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‘Spanning/ontspannen’
p. Aloys van Velthoven sss
Het gaat snel met het vaccineren in ons land om ons te beschermen tegen het
coronavirus. Jongeren willen zich graag laten vaccineren want zeggen zij: “Dan
zijn wij vrij om naar een festival of in het buitenland op vakantie te gaan.
Ouderen onder ons zijn een paar maanden geleden
al gevaccineerd. Reactie van hen was vooral: Dan
kan ik veilig mijn familie weer ontmoeten. Wat
duidelijk is geworden de afgelopen tijd: Mensen
willen elkaar ontmoeten. Een nieuw woord als:
“Huidhonger” zegt al genoeg. Immers een stem,
een foto of een beeldscherm op afstand blijkt voor
vele mensen niet voldoende te zijn om in echt
contact te komen met een medemens. Van de
andere kant hoor je ook mensen zeggen dat drie
keer kussen en altijd maar handen geven ook niet
alles is.
Als je de bijbel er op naleest, lees je (naast de
gemeenschap tussen man en vrouw om voor een nageslacht te zorgen en hun
liefde te vieren) hoe vaak mensen elkaar lichamelijk aanraken. Bij de verhalen
over Jezus lezen wij niet alleen woorden van ‘vergeving’, van ‘begrip’ of ‘pas
op voor….’ Maar je leest ook over Jezus die speeksel gebruikt om te genezen,
mensen aanraakt, zelfs als ze besmettelijk zijn of als hij iets uitdeelt aan mensen.
Het is heel duidelijk dat er geen menselijk leven mogelijk is zonder lichamelijk
contact. Het gaat er om: Hoe ga je met elkaar om! Hoe gaan wij met elkaar om
in de tijd die voor ons ligt? En laten wij eerlijk zijn: Is dat niet altijd een vraag.
Je dochter komt thuis met een nieuwe vriend. Je ligt in echtscheiding met je
vrouw of met je man. Iemand wordt ziek. Wat doen wij als hij of zij ongeneselijk
ziek is of als je op leeftijd bent, laat ik mij wel of niet behandelen? Mag ik
sterven of geboren worden? Eigenlijk staan wij vaker voor die vraag: ‘Hoe gaan
wij om met…?’ meer dan wij denken.
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Toch een vraag in een gemeenschappelijk crisis, volgens mij vraagt dat ook om
een gezamenlijk nadenken hierover. Ons bewust zijn dat wij allemaal anders zijn
en anders reageren. Ik hoop dat wij niet veel met de vinger gaan wijzen naar die
of die persoon of personen. Dat wij niet gaan
‘afrekenen’ met de mensen om ons heen of met de
overheden. Terwijl ik ook kan begrijpen dat, als men
de afgelopen anderhalf jaar pijn, verdriet en frustratie
heeft gekend, dit ook de nodig reactie kan
veroorzaken. Immers het was geen gemakkelijke
periode, voor niemand. Daarom vraagt het juist om
met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast kan het
zomaar zijn dat er nog veel op ons afkomt. Nu zitten
wij in het zomerseizoen. Tijd van vakantie. Dus probeer, ondanks de crisis, de
boog van het leven te ontspannen. Volgens mij zei Sint Benedictus dat de boog
niet altijd gespannen kan zijn. In die zin wens ik ons een goede tijd toe.
Met de broederlijke groet, Pastor Aloys
Nieuws vanuit de Stuurgroep
Het kabinet heeft per 26 juni versoepelingen in laten gaan. De bisschoppen hebben
daarop gereageerd en voor onze kerk zijn de volgende regels nog van toepassing:
-

-

Er mogen 99 personen tot de vieringen toegelaten worden, op 1,5 m afstand
van elkaar
Men moet zich blijven aanmelden: via receptie klooster 0243558029 of via
Ankie Jansen 0650283635/ankiejansen7@gmail.com Als u elke zondag
komt, is het handig altijd op de lijst te staan, dan hoeft u alleen door te geven,
wanneer u niet komt.
Mondkapjes zijn niet meer verplicht, tenzij men aan de 1,5 m maatregel niet
kan voldoen.
Handen ontsmetten bij binnenkomst en bij het ter communie gaan.
Koren mogen weer zingen onder bepaalde voorwaarden, maar volkszang is
nog niet toegestaan.

Op 31 augustus is het 25 jarig Priesterjubileum van Pater Fons Kuster. Natuurlijk
willen we daar aandacht aan schenken. We hopen dat half augustus de 1,5 m
maatregel opgeheven gaat worden en dan kunnen we op 5 sept tijdens een feestelijke
koffieontmoeting hem feliciteren.
Ook hopen we ziekenzondag op 12 september te kunnen vieren, ook dit is
afhankelijk van de versoepelingen. Ik zal zodra hier iets over bekend is, dit aangeven
vòòr de zondagsviering in de kerk.
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Heeft u nog leuke ideeën voor ons 10 jarig bestaan, dan horen we dat graag .
Ook zijn er nog steeds vrijwilligers welkom om ons te assisteren als cantor, lector,
acoliet, maar ook andere helpende handen zijn altijd welkom, ik hoor dat graag
0650283635/ankiejansen7@gmail.com
Namens de Stuurgroep, Ankie Jansen

Pierre – Julien Eymard (1811 – 1868) - Stichter van de Sociëteit Heilig
Sacrament
Geboren in La Mure d'Isère, bij Grenoble Fr., werd hij in 1834 tot priester gewijd. 1
augustus 1868 overleed Eymard in zijn geboortehuis. Op 22 juli 1925 werd hij Zalig
verklaard en op 9 december 1962 werd Pater Eymard door Paus Johannes XXIII heilig
verklaard. Zijn naamfeest wordt gevierd op 2 augustus. Hij wordt Apostel van de
Eucharistie genoemd omdat zijn spiritualiteit is
voortgekomen uit zijn diepe verering van de H.
Eucharistie als centrale bron in de ontmoeting
met God. Op grond van openbaringen was hij er
diep van overtuigd dat hij een Eucharistische
Orde moest stichten. Op 13 mei 1856 gebeurde
dat dan ook in Parijs. De congregatie, Priesters
van het Allerheiligst Sacrament was toen een feit.
In hetzelfde jaar werd door pater Eymard, samen
met mevr. Maruerite Guilot (1815 – 1885), de
zusters ‘Dienaressen van het Heilig Sacrament’
opgericht. Naast het feit dat ook broeders in de
congregatie konden intreden (mannelijke religieuzen die niet gekozen hebben voor het
priesterschap), kent de congregatie ook een ‘derde orde’. Het is bedoeld voor mensen
die geen lid willen worden van de congregatie maar daarmee wel op een bijzondere
manier verbonden willen zijn. Het zijn de z.g. “associé’s”. Wie zich aangetrokken
voelt tot een leven waarin de Eucharistie centraal staat, kan in aanmerking komen voor
het associé-schap. In de Regel Lekenbeweging SSS lees ik: ’Wij weten ons
aangespoord door de geest van liefde die Christus heeft geleid. Hij heeft zichzelf
gegeven voor de mensen en die gave bestendigd door de eucharistie. De eucharistie
vormt onze levensstijl zowel op familiaal als sociaal vlak’. In onze
geloofsgemeenschap vieren we Eymard’s feestdag formeel in februari maar u bent 2
augustus uiteraard ook van harte welkom bij de eucharistie in onze kerk.
Gerard Jansen
Overleden
11-05-2021
15-05-2021
22-06-2021

Cor Cornelisse
Julia van de Graaf
Mieke van Megen-Sustrunck

92 jr.
73 jr.
77 jr.
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Overzicht ‘gewone’ vieringen
Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
Eucharistie vieringen
Zondag 10.00 uur
Maandag t/m zaterdag 08.00 uur
Lauden (ochtendgebed)
Zondag 08.30 uur
Vesper (avondgebed)
Alle dagen 17.30 uur
Aanbidding bij het
Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur
uitgesteld heilig
Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur
Sacrament
Extra aandacht voor de vieringen

Maandag 2 augustus viert de congregatie haar stichter, Pater Pierre Julien Eymard, in
de viering van 9.30 uur.
Zondag 15 augustus vieren we het hoogfeest Maria Tenhemelopneming.
Maria Tenhemelopneming
Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en
gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel
werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw onder paus Sergius I
door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het
belangrijkste
Mariafeest. De
oudste
Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk
opkomende Mariaverering na het Concilie van
Efeze (431), waarop Maria, de moeder van
Jezus, als de Moeder van God werd betiteld. De
intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar
lichaam als ziel. Nadat op het 1ste Vaticaanse
concilie (1869-70) al 200 bisschoppen de
dogmatische definitie van de lichamelijke
tenhemelopneming hadden gevraagd, volgde de
bekroning in de ‘dogmaverklaring’ door Pius
XII op 1 november (Allerheiligen) 1950. Het
dogma stipuleert dat "de Moedermaagd, na het beëindigen van haar aardse leven, met lichaam
en geest is opgenomen in de hemelse Glorie, om er in alle schittering te stralen als Koningin
aan de rechterhand van haar Zoon, de onsterfelijke Koning van alle tijden." GJ.
Hartelijk dank voor uw gulle gaven
De opbrengst van de collecte in Mei was € 962,00 (inclusief collecte van Pinksteren en
Hemelvaart), Juni € 549,33.
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 september 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.
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