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Pasen, anders dan anders?    p. Aloys van Velthoven sss 
In deze tijd van het coronavirus zijn er door de overheden maatregelen getroffen om 

te voorkomen dat het virus zich snel zou verspreiden. Ineens veranderde het leven van 

alle dag. Mensen geven elkaar niet meer een hand en blijven op een afstand. 

Bijeenkomsten worden niet meer gehouden. De mens wordt, in zeker zin, op zichzelf 

teruggeworpen. Het heeft ook invloed op onze gemeenschap. Ineens kan de 

weekendviering niet meer doorgaan. De veertigdagentijd is ineens een tijd van sociaal 

onthouden. Er zijn doden te betreuren en er wordt veel leed veroorzaakt door dit virus. 

De impact ervan zal, hoogstwaarschijnlijk, nog jaren duren. Als ik dit schrijf, dan 

schrijf ik niets nieuws. Maar het werp bij mij de vraag op: Hoe zal de toekomst er uit 

zien? Hoe zal ik straks naar de wereld kijken? Het is te vroeg om die vraag te stellen; 

denk ik. Wij zitten er middenin. Het gaat nu om het hier en nu. Wat moeten we nu met 

Pasen? Pasen 2020 is in vele opzichten anders dan andere jaren. Wij zitten midden in 

de crisis, met angst en onzekerheid. En toch, juist nu vertellen wij het oude verhaal 

van Jezus en de manier waarop de Romeinse en Joodse gezagsdragers in die tijd met 

hem omgingen. Dit jaar in het nieuws door een aangepaste uitvoering van ‘The 

Passion’ op de TV en de vele 

afgelaste ‘Mattheus Passion’ 

optredens in de diverse kerken en 

theaters. Het drama wordt nu op 

bescheidener wijze verteld.  Maar 

de vraag is niet of lijden, sterven en 

opstanding daardoor minder 

dichterbij komt?  Soms resulteert 

het lijden van zieke mensen die de 

ziekte moeten uit zieken ook bij hen 

juist tot een moment van bezinning 

over het lijden dat Jezus onderging. 

Het lijden van mensen die zich 

onzeker voelen kan daardoor 

draaglijker worden. Ik hoor Jezus zeggen: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij 

verlaten? De kruisdood wordt niet voor niets verwoord als zijnde een pijnlijke dood. 

De onmacht en het verdriet van zijn moeder en de andere omstanders bij het kruis, 
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doet ons denken aan de vele mensen die ziek, onmachtig en verdrietig zijn. Het 

lijdensverhaal van Jezus verbindt ons met het lijden dat ook ons overkomt, maar ook 

met wie Jezus is. Jezus die niet aan het lijden voorbijging, maar die ons lijden, ons 

leven heeft gedeeld. Moge zijn leven, onze kracht zijn, in die zin wens ik ons allen een 

zalig Pasen toe…………..   

met broederlijke groeten, Aloys 
 

 

Kerk-zijn in tijd van coronavirus 

Overal hoor je zeggen: “De kerk is dicht.”  Nee, de kerk is niet dicht 

de Mariakapel is nog open voor kaarsen aan te steken. (Tussen 9.00 – 

10.00u. en tussen 16.30-17.30u. is er Aanbidding) Wij wijzen u erop 

dat je niet met meer dat drie personen in deze ruimte mag zijn, dus 

wees wijs en wacht op elkaar of ga verder. Als wij zien dat er te veel 

mensen aanwezig zijn, zullen wij u helpen om daaraan te herinneren.  

Er zijn geen vieringen op zondag en door de week, vanwege het feit 

dat het beter is dat er niet te veel mensen bij elkaar komen. Hoe kunnen 

wij ons kerk-zijn beleven? 

 

- Goed voor elkaar zorgen, aandacht hebben voor elkaar, dan ben je ook goed 

voor God. 

- Thuis bidden met en voor elkaar. 

- De kloostergemeenschap zal, als familie of vaste kerngroep, iedere dag namens 

u de eucharistie vieren, aanbidding doen en de gebedstijden onderhouden met 

in achtneming van de regels die door de overheid zijn bepaald. Dit alles doen 

wij om samen Gods hulp te vragen het virus te verdrijven.  

- Voor de Goede Week worden palmtakken gewijd en die kan men ophalen in de 

Mariakapel. 

- Ook de plechtigheden tijdens de Goede Week worden niet openlijk gevierd 

daarvoor gelden de zelfde regels als in punt drie. 

- Verder zullen op woensdagen de klokken worden geluid van 19.00 tot 19.15 

uur, het zijn klokken van hoop en troost in deze onzekere tijd. Ook roept de 

kerk daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn 

en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van 

medemensen. 

- Denkt u ook aan de vastenactie!!Ook een manier van kerk-zijn.  

- Achter in de kerk staan manden voor de voedselbank. Wij nodigen u uit om 

deel te nemen. Ook dat is kerk-zijn.  

- Via de radio en televisie kunt u thuis de plechtigheden volgen. Op zondag de 

Eucharistieviering op televisie vanaf 10.00 uur op NPO 2.  
Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken van 

afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen geef 

dat dan even door aan onze receptioniste sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl.  

Het volgende contactblad verschijnt zondag 5 juli 2020. 
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- Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit 

om 09.00 uur en 19.00 uur. Wij blijven altijd kerk, ook, of juist in tijd van het 

coronavirus.  

 

Laten wij elkaar blijven steunen in: omzien naar elkaar en het gebed. Daarnaast 

kunt u pater Aloys van Velthoven altijd bellen 06 20164473 of 024-3590601. 
 

Voor de laatste stand van zaken kijk regelmatig op: 

https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-
bemoediging-en-acties/  
 

Vastenactie Sacramentskerk  2020 
We zouden het bijna vergeten door alle narigheid en beperkingen die het coronavirus 

ook in onze wijk met zich meebrengt, maar u heeft gelukkig toch nog gedacht aan 
missionaris Sander Kesseler. Op dit moment is er al € 3.100,00 door u allen geschonken. Voor 

degenen die Sander niet kennen hier zijn verhaal.  

Ik (Sander) ben in 1981 in Heumen geboren en ben daar ook opgegroeid. Na mijn middelbare 

school op het Canisius College Nijmegen, studeerde ik richting onderwijs in Den Bosch. In 

2001 gaf ik gehoor aan de roepstem om voor priester te gaan studeren en ging ik naar het 

seminarie, ook in Den Bosch. Na mijn studie ging ik in 2011 voor een jaar als vrijwilliger 

naar Uganda. Daar bleef ik vanwege het vele werk echter tot 2017. In 2017 heb ik een nieuwe 

taak aanvaard en werd ik overgeplaatst naar het vluchtelingenkamp nabij de grens met Zuid 

Soedan. Omdat de twee bestaande kampen al overvol waren werd april 2017 aldaar een derde 

kamp geopend ondanks het feit dat er geen budget meer van de EU of de VN voor een derde 

kamp beschikbaar was. Dit terwijl de vluchtelingenstroom niet afnam.  Door een 

samenwerking van verschillende kerken zoals, de Rooms Katholieke kerk, Lutherse kerk, 

Evangelische kerk, Anglicaanse kerk en de Pinkster kerk kon dit derde kamp toch starten.  
 

Op het moment van dit schrijven heeft het kamp ruim 53.000 vluchtelingen waarvan 80% 

kinderen onder de 13 jaar. Velen komen zonder ouders in het kamp omdat die de vlucht niet 

overleven of thuis blijven om op hun eigendommen te passen. 
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Sinds enige tijd ben ik medeverantwoordelijk voor vijftien basisscholen, dat die goed 

bevoorraad zijn en goede leraren hebben. Maar ook zorgen wij er voor dat er twee maaltijden 

per dag aan de leerlingen worden verstrekt. Naast de basisscholen is er ook een middelbare 

school waar een vijftal beroepen worden aangeleerd.  
 

Het werken in het kamp brengt allerlei spanningen met zich mee, ook voor de vrijwilligers 

die er werken. Om zoveel kinderen zonder ouders te zien kan soms beangstigend zijn. En ook 

het aanhoren van de onvoorstelbare gruwelijkheden die ze hebben meegemaakt doet pijn. 

Maar samen proberen we de jongeren door zelfredzaamheid een andere toekomst te bieden. 

Op dit moment hebben we Ugandezen als leraar op de school, maar we zouden graag enkele 

vluchtelingen naar de leraren opleiding in de hoofdstad willen sturen voor een driejarige 

opleiding. Vluchtelingen mogen voor een speciaal programma daar naar toe, iets dat ons €800 

per jaar kost. Als we ze voor drie jaar hier naar toe kunnen sturen zou het betekenen dat we 

ze later kunnen inhuren op onze eigen scholen. Met uw gulle gaven kunnen we weer meer 

hoop bieden aan de kinderen in ons vluchtelingenkamp, Veel dank voor uw hulp. 

Fr. Sander Kesseler, Uganda  

 

TV uitzending Paaswake ook vanuit OLV van het H. Hartkerk te Berg en Dal 
De Paaswake zal op 11 april  door TV Berg en Dal worden 

uitgezonden vanuit de OLV van het H. Hartkerk van Berg en Dal. 

Voorganger pastoor J. Grubben. De uitzending begint om 20.30 

uur. Vanwege de crisis rondom het coronavirus zal alles zich rond 

het altaar afspelen zonder kerkgangers. De parochianen kunnen 

e.e.a. volgen op TV kanaal 1440 (KPN) en kanaal 36 of TV 335  (Ziggo) en anders 

via www.omroepbergendal.nl via YouTube. 
 

Nieuws van de Filmclub sss  

Beste filmliefhebbers, Nu door de overheid alle samenkomsten, ongeacht omvang, 

verboden zijn tot 1 juni betekent dit dat de filmavond op 21 april helaas niet door kan gaan. 

De huidige overheidsmaatregelen gelden tot 1 juni.  

 Namens de leden van de filmclub, Gertrude Schraven 
 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven:   

De opbrengst van de collecte  in  de maand  februari was € 928,65

 

Overleden: 
09 februari 2020 Maria Paijman                100 jaar 

15 februari 2020 Lenie Teunissen-Walraven    87 jaar 

18 februari 2020 Jan van Kampen     91 jaar 

27 februari 2020 Jacobus van Rossum     89 jaar 

04 maart 2020  Steven van der Grinten sj    90 jaar 

06 maart 2020  Wil van Leeuwen     88 jaar 

06 maart 2020  Huub Wimmers sj     85 jaar 

29 maart 2020  Mia Dreessen       92 jaar 

Colofon: Het Contactblad Sacramentskerk Brakkenstein is een uitgave van de Kloostergemeenschap 

Brakkenstein. De eindredactie berust bij de Overste van het klooster. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan 

hem richten. 
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