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DE HERFST EN DE DONDERE DAGEN STAAN VOOR DE DEUR.. 
DE WINTER KOMT SNEL NADERBIJ .. 
Deze OASE is als altijd in samenspraak met beide locatieteams gemaakt. 
 
In november herdenken christenen hun geliefde doden die hen in het voorbije jaar 
ontvielen. Wij, de Rooms-Katholieken doen dat op Allerzielen; de Protestanten 
herdenken op Voleindingszondag, wanneer wij het feest van Christus Koning vieren 
en waarna we daarna beginnen aan de Advent, de voorbereidingstijd op het 
Kerstkind en het Kerstfeest.  
 
Welke beelden hebben wij van Allerzielen? Antoine de Saint-Exupéry zegt het in 
De Kleine Prins ongeveer als volgt: ‘mensen waar je van houdt zijn als sterren: ze 
schijnen en fonkelen nog láng nadat ze zijn gedoofd’ en zo doelt hij op de ervaring 
dat mensen hun geliefde doden met zich meedragen in hun hart, in hun hoofd in hun 
verdere leven. 
 
Dit jaar noemen we op Allerzielen de mensen die in onze kerken De Goede Herder 
en H. Antonius Abt uitvaart kregen, of wie er zijn bijgezet op het kerkhof aan de 
Dennenstraat, of zij die lang in onze parochie woonden: 
 
Mevr. J. van de Ven –Hermens;   Mevr. J. Dickmann; 
Mevr. M. Tijsse Klasen – van den Berg;  Mevr. E. Welle – Heiligers; 
Dhr. H. Engering; Dhr. H. Jacobs;   Mevr. E. van Dee;  
Mevr. P. Mens – Hoek;    Dhr. G. de Haas; 
Mevr. A. Persad;     Dhr. A. van Kruijsbergen; 
Dhr. J. Engbersen;     Dhr. H. Verweij; 
Dhr. B. van den Oudenalder;    Mevr. A. Hoenselaar – Sewalt; 
Mevr. M. van Rooij – van Alphen;   Mevr. M. Hendriks –den Exter; 
Dhr. M. van Emden;     Mevr. M. Jansen – Jacobs; 
Mevr. B. Shabu - Danha;    Mevr. J. van Kuijk – Moonen; 
Dhr. J. Peters,      Dhr. J. van Maasakker; 
Mevr. P. Frederiks - de Jager;   Mevr. H. Hendriks – Heutink; 
Mevr. M. Builtjes – Nijtmans;   Dhr. J. Geurts; 
Dhr. H. Geurts;     Mevr. H. Heinen – Elemans 
Mevr. D. Husman – van de Bilt 
 
 
Bij afscheid nemen volgt rouw, dat weet ieder die het mee moest maken. En hoe je 
daar mee omgaat: de hemel bestormt met vragen, boosheid of twijfel of gelaten, stil 
in jezelf.. één ding is duidelijk: ieder rouwt op eigen wijze, in eigen tempo. Daar 
valt geen recept voor te geven, maar délen van verdriet, gemis, maakt dat het 
draaglijker wordt. Daarom víeren wij Allerzielen, ook dit jaar, júist dit jaar! 
 
Maar november begint met Allerzielen: we plaatsen onze doden nog weer in het 
licht, in het licht van de Paaskaars, in het Licht bij Christus zelf! 
Daarna laten we ons voeren door het licht van Advent, tijd van verwachting om 
samen bij de stal van Bethlehem uit te komen met Kerst. Laten we hopen dat we 
elkaar met Kerst weer in de kerk kunnen ontmoeten omdat Covid ons dit jaar niet 
zal hinderen. Dan klinkt vast uit volle borst ‘Wij komen tesamen..’ 
We wensen u goede weken toe.                                              Berry Tijsse Klasen    
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

 
Ook deze OASE is in samenspraak en samenwerking tussen beide locatieteams van inhoud voorzien. We 
vinden het belangrijk dat ‘onze OASE’ als contactblad voor de gelovigen van beide kerken blijft bestaan, 
totdat er een ander informatiekanaal is (een parochie-breed blad bijvoorbeeld) of wanneer blijkt dat er niet 
langer prijs op wordt gesteld. 
WIE DE OASE LIEVER DIGITAAL wil: mail  h.antoniusabt@gmail.com en het wordt geregeld! 
 
 
Inzamelactie kleding en schoenen. 

 

Op Op maandag 17 oktober was er de inzameling voor kleding. 
    Op deze dag zijn er in totaal 195 zakken met kleding,  schoenen 
     en  dergelijke door u allemaal gebracht en door SAM   
     meegenomen.  
     Ze waren er heel blij mee. DANK aan alle gevers / geefsters.  

 
 
Woensdagavond vieringen in de Antonius Abt 
Vanaf woensdagavond 9 november kunt u elke woensdagavond vanaf 19.00 uur terecht voor een 
bezinningsmoment in de zijkapel van de kerk. Om en om zal er dan een Stiltegebed of een Taizéviering 
worden georganiseerd. 
Het Stiltegebed is een meditatieve viering waarin de stilte centraal staat. De Taizéviering is gebaseerd op 
het avondgebed, zoals het in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk wordt gehouden. In een 
dergelijke viering wordt er juist veel meditatief gezóngen.  
Zowel het Stiltegebed als de Taizéviering worden georganiseerd door de Dominicanessen van de Heilige 
Familie van Neerbosch. Op 9 november bent u van harte welkom om de eerste Taizé-viering mee te 
vieren. 
 
Schema vieringen in november-december 2022: op 2 november - geen viering ivm Allerzielen 
9 november – Taizé    7 december – Taizé  
16 november – Stilte    14 december - Stilte 
23 november – Taizé    21 december - Taizé 
30 november – Stilte    28 december - Stilte 
   
 
 
Vespers tijdens de Advent 
Eind november begint de Adventstijd weer. In deze periode zal er elke vrijdagmiddag om 17.00 uur een 
Vesper (avondgebed) worden gehouden in de Antonius Abt. De Vesper is één van de vaste 
gebedsmomenten in de kloostertraditie. Al eeuwenlang wordt dit gebed gebeden.  
De Vesper bestaat uit het zingend reciteren van psalmen, een korte lezing en gebeden. 
De eerste Vesper is op vrijdag 2 december. 
De Vesper wordt verzorgd door de zusters van de Dominicanessen van de Heilige Familie.  
 
 

  

Ook dit jaar willen wij de Voedselbank niet vergeten: in de 
weekends van december kunt u goed houdbare 
levensmiddelen op zondag naar ons kerkgebouw brengen. 
De actie loopt tot en met zondag 10 december. 
 

Daarna haalt de Voedselbank het ingezamelde op, zodat zij gelegenheid hebben het in de pakketten voor  
Kerst te verwerken. Doe u mee? Elk product helpt! 
Wie liever geld overmaakt als gift doet dat op NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Voedselbanken 
Nijmegen – Overbetuwe en ook hierbij geldt: elke gift – hoe klein ook – telt en helpt! 
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Elke zondag is er een Heilige Mis om 10.00 uur, waarin voorgaat pater Joop Banning SJ of pater Jan van 
Duijnhoven OP. Op elke 1e en 2e zondag van de maand zingt het Gemengde Koor onder leiding van Lieke 
Oostenbrugge en worden zij begeleid op het orgel door Gerard Donkers. Na afloop drinken we koffie – 
thee. Op de zondagen dat er geen koor is, stimuleren de voorgangers om tot samenzang te komen. Dat 
leverde in deze maanden al fraaie zang op, vanuit alle hoeken van de kerk, dus hopen we dat we (lerend) zo 
verder gaan in vieren, bidden en zingen met elkaar! 
 
Er waren vragen over het communiceren: 'wij konden toch altijd de hostie dopen in de kelk?’. Dit hebben 
we besproken en voorlopig houden we ons aan de huidige wijze van communiceren want de Covid 
besmettingen lopen weer op en véiligheid voor alles! 
 
Met tussenpozen vertellen kerkgangers dat zij voorgangers slecht verstaan. Sinds de binnen restauratie in 
2001 is dat een vaker geuite ervaring. De (dure) geluidsinstallatie die sindsdien geplaatst is, lost dit niet op. 
Niet ieder beschikt over een stem die ook zónder versterking hoorbaar is, zoals bij pater van Gorp.   
De beste remedie / de beste tip die helpt is: ga verder vooraan zitten en dan merkt u dat u veel meer 
meekrijgt!! Kom gerust naar vóren in de kerk!! 
 
Kosters: we namen afscheid van dhr. W. Wolters: zijn gezondheid staat hem niet langer toe in rooster te 
collecteren, maar als hij (toch) in de kerk is, wil hij dit doen! We verwelkomen dhr. Shabu en dhr. Schamp: 
heel fijn dat zij door te collecteren een bijdrage leveren aan de vieringen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de 
mail, of kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding wie en wanneer en het geld  
(€ 12,-) in de brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en inhoud 
voorafgaand aan de viering in de sacristie! Dan wordt de intentie op de juiste dag gelezen in de viering. 
 
BIJZONDERE VIERINGEN IN NOVEMBER EN DECEMBER: 
 
2 November, Allerzielen 19.00 u. Viering waarin voorgaan pater J Banning SJ en pater J v Duijnhoven, 
waarbij het Gemengde Koor zingt. 
 
24 December, Kerstavond 20.30 u. Viering waarin voorgaan pater J Banning SJ en pater J v Duijnhoven, 
waarbij het Gemengde Koor zingt. 
 
25 December, Kerstmorgen 1e Kerstdag. Viering waarin voorgaat pater W Halters scj, waarbij het 
Gemengde Koor zingt. 
 
1 Januari 2023, Nieuwjaarsdag. Viering van Woord- en Communie waarin voorgaan  
Zr M. Zwiggelaar op, en B. Tijsse Klasen, waarbij het Gemengde Koor zingt.  
Aansluitend wensen we elkaar een Goed Jaar onder het genot van.. … (verrassing). 
 

 
 
Overleden: 6 oktober Dens Husman – vd Bilt.  
Zij is lang lector en lid van de ziekenbezoekgroep geweest, uitvaart gedaan vanuit de Dominicuskapel in 
Huize Rosa 

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

 

Gedoopt: 11 september Denvy ten Raa 
 Dopelinge en ouders: van harte gefeliciteerd. 

 
 

Financiën H. Antonius Abt 
Kerkbijdragen en Collecte: u weet het: de inkomsten lopen wat achter bij vorig jaar… U snapt het: als u 
kunt, geef ons dan een extra gift(je) want alle beetjes helpen om de tekorten kleiner te maken. Alvast onze 
hartelijke dank! 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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In deze maanden blijft de viering in de kapel van de Goede Herder, op zaterdag om 18.00 uur, 
gehandhaafd met voorgangers uit de SCJ. De paters Jésus Manuel Baena en Mihal Tabak zijn bekende 
gezichten geworden in de vieringen op zaterdag. 
 
Het is fijn te horen dat de groep kerkgangers die er zaterdags komen langzaam groeit. 
 
 
 
De leden van de tuinploeg treffen elkaar elke week en zo blijft de omgeving van het kerkgebouw er 
verzorgd uitzien. 
 
 
 
Op woensdag 2 november om 19.00 u is de viering van Allerzielen waarbij de familieleden zijn uitgenodigd 
die in het afgelopen jaar een geliefde zijn verloren. Deze viering vindt plaats in de H. Antonius Abt kerk. 
 
 
 
Vanuit het locatieteam De Goede Herder is geen ander materiaal aangereikt voor deze OASE. 
 
 
Op de pagina met de gegevens van de activiteiten van de H. Antonius Abt vindt u ook de bijzondere vieringen 
van november en december en weet: u bent uitgenodigd daar aan deel te nemen! 
 
 

 
 
 
Over het verkrijgen van de OASE: 
 
Zoals al is aangegeven bestaat de mogelijkheid de OASE digitaal (in pdf) via uw mail te ontvangen: meld  dat 
op mailadres h.antoniusabt@gmail.com en dan komt dat goed. 
 
Met het terugtreden van de bezorgers van de OASE is het meer te doen om alle huisadressen af te gaan en ons 
blad bij u thuis te bezorgen. Voor de mensen die gewend waren de OASE per post te krijgen, blijft dit voorlopig 
zo.  
 
Vanaf het vorige nummer is het de nieuwe manier: de OASE zal op enkele plaatsen in het winkelcentrum De 
Notenhout klaar liggen, zodat u die zelf mee naar huis kunt nemen.  
Kijkt u in de supermarkten op de ‘leestafel’ met bladen, bij De Haas De Mode, in het Wijkcentrum en natuurlijk 
in de kapel van de Goede Herder.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

 
Verwarmen van de kerkgebouwen 
Het parochiebestuur heeft aangegeven dat onze kerkgebouwen – net als de meeste andere in ons land – niet 
verwarmd worden, voorlopig. De gestegen kosten van het gas zijn hier natuurlijk de reden voor. U kent het van 
uw eigen thuissituatie: de gasprijs is drie- soms viermaal hoger dan vorig jaar. We worden daarom uitgenodigd 
goed voor onszelf te zorgen en in een dikke(re) jas naar de kerk te komen. De mensen die kerken in de St. Jan in 
’s-Hertogenbosch doen dit al járenlang: in die kerk is nooit verwarming aangelegd!  
Toch kijken we serieus naar alternatieven zoals de tuinkamer in de pastorie aan de Dennenstraat of een locatie 
elders in de wijk.  
 
Eerste communie in 2023 / Vormsel 12-16 jarigen 
Zoals eerder vastgesteld, is er het voornemen om op 4 juni 2023 weer een viering te houden waarbij kinderen 
hun Eerste Communie doen. In de OASE van januari volgt meer informatie maar wie zich nú al melden kan 
dat doen op het mailadres van de locatie: h.antoniusabt@gmail.com. Wordt vervolgd. 
De ouders en jongeren (12-16 jaar) die zich op het Vormsel willen voorbereiden kunnen zich eveneens op dit 
mailadres melden…. er wordt dan contact opgenomen. 
 
Kribjesroute door Hees / door de (hele) parochie 
Dit jaar voor de vijfde maal organiseert Vereniging Dorpsbelang Hees weer een Kribjesroute in de dagen 
rond Kerst: een route in de wijk die wandelend of fietsend kan worden afgelegd en waarbij achter de ramen 
en in voortuinen de mooiste kerststalletjes te bewonderen zijn! De H.Antonius Abt doet ook weer mee. 
De Kribjes staan klaar vanaf 23 December t/m 8 Januari. 
Tijdens de route zijn er letters te verzamelen, die bij de stalletjes staan. Samen maken die letters een slagzin 
en dan volgt er een winnaar en een prijs. Nadere info zal (ook) in de kerk te lezen zijn! 
We nodigen iedereen uit om dit jaar – op eigen tijd en gelegenheid – die route te zoeken door ons Hees! 
 
 
Voor op Allerzielen en voor elke (andere) dag dat u een geliefde mist.. : 

Aan de overkant 

De dood is niets. 
Ik ben slechts aan de overkant. 
Ik ben mezelf. Jij bent jezelf. 
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. 
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. 
Spreek tegen me zoals weleer, 
op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. 
Lach om wat ons samen heeft doen lachen. 
Denk aan mij, bid met mij. 
Spreek mijn naam uit thuis 
zonder hem te benadrukken, 
zonder zweem van droefheid. 
De draad is niet gebroken. 
Waarom zou ik uit jouw gedachten zijn? 
Omdat ik uit je gezichtsveld ben? 
Nee, ik ben niet ver, 
juist aan de andere kant van de weg. 
Je ziet, alles gaat goed... 
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken 
je zal de zuiverste tederheid terugvinden. 
Dus droog je tranen en ween niet, 
als je van me houdt. 

(Augustinus) 




