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Contactblad  Sacramentskerk 

Brakkenstein: Maart-April - Mei 2021.  Nr. 56   

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 

  

“Stem van hemel en aarde”    p. Aloys van Velthoven sss 

Hebt u wel eens dat gevoel: “Even een momentje voor je zelf”? Ook in de kerk kennen 

wij momenten, waarop wij even een moment hebben voor ons zelf. Wij noemen dat 

bezinningsdagen. Je denkt over je eigen leven, je medemens en jouw verhouding tot 

God na. De tijd voor Pasen is zo gezamenlijk moment in onze kerk, om daarbij stil te 

staan. Met het motto: “Stem van hemel en aarde” heeft de bloem-versiergroep van 

onze kerk onze bezinningstijd ondersteund met  een basissymbool, met de vorm van 

twee uitgestoken armen. De armen reiken als het ware naar de hemel, om zo drager te 

zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. Door 

alle tijden heeft God tot mensen gesproken en dat spreken van God gaat meestal niet 

via de het journaal of de krant. Ook niet via de machthebbers,  maar dat spreken 

gebeurd, meestal, via de “gewone” mens. Wie die gewone mens is, is vaak een 

verrassing. Want ik zou kunnen zeggen dat bent u, maar dat weet ik helemaal niet. 

Soms heb je het pas later in de gaten, als de man of vrouw dood is. Dat maakt geloven 

zo mooi maar ook zo kwetsbaar. De verhalen van onze bezinningstijd zijn vaak 

“sterke” verhalen, zij roepen op om ons open te stellen. Ook in onze tijd staan mensen 

op die ons iets te vertellen hebben. Mensen die spreken over milieu, eerlijke verdeling 

van de goederen der aarde, of mensen die hun visie hebben over de ontwikkeling van 

de mensheid. Het is niet gemakkelijk om 

daarin de zuivere waarheid omhoog te 

krijgen. Daarom is het, goed om zo nu en dan 

stil te staan bij wat mensen zeggen. Het is te 

gemakkelijk om te zeggen: “Dat is onzin.” 

Onderzoek alles en bewaar het goede. Maar 

dat is sneller gezegd dan gedaan. Daarom is 

nadenken vanuit ons geloof zo belangrijk en 

het bijstellen van inzicht zo dapper. Geloven 

en visie vanuit geloof, is altijd weer in beweging. Met Pasen lezen wij over hoe de 

opstanding van Jezus mensen in beweging brengt. De leerlingen ervaren en zien dat 

Jezus onder hen is. Langzaam groeit het christendom. Men maakte zich los van het 

jodendom. Wij schrijven nu nog geschiedenis daarvan uit. De stem van hemel en aarde 

spreek ook nu,           maar hoe?? Mogen deze bezinningstijd geen sluitingstijd zijn, 

maar een begin van zoeken en vinden!!In die zin, een zalig Pasen toegewenst.  

Met broederlijke groet, Pastor Aloys  

mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
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Vieringen in Coronatijd 

De bisschoppen hebben besloten dat de vieringen in de Goede week en met Pasen ook maar 

door 30 personen bezocht mogen worden, net zoals de kloostervieringen en de 

zondagsviering.  

Bij uitvaarten zijn 50 personen toegestaan. 

Daarvoor MOET men zich opgeven. Er is  al meerdere malen aangegeven dat dit moet 

gebeuren, maar dat is echt een vereiste. De Coronacijfers blijven zorgwekkend en wij gaan 

er strenger op toezien dat de regels nageleefd worden, dat houdt ook in dat we ons proberen 

te houden aan het aantal van 30 personen, exclusief de medewerkers.  

Het is echt niet vrijblijvend en vanzelfsprekend in Coronatijd om een samenkomst te 

bezoeken. De vaste kerkgangers willen we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen, 

maar er worden geen plaatsen gegarandeerd.  

Als u elke week komt, kunt u zich opgeven voor elke zondag, dat hebben al zo’n 18 

personen gedaan. Mocht u dan toch niet kunnen komen, graag even een berichtje. 

Door de weeks moet men zijn/ haar naam noteren en telefoonnummer en daarna handen 

ontsmetten, zo ook bij de communie. Dit wordt soms als vervelend ervaren maar is een 

verplicht ritueel als men onze viering wilt bezoeken.  

Personen die moeilijk ter been zijn, graag plaatsnemen in de voorste 2 rijen stoelen. Dit is 

met de communie voor de voorganger overzichtelijker. 

Als de avondklok gehandhaafd blijft tijdens Pasen zal de Paaswake om 19.00 uur 

plaatsvinden. Waarschijnlijk horen we dat pas in de Goede Week. U kunt altijd informeren 

bij het klooster 0243558029 of bij Ankie Jansen 0650283635. 

Vreselijk jammer allemaal, maar het is niet anders. Wilt u een viering volgen neem dan 

onderstaande regels in acht. 
Namens de Stuurgroep, Ankie Jansen 

 

ONDER VOORBEHOUD : Er zijn maar 30 personen toegestaan) in de vieringen: 

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

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.  

3. 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. Bij het communiceren dienen vooraf de 

handen ontsmet te worden. 

Dit. alles volgens de richtlijnen van het RIVM/Bisdom 

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. 
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VASTENACTIE 2021 SACRAMENTSKERK 

Pater Hub Kuijpers vraagt om hulp. 

Pater Hub Kuijpers s.s.s. is lid van onze communiteit in Maputo 

(Mozambique).  Het land is ook getroffen door het coronavirus. 

Scholen zijn dicht, ook ons Kinderhuis. Kinderen blijven thuis en 

de opvoedsters van het Kinderhuis hebben geen salaris, al vanaf 

maart vorig jaar. Hoe moeten die leven? Ook de parochie heeft 

nu nauwelijks inkomsten.  Het personeel krijgt nog maar de helft 

van het salaris. Veel mensen met 

problemen, met honger, geen studiegeld 

enz. kloppen aan bij de parochie. Maar het 

extra aangelegde coronapotje is leeg.  

Hub is ook verantwoordelijk voor het weduwen pastoraat in zijn bisdom. 

De weduwen in de Bantoecultuur hebben het extra moeilijk. Weduwen 

worden ervan beschuldigd de oorzaak te zijn van de dood van hun man, 

ze worden beschouwd als een heks en dus helemaal aan de kant gezet. 

Hub zet zich in voor deze weduwen. 

Voor zijn projecten willen wij actie voeren. 

Steunt u pater Hub? 

Een bedrag in een enveloppe in het offerblok of overmaken naar : 

IBAN NL92 INGB 0000 8420 70 

T.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament 

Met vermelding van: Vastenactie 2021 

Onze hartelijke dank. 

Namens de Vastenactiegroep Sacramentskerk Fons Kuster 
 

Extra aandacht voor Sint-Jozef in maart  

Deze maand maart is van oudsher in de katholieke kerk toegewijd aan 

Sint-Jozef. Dit jaar is er extra aandacht voor de stiefvader van Jezus, 

omdat paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen tot een internationaal 

Jaar van Sint-Jozef. In de verschillende bisdommen wordt daar op 

diverse wijzen aandacht aan besteed met gebed, een Jozefhymne en 

extra vieringen in de Sint-Jozefkerk in Smakt, het enige 

bedevaartoord van Sint-Jozef in Nederland. Componist Hans 

Leenders uit Maastricht heeft een nieuwe hymne voor Sint-Jozef 

geschreven. Tekst en bladmuziek hiervan zijn van internet te 

downloaden.  

 

De aanleiding voor paus Franciscus om 2021 uit te roepen tot internationaal Jaar van Sint 

Jozef is dat het dit jaar 150 jaar geleden is dat Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van 

de hele Kerk. De paus verbindt dit ook met de huidige coronacrisis, door Sint-Jozef als gids 

en rolmodel te zien voor alle vaders en iedereen die op de achtergrond belangrijk werk doet 
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dat vaak niet opvalt, maar wel heel wezenlijk is, zoals artsen, verpleegkundigen, winkeliers, 

schoonmakers of transportwerkers. Zoals bekend heeft ook de communiteit van paters en 

broeders van de congregatie Heilig Sacrament hier in Nijmegen een bijzondere band met de 

H. Jozef, ze zijn verbonden aan de Provincie St. Jozef!  

Gerard Jansen. 

 

Kerkbalans 2021    
De Kerkbalans heeft tot nu toe het mooie bedrag van € 8357,- opgeleverd. Heel hartelijk 

dank daarvoor. Stuurgroep Sacramentskerk 

 
 

Overzicht ‘gewone’ vieringen  

Eucharistie vieringen Zondag 10:00 uur  Maandag t/m zaterdag  09.30 uur 

Lauden (ochtendgebed) 
 

Zondag 08.30 uur 
 

Maandag t/m zaterdag 08.00 uur 

Vesper (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 

 

Extra aandacht voor de vieringen in de Goede Week en Pasen 

Zo 28 maart              10.00 uur  Palmzondag met Palmwijding 

Di 30 maart              15.00 uur  Boeteviering 

Do 01 april              19.30 uur  Witte Donderdag, aansluitend wake bij het tabernakel. 

Vr 02 april                 15.00 uur  Kruisweg 

                               19.30 uur  Goede Vrijdagviering   

Za 03 april                 21.00 uur  Paaswake 

Zo 04 april                 10.00 uur  1ste Paasdag 

Ma 05 april                 10.00 uur  2e Paasdag 

De viering van de Goede Week Metten zijn op Witte-

Donderdag, Goede Vrijdag en op Paaszaterdag om 9.30 uur. 

Een mogelijke verscherping van de Corona voorschriften kan 

reden zijn om aanvangstijden van vieringen te wijzigen. Bij 

uw aanmelding wordt u daarover geïnformeerd. 

 

Overleden

25-01-2021         Jan Nuij                               95  jr. 

19-02-2021         Maria Triffterer                101  jr. 

01-03-2021         Door Jansen - Mulders  85 jr. 
 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven  

De opbrengst van de collecte in januari was € 643,18 en in februari € 426,86.  

 
 

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 16 mei 2021. Colofon: Het Contactblad is een 

uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust bij de overste van het klooster. 

Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten. 

mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

