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Ga je mee?

p. Aloys van Velthoven sss

Een nieuw werkjaar is begonnen. De vakantietijd, zoals vele andere activiteiten in deze
crisistijd, is anders verlopen. Wij, als gemeenschap, hadden de gewoonte om met
Sacramentsdag samen te komen met alle vrijwilligers, maar helaas ging dit niet door.
Gelukkig was er op zondag 2 augustus, op het feest van Pater Eymard, een
“feestelijke” bijeenkomst op afstand. De stuurgroep heeft dat
goed georganiseerd. Zoals men ook geprobeerd heeft om de
diensten op zondag zo goed mogelijk te begeleiden. Dit valt
niet mee, immers verschillende van ons hebben zo hun eigen
mening over het toepassen van de regels die ons zijn opgelegd,
of als advies zijn gegeven.
Intussen zijn wij weer zover dat verschillende taken zijn
opgepakt in onze gemeenschap. Het is fijn te merken dat er
meer mensen naar de kerk komen, die wij lang niet hebben
gezien. Hoe u ook denkt over de digitale snelweg, er kan niets
op tegen het samenkomen als gemeenschap. Als stuurgroep zijn
wij ook aan het denken om de filmavonden weer te gaan houden, maar alles in een
veilige omgeving. Als dat niet kan, gaan wij dat niet doen. Ook zijn wij aan het denken
om toch met de vrijwilligers samen te komen. En Allerheiligen en Allerzielen, Sint
Maarten en Kerstmis komen binnen afzienbare tijd eraan.
Deze week las ik nog een uitspraak van Augustinus: Gezondheid en een vriend zijn
belangrijk in het leven. Immers God heeft de mensen aan elkaar gegeven, om deze
wereld bewoonbaar te maken. De wereld moet leefbaar blijven. Ik denk dat de meeste
mensen daarin veel begrip hebben voor elkaar. Maar de vraag is ‘hoe ga je er mee
om?’ En wat is jouw levenshouding daarin?
Als gelovigen voelen wij ons verbonden met God. God is de grond van ons bestaan.
Dat geloof geeft rust en bij onrust geeft het richting. Dat is een zeer persoonlijke weg
maar, zoals veel in ons leven, is het ook een weg die gestuurd wordt door sociale
omstandigheden, door wie je bent en van waaruit je wilt leven. Voor christenen is Jezus
De Weg. Wij willen, en als dat kan samen, in zijn naam bijeenkomen. Ga je mee…?
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.
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Eucharistie vieringen
Lauden (gezongen ochtendgebed)

Zondag 10:00 uur
Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
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
Donderdag: extra aanbidding na de H.Mis (tot 10.30)

Informatie vanuit de Stuurgroep
De vakantietijd loopt weer ten einde en wij hebben in de vieringen zoveel mogelijk
alles weer opgestart met de nodige maatregelen. De vieringen worden weer
ondersteund door acoliet, lector, cantor en collectant. Er wordt weer bescheiden met
wierook omgegaan, maar meezingen mag nog steeds niet.
Op 2 aug hebben we een
verre d’amitié gehouden op
de feestdag van Pater
Eymard de stichter van de
Congregatie
Heilig
Sacrament. Het was prachtig
weer en met de nodige
maatregelen was het toch
weer leuk elkaar te spreken.
Naast een glaasje werden we
ook getrakteerd op een
brownie, gebakken door Uta
Flucke..Koffiedrinken na de viering is nog steeds niet mogelijk, wat toch heel jammer
is natuurlijk.
Ons bestuurslid Gertrude Schraven heeft te kennen gegeven te stoppen met de
stuurgroep i.v.m. persoonlijke omstandigheden. Ook assisteert ze niet meer als koster.
Heel erg jammer, maar we respecteren haar besluit. Inmiddels is Els Span toegetreden
tot de stuurgroep en wij wensen haar veel succes.
Ook heeft de stuurgroep besloten om de vrijwilligers weer een samenzijn aan te
bieden, want het is niet goed dat we elkaar bijna niet kunnen ontmoeten. Dit samenzijn
wordt gehouden op donderdagavond 1 oktober om 19.00 uur achterin de
Sacramentskerk. We hopen op 1,5 m afstand toch elkaar te kunnen informeren.
Of het Feest van St Maarten doorgang kan vinden hangt af van de dan geldende RIVM
regels. Op zondag 30 augustus waren er 93 personen die de viering bijwoonden, dus
bijna vol. Als er geen plaats meer is moeten we helaas de toegang weigeren. Fijn dat
we weer samen kunnen vieren, maar we zijn toch gebonden aan de regels.
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Wilt u een viering volgen neem dan onderstaande regels in acht
1. Liefst 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 telefoonnummer of per mail: ankiejansen7@gmail.com. Dit,
omdat bij een aantal van 99 personen er geen plaats meer is. De kerk een half uur vóór
de viering open.
2. 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, de stoelen zijn gemarkeerd
(deze markering is gemaakt door Marian Michels). Garderobe is niet beschikbaar.
Toiletbezoek is wel mogelijk.
3. De celebrant blijft bij het altaar staan en de lector bij de ambo. Er zal geen wijwater
gebruikt worden.
4. Tijdens het uitreiken van de communie zal de celebrant een gezichtsmasker dragen
en tijdens de communie-uitreiking draagt hij een handschoen. 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..
5. Na afloop wordt u onder begeleiding weer de kerk uitgeleid via de tuinzaal.
6. Een kaarsje opsteken in de Mariakapel is mogelijk, maar wel via een brandende
kaars het waxinelichtje aansteken (geen lucifers of aansteker gebruiken).
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 nare 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-enacties/

Nationale Ziekendag
Op zondag 13 september is het Nationale Ziekendag. Even een kort stukje
geschiedenis: De Nationale Ziekendag, altijd op de tweede zondag van
september, is een initiatief van de Zonnebloem. Het doel was en is om
Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun
eigen leefomgeving. En om contact en integratie tussen
zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen. Als
pastors willen we er het hele jaar door zijn voor eenieder in onze geloofsgemeenschap, of we
ze nu in de kerk treffen, of dat ze daar niet – kunnen – zijn. Bijvoorbeeld omdat ze zijn
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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opgenomen in een zieken- of verpleeghuis. Vaak horen we pas later, of helemaal niet, dat
iemand elders is opgenomen. Terwijl er juist in dergelijke situatie meer dan anders de
behoefte kan ontstaan aan een luisterend oor of een pastoraal gesprek. We nodigen iedereen
dringend uit dit soort informatie te delen met pastor Aloys en/of medewerkers van de
Zonnebloem afd. Brakkenstein.
Vredesweek 2020
In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal
van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in je
eigen wereldbeschouwing. Daarom kiest vredesorganisatie PAX de
komende Vredesweek voor het thema ‘Vrede verbindt verschil’.
Juist nu, in de coronacrisis, blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is,
hoe vitaal vrede moet zijn. En dat is precies waar we samen met
duizenden mensen in Nederland aan werken. Het vraagt moed om
op te komen voor de ander die anders is. Ook nu speelt ontmoeting
een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk
te maken. De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten.
Help de Voedselbank
‘Geeft gij hun maar te eten…’ In de maand september zullen
we, zoals elk jaar, in de hele parochie voedsel gaan inzamelen
voor cliënten van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe. De
nood is óók in onze geloofsgemeenschap groter geworden dan
vorig jaar. Dit kan betekenen dat goed en gezond voedsel niet
altijd zomaar voor iedereen meer bereikbaar is vanwege de
kosten hiervan. We vragen u daarom in het kader van deze
inzameling voedsel mee te nemen naar de kerk. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Alvast
hartelijk bedankt. GJ.
Overleden
18-07-2020
23-07-2020
02-08-2020
17-08-2020
17-08-2020
27-08-2020

Han Bollen
Marianne Bos
Truus van Wijlick-Hodzelmans
Harrie Arts
Antonius Bleker SJ.
Herman Jansen

Gedoopt:
05-09-2020

Dayen Wellé

96 jr
83 jr.
88 jr.
84 jr.
103 jr.
72 jr.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven
De opbrengst van de collecte in juli was € 529,85 en in de maand augustus € 840,55.
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 22 november 2020.
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