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Contactblad  Sacramentskerk 

Brakkenstein: juli - augustus 2020.  Nr. 52   

Heijendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen.  Tel. 024-3558029   

E-mail: sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl  

Website: www.kerkbrakkenstein.nl 

 

Bank:  NL92 INGB 0000 842070  t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,   

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen 

 

Het leven gaat door      p. Aloys van Velthoven sss 
Hoe vaak hoor ik niet, na een uitvaart of ziekte: ‘Het leven gaat door.’ 

Toen ik op 22-jarige leeftijd mijn vader verloor, had ik een hele tijd het gevoel dat het 

leven niet door ging. Die ervaring had ik, weliswaar in mindere mate, ook toen de 

coronacrisis op zijn hoogtepunt was.  

Maar nu alles langzaam ‘loskomt’ zeg ik tegen mijzelf: ‘Het leven gaat door’ maar dan 

anders. Er zal altijd een tijd voor corona zijn en een tijd erna. De crisis zal nog jaren 

merkbaar zijn, denk ik. Kinderen zullen het anders verwerken dan wij ouderen. Je kunt 

aan een crisis voorbijlopen. Je kunt in het negatieve blijven hangen, maar je kunt ook 

kijken naar de mogelijkheden. Sommige mensen maken misbruik van de crisis, 

hoewel ik  natuurlijk bidt en hoop dat dit laatste, niet zal gebeuren. Een crisis kan van 

alles in ons wakker maken, maar wijs dan niet te veel naar elkaar. De crisis is nog niet 

voorbij of wij moeten toezien, dat de burgmeester van Amsterdam bijna moet aftreden. 

Mogen wij dan niet leren van onze fouten? Het leven gaat door. De laatste paar 

maanden kon ik de Scheidingsweg 

zonder moeite oversteken, maar nu 

vraagt het van mij alle aandacht als ik 

richting Groesbeek ga. Het leven gaat 

door. Mensen gaan er weer op uit.  

Wij kunnen niet ‘thuisblijven’, zoals 

maandenlang op het lichtbord 

tegenover de kerk van Groesbeek 

stond aangegeven, want het leven gaat 

door. Wij mensen zijn geschapen om er 

voor elkaar te zijn.  Dat kan natuurlijk met een zekere afstand maar, elkaar ontmoeten 

is toch zeker zo noodzakelijk om een leefbare gemeenschap te houden. Daarmee is 

niet gezegd dat alles mogelijk is. ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een 

ander niet’. Is een spreekwoord dat hier bij hoort. Immers je wilt zelf ook een goed 

leven en de ander wil dat ook. De vakantieperiode gaat beginnen. Maakt er een 

vakantie van zoals het woord zegt: ‘Vrij zijn’. Daarvoor hoef je niet naar Spanje of 

Turkije te gaan, ook al was dat misschien gezellig geweest. Maar maak je gewoon vrij 

voor elkaar. Vrij van het moeten en er gewoon ‘zijn’. Dat klink misschien vreemd, 

maar dan gaat het leven ook gewoon door of denkt u van niet???? 

Een broederlijke vakantie groet, Pastor Aloys 

mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
http://www.kloosterbrakkenstein.nl/
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Vastenactie Sacramentskerk 2020 
Nu al het geld binnen is van de vastenactie mag ik 

u melden dat deze actie uiteindelijke € 3500,00 

heeft opgebracht. Namens Sander Kesseler, 

missionaris in Uganda, mag ik zeggen dat hij 

daarvoor weer verschillende leraren kan opleiden 

om te werken nabij de grens met Zuid-Soedan in  3 

vluchtelingkampen. Heel veel dank daar voor!!!!          
Op de foto Sander Kesseler in Uganda                        Met broederlijke groet, Pastor Aloys 
 

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.  
 

Vastenactie Sacramentskerk  2020 was voor Sander Kesseler 
Voor degenen die Sander Kessler nog niet kennen hier (enigszins beknopt) zijn verhaal.  

Sander is geboren in 1981 in Heumen. Na zijn middelbare school en een studie richting 

onderwijs gaf Sander in 2001 gehoor aan de roepstem om voor 

priester te gaan studeren op het Sint Janscentrum in Den Bosch. 

Na zijn studie ging hij in 2011 als vrijwilliger naar Uganda. Daar 

bleef hij tot 2017. Vanwege een nieuwe taak werd Sander 

overgeplaatst naar een vluchtelingenkamp nabij de grens met 

Zuid Soedan. Omdat de twee bestaande kampen al overvol 

waren werd april 2017 aldaar een derde kamp geopend. Op dit 

moment heeft het kamp ruim 53.000 vluchtelingen waarvan 80% kinderen onder de 13 jaar.  

In januari 2019 werd Sander tot priester gewijd door Mgr. Gulu van Uganda.  

Sinds enige tijd is Sander medeverantwoordelijk voor vijftien basisscholen, dat die goed 

bevoorraad zijn en goede leraren hebben. Maar ook wordt gezorgd voor  twee maaltijden per 

dag aan de leerlingen. Naast de basisscholen is er ook een middelbare school waar een vijftal 

beroepen worden aangeleerd. Op dit moment zijn er Ugandese leraren op de school, maar 

men wil graag enkele vluchtelingen naar de lerarenopleiding in de hoofdstad sturen voor een 

driejarige opleiding. Met uw gulle gaven kunnen weer meer leraren de opleiding volgen. Veel 

dank voor uw hulp. GJ. 
 

Overleden: 
26-12-2019 Ina Eras-Croonen           83 jr. 

23-04-2020 Truus Janssen-Janssen   88 jr. 

28-04-2020 Marie Eversen-Som       96 jr. 

15-05-2020 Dinie Daamen-Span       87 jr. 

25-05-2020 Kees Pijnenborg             76 jr. 
 

31-05-2020 Wim Scholtens   94 jr. 

31-05-2020 Anny Thoonen-Arens   91 jr. 

18-06-2020 Theo Bosmans  76 jr. 

23-06-2020 Ton Smit- Knook 98 jr. 

27-06-2020 Hans Pieters  84 jr. 

 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven  

De opbrengst van de collecte in februari was € 928,65 en in de maand maart € 190,30. Toen begon 

dus al de corona-crisis waardoor in de maanden april en mei: geen collectegeld binnen is gekomen. 

Vanaf de maand juni konden we weer, hetzij beperkt, de Eucharistie vieren en kon er weer 

gecollecteerd worden, het werd een bescheiden € 380,46. Veel dank en we nodigen u graag uit om, 

ook al kunt u moeilijk ter kerke gaan, om via een bankoverschrijving ons te ondersteunen de kerk 

open te houden.              
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Een nieuw gezicht . 
Sinds enkele weken hebben wij een nieuwe receptioniste in het 

klooster,  Marijke Brits (zie foto). 

Zij werkt op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag tot 14.00 uur. De 

woensdagochtend wordt gevuld door Maria Hoogveld. Maria blijft, 

ook na haar pensionering, werken voor het Centrum Parochie 

Spiritualiteit. Wij zijn blij dat op alle werkdagen de ´kloosterpoort´ 

weer bezet is. 
 

Hervatting vieringen Sacramentskerk 
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – 

handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen 

in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes- en gezondheid 

– bij verkoudheidsklachten en/of koorts thuis blijven- dienen door 

alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die 

deelnemen aan de vieringen doen dat op eigen risico. Voor, 

tijdens en na de viering zal er goed geventileerd worden 
 

Reguliere en bijzondere vieringen 

Feest van Pater Eymard, stichter van de congregatie SSS 

op zondag 2 augustus om 10.00 uur. 
 

Uitspraak pt.Eymard: “Ik moet het innerlijk woord van Jezus Christus 

gelovig beluisteren, begrijpen en herhalen. Ik moet het met liefde en 

eerbied ontvangen en het doorgeven in trouw en vertrouwen, met 

zachtheid en krachtig.” (regel nr. 44,63) 

(foto rechts geboortehuis/sterfhuis pt. Pierre Eymard in La Mure, foto GJ). 

Maria Hemelvaart (15e aug.) vieren we zondag 16 augustus 10.00 uur, komt u ook? 
 

Eucharistie vieringen 

Zondag    10:00 uur 

Maandag t/m zaterdag  09:30 uur 

Lauden (gezongen ochtendgebed) 

Zondag    08:30 uur 

Maandag t/m zaterdag  08:00 uur 

 

 

Vesper (gezongen avondgebed) 

Alle dagen 17:30 uur 

Aanbidding bij het uitgesteld heilig Sacrament 

Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08:30 - 09:20 uur 

Middag:  Alle dagen                    16:30 - 18:00 uur 

Do. extra aanbidding na de Eucharistie tot 10.30

 

Wilt u een viering volgen neem dan onderstaande regels in acht 
 

1,5 meter afstand houden 
   

1. Aanmelden  vooraf aan de zondagsviering van 10 uur van maandag t/m vrijdag tussen  

09.00 uur – 12.00 uur bij de receptie van het klooster 024-3558029 onder vermelding van 

naam en tel. nummer. Dit, omdat bij een (mogelijke) besmetting, personen snel benaderd 

kunnen worden. Kerk open half uur vóór de viering. 

 

2. Per viering worden 100 personen toegelaten. 

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 13 september 2020. 

mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
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3. Bij binnenkomst uw naam doorgeven, handen reinigen en misboekje pakken en de kerk onder 

begeleiding binnengaan via de tuinzaal, daar wordt met u een plaats uitgezocht. Echtparen kunnen 

naast elkaar plaatsnemen.( stoelen zijn gemarkeerd, foto Wim Groos). Garderobe en toiletbezoek zijn 

niet mogelijk. 
 

 
 

4. De celebrant blijft bij het altaar staan en de lector bij de ambo. Er zal geen wijwater gebruikt 

worden. Er is orgelspel, geen acoliet en geen cantor, meezingen mag niet. 
 

5. Tijdens het uitreiken van de communie zal de celebrant een gezichtsmasker dragen 

en op een lepeltje wordt de communie uitgereikt. Personen die moeilijk ter been zijn, 

wordt de communie op de plaats uitgereikt als men dit aangeeft. Dit alles volgens de 

richtlijnen van het RIVM/Bisdom. Bij het communiceren dienen vooraf de handen 

ontsmet te worden..  
 

6. Na afloop wordt u onder begeleiding weer de kerk uitgeleid via de tuinzaal, daar staan 

collectemandjes ,waar u uw gave evt. in kunt deponeren.  
 

7. Een kaarsje opsteken in de Mariakapel is mogelijk, maar wel via een brandende kaars het 

waxinelichtje aansteken ( geen lucifers of aansteker gebruiken). 
 

8. Om dit alles goed te begeleiden is er een groep van 10 personen, die volgens rooster helpen bij 

desinfecteren bij het binnenkomen en de communie, het begeleiden tijdens het binnenkomen en 

verlaten van de kerk en bij de communie.  
 

Voor degenen die digitaal kundig zijn: we hebben een mooie website waarop alles steeds vermeld 

wordt: www.kerkbrakkenstein.nl  

Bij vragen : Wim Groos 06-26602464 of  Ankie Jansen 0650283635  

Of een mail naar de Stuurgroep: sacramentskerkstuurgroep.gmail.com 
 

Hopelijk komen we zo met z`n allen deze lastige tijd door. 
 

Ankie Jansen, Stuurgroep Sacramentskerk 
 

Voor de laatste stand van zaken kijk regelmatig op: 
https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-
vieringen-bemoediging-en-acties/ 

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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