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Contactblad  Sacramentskerk 

Brakkenstein: September - Oktober  2021.  Nr. 59   

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 

  

10 jaar kerkgebouw!         p. Aloys van Velthoven sss 

Soms vraag je af:  Waar blijft de tijd? De tijd dat 

Brakkenstein het Roomse  bolwerk was van 

Nijmegen. Er was een kerk waar dag en nacht 

aanbidding was. Een wijk waar meerdere kloosters 

stonden. Het klooster van de ‘Paters’ van het heilig 

Sacrament bestond uit zo’n zestig paters en 

broeders. Zij woonde in een groot gebouw met park. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw veranderde er 

veel. Kerkgebouw en klooster werden bij de tijd 

gebracht. De veranderingen van het tweede 

Vaticaanse oecumenisch concilie, werden in de 

parochie doorgevoerd. De gelovigen en priesters 

kregen ieder hun eigen taak en de liturgie werd aan 

gepast. Maar ondanks dat merkte men ook een 

verandering iets dat al eerder begonnen was; 

gelovigen verlieten hun kerk. Kerk en klooster 

werden te groot in de jaren 80. Ook Brakkenstein 

kon geen zelfstandig parochie blijven. Tekort aan 

gelovigen,  tekort aan priesters en aan nieuwe 

roepingen. Klooster, park en  kerk, om het maar  

eenvoudig te zeggen, werden verkocht en met dat 

geld werd een kleiner klooster en kerk gebouwd. 

Brakkenstein vormt een onderdeel van de parochie 

Heilige Drie-eenheid. De kerk kreeg een rector 

aangewezen voor het verzorgen van vieringen en het 

pastoraat. Sinds drie jaar is er een Stuurgroep in het 

leven geroepen, die sturing geeft aan het te voeren 

beleid ten bate van de geloofsgemeenschap die rond 

en vanuit deze kerk haar geloof viert en zij 

onderhoud contact met de parochie. Deze stuurgroep is begonnen met het 
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organiseren van een bezinningsdag. Vanuit die bezinningsdag kwamen allerlei 

ideeën en er waren gesprekken met de parochie. Die gesprekken zijn voorlopig 

gestopt vanwege het ontstaan van de corona crisistijd waarin wij nu zitten. Bijna 

heel de maatschappij werd stil gelegd, dus ook het vieren van de liturgie in het 

openbaar, behalve 

uitvaarten en klein-

schalige vieringen in 

besloten kring. Lang 

hebben ook de 

activiteiten van onze 

Sacramentskerk 

grotendeels stil 

gelegen. Maar de tijd 

gaat snel.  Op zondag 3 

oktober vieren wij dat 

het 10 jaar geleden is 

dat deze kerk werd ingewijd door de toenmalige bisschop Anton Hurkmans. In 

de hoop dat onze kerk nog vele jaren zijn functie mag behouden en, als de 

crisistijd veranderd in een ‘gewone’ tijd, dat de geloofsgemeenschap ook in 

verschillende activiteiten ‘Er mag zijn’ in onze tijd. Van harte gefeliciteerd met 

het 10 jarig bestaan van ons kerkgebouw. Met broederlijke groet, Pastor Aloys 
 

Woorden van Br. Louis Zaat, de toenmalige overste van de klooster-

communiteit b.g.v. de ingebruikname van nieuwe kerk en klooster 

 

Nieuws vanuit de Stuurgroep 

Op 20 september wordt pas bekend of de huidige RIVM maatregelen versoepeld gaan 

worden.  Tot zo lang kunnen in onze kerk 99 personen plaats nemen voor de vieringen en 
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uitvaarten op 1,5 m. Er mag nog niet meegezongen worden en ook moeten handen nog steeds 

ontsmet worden. Ook mag er nog steeds geen condoleance getekend worden in de hal. 

Men MOET zich blijven aanmelden voor een viering: receptie klooster tel:.(024)3558029 of 

email: ankiejansen7@gmail.com. Graag nog steeds er op letten dat u bij het verlaten van de 

kerk rechtstreeks doorloopt naar buiten, anders stagneert het voor de andere bezoekers.  

Het aantal vrijwilligers in onze kerk is groot, maar toch zijn we specifiek op zoek naar 

acolieten, lectoren en cantors. Mocht u zelf interesse hebben of iemand weten, die de 

vieringen wil ondersteunen, dan hoor ik dat graag: Ankie Jansen tel. 0650283635 

ankiejansen7@gmail.com. 

Op dinsdag 31 augustus vierde de overste van de Communiteit van het H. 

Sacrament, te Brakkenstein, pater Fons Kuster, zijn 25 jarig 

Priesterjubileum. Daar de coronamaatregelen nog steeds golden, vierde 

hij die dag samen met de  kloostergemeenschap. Wij willen aan dit  

jubileum aandacht schenken op zondag 3 oktober als we het 10 jarig 

bestaan van de Sacramentskerk vieren                                                                        

.  

Als Stuurgroep willen we heel graag een map aanleggen met daarin door u aangedragen 

anekdotes, gebeurtenissen, bijzondere voorvallen, foto’s of wat u maar kwijt wilt uit de 

afgelopen 10 jaar.                                                                                                                     

Het zou leuk zijn om dit aan te kunnen reiken op 3 oktober als we 

dan hopelijk dit feest kunnen vieren. Graag op een A4 aanleveren bij 

Ankie Jansen: Pastoor Wichersstraat 7. 

Ook wordt er een cadeau aangeboden aan de Sacramentskerk. Het 

zou fijn zijn als dit opgebracht kan worden door onze 

geloofsgemeenschap. Een kleine bijdrage is heel erg welkom.                                                                                                                                        

U kunt dit op zondag afgeven aan Ankie, (staat altijd bij de deur) of 

overmaken op NL45RABO0119497522 t.n.v. F.W.M. Jansen  met vermelding cadeau 10 

jarig bestaan. Mocht u suggesties hebben of leuke ideeën dan kunnen we dat meenemen met 

de voorbereidingen.  

Namens de Stuurgroep, Ankie Jansen 

 

Rozenkransgebed 

In de Stuurgroep vergadering is besloten om in oktober, elke week weer 

de gelegenheid te bieden om de Rozenkrans gezamenlijk te bidden.  

Dit willen we doen op de woensdagen, 6, 13, 20 en 27 oktober ‘s-avonds 

om 19.00 uur. 

U bent van hart welkom    

de Stuurgroep 

 

 

Ziekenzondag 12 september 2021 

De 2e zondag van september is traditiegetrouw de nationale ziekendag. De Zonnebloem 

Brakkenstein besteedt daar altijd aandacht aan door middel van een kerkviering en een 

gezellig samenzijn daarna. De RIVM maatregelen laten voor de 2e keer niet toe deze dag door 

te laten gaan. Heel jammer voor onze gasten, die toch al zoveel moeten missen. 
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Zodra de mogelijkheid zich aandient, willen we onze gasten uitnodigen 

voor een gezellige middag, hopelijk al in oktober.  

We willen onze mensen uiteraard niet vergeten en zullen hen toch een 

presentje aanbieden in de dagen voor de nationale ziekendag.  

Ankie Jansen, voorzitter Zonnebloem Brakkenstein 

 

Overleden 

22-07-2021         Bertha Dibbets – Otten                                91 jr. 

25-07-2021         Frans Gerhartl                                                  82 jr. 

07-08-2021         André Kersten                                                  76 jr. 

22-08-2021         Nellie Jansen-Toonen                                    91 jr. 

 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  

Zondag 3 oktober om 10.00 uur een feestelijke 

Eucharistieviering t.g.v. het 10 jarig jubileum van de 

inwijding van onze nieuwe Sacramentskerk.  

Op zondag 31 oktober vieren wij in de H. Mis van 10.00 uur 

het feest van Allerheiligen. 

De speciale Allerzielenviering met aansluitend de zegening 

van de graven op het kerkhof is ook op zondag 31 oktober en 

begint om 15.00 uur. Op maandag 1 november vieren we 

Allerheiligen en dinsdag 2 november Allerzielen tijdens de 

vieringen die om 09.30 uur beginnen; 

 

Op het feest van Christus Koning, zondag 21 november, is er een bijzondere viering want 

tijdens die viering zijn er een aantal kinderen die de Eerste Heilige Communie doen. 

Een feestelijke dag dus voor de kinderen, de ouders en de geloofsgemeenschap. 

 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven  

De opbrengst van de collecte in Juli was €  557,42 en in augustus € 871,67 
 

 

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 28 november 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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