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Sacramentskerk biedt dagelijks stilte
Stress, drukte op het werk, over-
spannenheid, veel mensen krijgen 
ermee te maken. De kerk heeft op 
deze eigentijdse problematiek een 
eeuwenoud antwoord. En dat is stil-
te, inkeer. De Sacramentskerk aan 
de Heijendaalseweg biedt daartoe 
dagelijks van 08.00-09.15 uur en van 
16.30-17.30 uur een stilte-uur aan. 

Gedurende de genoemde uren kunnen 
gelovigen en belangstellenden mee-
doen aan de ‘aanbidding bij het uitge-
stelde Heilig Sacrament’. Op het altaar 
van de kerk wordt een monstrans (hou-
der) geplaatst, met daarin een gecons-
acreerde hostie. Dat wil zeggen dat 
de hostie gewijd is door een priester. 
Dagelijks nemen mensen tijdens dit 
stilte-uur plaats in de kerkbanken. Ook 
zijn er paters uit het klooster aanwezig. 
Sommigen lezen in de Bijbel, maar de 
stilte in de kerk is iets wat gemeen-
schappelijk gedeeld wordt.

Sacrament
Fons Kuster is overste van het kloos-
ter van het Heilig Sacrament, dat bij de 
kerk hoort. Hij vertelt: “Wij geloven 
dat Christus aanwezig is in de hostie 
die in de monstrans geplaatst is op het 
altaar. Zo geloven we ook dat tijdens 
de eucharistie Christus aanwezig is. 
De eucharistie is een viering van het 
avondmaal. Die heilige mis doen we 
dagelijks om half tien. In de Bijbel 
staat dat Christus tijdens het laatste 
avondmaal het brood brak en zijn dis-
cipelen vroeg om dat te blijven doen 
‘tot mijn gedachtenis’. Bezoekers van 
eucharistie en aanbidding komen uit de 
wijk, maar volgens overste Fons Kus-
ter ook elders uit de stad.

Stilte
“Mensen bidden in stilte, privé. Som-
migen bidden om God te loven, an-
deren bidden voor de noden van de 
wereld of bijvoorbeeld voor een zieke 
in de familie of kennissenkring. Ieder 
bidt of mediteert op zijn eigen manier”. 
Fons Kuster gebruikt het woord ‘medi-

tatie’ om aan te geven dat iedereen op 
zijn eigen wijze de stilte in mag vullen: 
“Een ieder die de behoefte heeft om de 
stilte te ervaren is welkom”. Hij wijst 
ook op de Mariakapel naast de voor-
deur van de kerk, die de hele dag open 
is om een kaarsje aan te steken of om 
even stil te zitten. Fons Kuster: “Men-
sen kunnen hun ‘rugzakje’ even legen, 
datgene waar ze mee zitten. Ze kunnen 
hier kracht komen opdoen om door te 
gaan”. 

Feest
Fons Kuster is twee jaar overste van de 
congregatie. Toch is hij geen onbeken-
de in de wijk, want van 2000 tot 2004 

was hij hier pastoor. Hij begon, na zijn 
priesterwijding in 1996, als kapelaan 
onder pastoor Gelens. Het oude kerk-
gebouw aan de Heijendaalseweg kan 
hij zich nog goed herinneren. Dat was 
op een gegeven moment te groot en te 
duur in het onderhoud. Het gebouw 
werd afgebroken om plaats te maken 
voor de huidige kerk en het klooster, 
waar nog zeven Sacramentijnen in wo-
nen. Kerk en klooster bestaan in okto-
ber 10 jaar. Dat wordt gevierd met ac-
tiviteiten die op dat moment vanwege 
corona mogelijk zijn.
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