locatie 
vertegenwoordigd: Petrus Canisius: Eduard Kimman (pastoor), Maria Geboorte: Jeroen Miltenburg en 
Juan van Eijk (pastores), Agnes: Bettineke v.d. Werf en Sipko v.d. Vinne (pastor in deeltijd), Antonius 
van Padua: Dick Akerboom, Effata: Hans Hamers (pastor in deeltijd) en René Klaassen, Antonius Abt 
en Goede Herder: Hans van Zonneveld (pastor). 
 

Gesproken zal gaan worden over de onderlinge band van pastores van de locaties, en over wat de 
gezamenlijke speerpunten zouden kunnen zijn. Er zijn best de nodige verschillen in sfeer, liturgische 
kleur, en de bestaande en gewenste vormgeving van de lokale gemeenschappen. Er valt dus nog wel 
het een en ander te overwegen, bespreken en op te pakken.  

 
 

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
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De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl
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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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