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Contactblad  Sacramentskerk 

Brakkenstein: december 2020 - januari 2021.  Nr. 54   

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 

 

“Wij verwachten het Beste ?”    p. Aloys van Velthoven sss 

Na zoveel jaren Christendom zegt men wel eens: Wat hebben wij geleerd van al die 

jaren? Wanneer komt er echt vrede? Wanneer is geen pijn of verdriet? Wij gaan op 

weg om de zoveelste geboorte dag van Jezus Christus te vieren en sturen elkaar een 

wens toe. De tweede virus golf is bezig. Wij kijken naar de cijfers, of het aantal 

besmettingen, of de ziekenhuisopnamen minder worden. Werpen de maatregelen die 

de regering heeft genomen wel zijn vruchten af?  

Vandaag, nu ik dit schrijft, is het niet zeker wat de komende weken zal gebeuren. De 

verwachting is dat kerstmis, net als andere (kerkelijke) feesten, anders zal zijn dan 

andere jaren. Gelukkig gaan wij dit keer anders om met kwetsbare mensen in 

verpleeghuizen en zorgcentra dan tijdens de eerste golf. Maar niemand mag je 

eigenlijk iets verwijten, immers, bijna niemand van ons heeft veel weet van dat virus.  

Toch zijn Advent, Kerstmis en Nieuwjaar weer in aantocht, immers het ritme van de 

tijden en seizoenen gaan gewoon door. En juist in deze crisistijd is het goed dat wij 

samen het verhaal van Hoop lezen en symbolen stellen. Dat kerst dit jaar een andere 

vorm krijgt hindert niet, immers de vorm van de geboorte van Jezus was ook anders 

dan Maria en Jozef gedacht hadden. Niemand zoekt op voorhand een grot of schuur 

op om daar van een kind te bevallen. Ik hoor vaak vrouwen, die in verwachting van 

hun kindje zijn, zeggen: “Ik hoop dat ik in het ziekenhuis mag bevallen” of anderen 

die graag thuis hun kind willen baren. Je wilt 

voor je kind het beste en dat is niet een ezel als 

vervoermiddel en een vochtige omgeving. De 

verhalen over Jezus zeggen alles over hoe God 

met mensen omgaat. Niet in de warenhuizen 

die prachtig blinken. Niet met mensen die vrij 

zijn van virussen of volmaakte beleidslijnen 

uitzetten. Maar God wil gewoon midden onder 

ons zijn. Maria en Jozef maakten er het beste 

van, of niet soms? Er was weinig, maar het werd wel gedeeld, of niet soms? Je kunt 

niet zeggen Jezus is geboren in “een gespreid bedje”. Daarvoor heeft God toch niet 

gekozen? Misschien een paar vragen om even bij stil te staan als je soms thuis moet 

blijven of om iets mee te doen. Dan komt God misschien iets dichtbij in 2021? Ik wens 

ons allemaal een mooie advent, zalig kerstmis en een goed begin van 2021 

Met broederlijke groet, Pastor Aloys 

mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
http://www.kloosterbrakkenstein.nl/
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Informatie vanuit de Stuurgroep 
Het is november en de Coronatijd beheerst nog steeds ons leven. Op dit moment blijft alles 

onzeker. De bijeenkomst voor de vrijwilligers is niet doorgegaan en ook het feest van St. 

Maarten voor de kinderen kon geen doorgang vinden . 

Het kindje zoeken met Kerstmis moeten we jammer genoeg ook aan ons voorbij laten gaan.  

Tot en met half december mogen er maar 30 gelovigen bij een viering aanwezig zijn, dit geldt 

ook voor uitvaarten.  

Als dit gaat veranderen, wanneer de maatregelen soepeler worden, kunnen we Kerstmis 

wellicht normaal vieren met 99 personen. Maar alles blijft ongewis.  

De Stuurgroep gaat uit van de strenge maatregelen en dat houdt in dat we dan met Kerstmis 

meerdere vieringen moeten houden om alle mensen een kans te geven met Kerstmis naar de 

kerk te komen.  

 

ONDER VOORBEHOUD  

Als er maar 30 personen zijn toegestaan): 

24 december (Kerstavond)  vieringen om 19.00 uur en 21.00 uur 

25 december (1e Kerstdag) vieringen om 10.00 uur en 11.30 uur. 

 

Als er 99 personen zijn toegestaan: 

24 december viering om 21.00 uur 

25 december viering om 10.00 uur 

Bij het opgeven hoort u hoe laat de viering voor u  begint. 

Oudjaarsdag is de viering om 19.00 uur en op Nieuwjaarsdag om 10.00 uur.  

U dient zich voor de viering op te geven bij de receptie van het klooster: 0243558029.  

 

Mocht u digitaal handig zijn, is een bezoek aan de website van onze kerk de moeite waard. 

Dank daarvoor aan Jeroen en Wim.  

www.kerkbrakkenstein.nl 

 

Wilt u een viering volgen neem dan onderstaande regels in acht: 

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 of per mail: ankiejansen7@gmail.com. Dit omdat het aantal plaatsen beperkt is. 

Kerk open half uur vóór de viering. 

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 (stoelen zijn gemarkeerd). 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. Meezingen is niet toegestaan. 

4. Tijdens het uitreiken van de communie zal de celebrant een gezichtsmasker dragen en met 

een handschoen wordt de communie uitgereikt. Personen die moeilijk ter been zijn, wordt de 

communie op de plaats uitgereikt , graag in een van de  2 voorste banken plaats nemen. Bij 

het communiceren dienen vooraf de handen ontsmet te worden. 

Dit. alles volgens de richtlijnen van het RIVM/Bisdom 
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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). 

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

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

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/ 
 

U dient zich voor deelname aan de vieringen vooraf 

telefonisch aan te melden bij de receptie van het klooster. 
  Bij 30 personen Bij 99 personen 

Donderdag 24 december Eucharistieviering Hoogfeest 

van Kerstmis vieringen om 

19.00 uur en 21.00 uur 
 

Viering alleen om 21.00 uur 
 

Vrijdag   25 december 1ste Kerstdag - 

Eucharistieviering om 10.00 

uur en 11.30 uur. 
 

 

25 december viering alleen om 

10.00 uur 
 

Zaterdag   26 december 2de Kerstdag – Eucharistieviering om 10.00 uur 

Donderdag  31 december  Oudjaarsviering – Eucharistie om 19.00 uur 

Vrijdag  01 januari 

2021 

Nieuwjaarsdag Eucharistieviering 10.00 uur 

 

Adventsactie 2020 
Tijdens de Advent houden we weer een actie voor 

het werk van pater André van Zon, lid van de 

Congregatie van het H. Sacrament in Maputo - 

Tanzania. De werkgroep heeft contact gezocht met 

de broer van Dré van Zon, deze heeft zeer 

regelmatig contact met hem. Ook in Maputo heeft 

het Coronavirus huisgehouden. Bij de al heersende 

armoede komt dat er nog bovenop. U zult 

begrijpen dat de nood erg hoog is. Daar we weten 

dat onze geloofsgemeenschap zeer begaan is met 

de mensen in Maputo hopen we ondanks deze 

lastige tijd toch weer op een mooie opbrengst. 

Vanaf 1 december kunt u uw gave in het offerblok 

van de kerk deponeren met de vermelding 

Adventsactie, maar u kunt   ook geld overmaken op            Virginia Tembe opgevangen door pater van Zon     

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. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLXH6_TjlckCFYE5DwodmKEIBA&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-s-hulsttakje-image36020963&bvm=bv.107467506,d.ZWU&psig=AFQjCNHpujXVvy7Gr5UUQabX8D2x3zaW4g&ust=1447792058602097
https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-bemoediging-en-acties/
https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-bemoediging-en-acties/
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rek.nr. :NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament, t.a.v. Adventsactie. 

Ook deze keer wordt er weer een soort thermometer opgehangen zodat u kunt zien hoe de 

stand is van deze actie. Bent u geïnteresseerd dan kunt  ook rondkijken op de website; 

www.mutanyanaweru.nl 

Werkgroep Adventsactie  

Theo Ewals, Wim en Marianne Groos, Ferry en Ankie Jansen 

 

 

Overzicht ‘gewone’ vieringen – Kerst en Oud- en Nieuwjaar zie elders in dit blad. 
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 

Donderdag: extra aanbidding na de H.Mis (tot 10.30) 

 

 

Overleden

09-09-2020  Will Poulussen-van Kerkhoff  92 jr. 

14-092020  Hanneke Teunissen    42 jr. 

22-09-2020  Willy Hulskorte-de Haan   80 jr. 

14-10-2020  Ger van Kempen    71 jr. 

20-10-2020  Johan Flapper     76 jr. 

08-11-2020  Jos Janssen     93 jr. 
 

Bij een uitvaart mogen gelukkig weer 100 personen aanwezig zijn, mits het mogelijk is om 

1,5 meter afstand te houden. 

 

Gedoopt: 

13-09-2020  Steve Engelen 
 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven  

De opbrengst van de collecte in september was € 587,80 en in de maand 

oktober € 438,91.  

 

Paters en Broeders van de communiteit van de congregatie van 
het Heilig  Sacrament wensen u Gezegende Kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2021 
 
 

 

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 31 januari 2021. 
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