
1 

 

Contactblad  Sacramentskerk 

Brakkenstein: November - December  2021.  Nr. 60   

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 

  

Aan alle mensen van Goede wil           p. Aloys van Velthoven sss 
Het lijkt wel op de engelen die de boodschap aan de herders doorgeven als zij vertellen 

over de geboorte van Jezus. “Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil”. Maar 

met deze zin ‘Aan alle mensen van goede wil’ roept paus Franciscus op een wereldwijd 

proces onder zijn katholieken op te starten om met elkaar na te denken over ‘Samen-

onderweg-zijn’. Het kerkelijke woord hiervoor is 

synode of synodaal. Het woord betekent letterlijk 

‘samen op weg’.  

De paus wil dan ook dat in elke parochie-

gemeenschap een gesprek op gang komt om het 

samen-kerk-zijn te vernieuwen. Ons bisdom 

heeft daarvoor vier vragen opgesteld:  

1. Hoe ziet u samen-op-weg-zijn in uw parochie. Wat is nodig om de onderlinge 

verbondenheid te versterken. Hoe ziet de toekomst van de kerk er uit voor u? 

Wat verwacht u ervan? 

2. Wat betekent voor u: Samen vieren? Inspireert het u? Krijgt u door het vieren 

zin om contact te krijgen of te maken met anderen? 

3. Wat ziet u als zending/taak van de kerk? Wat/hoe kunt u zelf bijdragen aan die 

taak/zending? 

Hebben we als parochie/geloofsgemeenschap 

oog voor wat er rondom ons gebeurt in de 

gemeenschap van Brakkenstein/Nijmegen of 

elders in de maatschappij? Welke noden ziet u 

om u heen? Hoe kan de 

parochie/geloofsgemeenschap daarin helpen? 

Moet de parochie/geloofsgemeenschap daar 

iets mee? De nadenk-periode loopt van nu tot 

Pinksteren. Daarna hebben de bisschoppen tot 

Maria Hemelvaart (15 augustus) de tijd om 

alle voorstellen en antwoorden te bundelen en 

op te sturen naar Rome en dan volgt vanuit de Synode (vergadering) van 2023 het 

antwoord van de kerk. 

 

mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
http://www.kloosterbrakkenstein.nl/
http://www.arendlandman.nl/wp-content/uploads/2010/12/aanbidding-van-de-magiers-koningen-wijzen-uit-het-oosten-Abraham-Bloemaert-1624-Centraal-Museum-Utrecht.jpg
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Hoe kunt u meedoen? U kunt om te beginnen nu al reacties en antwoorden voor u zelf 

op schrijven. Op termijn worden er parochie/geloofsgemeenschap bijeenkomsten 

georganiseerd om hier over te praten. Wij gaan een periode 

van Advent beginnen en Kerstmis vieren. Wij vieren de 

komst van Jezus in ons midden en wij kunnen nu gaan 

denken: Hoe zou Jezus denken over onze situatie en wat zou 

Hij doen? Voor u, ondanks de crisis, probeer er een goede tijd van te maken met 

aandacht voor elkaar. Een Zalig Kerstmis en Goed Nieuw jaar toegewenst.  

Pastor Aloys  

 
Nieuws vanuit de Stuurgroep 
Op 3 december wordt pas bekend of de huidige RIVM maatregelen versoepeld of strenger 

gaan worden.  Tot zo lang kunnen in onze kerk 99 personen plaats nemen voor de vieringen 

en uitvaarten op 1,5 m. Er mag nog wel meegezongen worden.  

Bij het naar binnengaan en bij het verlaten van de kerk dient u weer een 

mondkapje te dragen. Het aanmelden vooraf voor een viering is nog niet 

nodig. 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. Koffiedrinken is al weer enkele keren door kunnen gaan, maar 

moeten we voorlopig weer opschorten, het kan met de 

1,5 meter norm niet meer plaats vinden. Het aantal 

vrijwilligers in onze kerk is groot, maar toch zijn we 

specifiek op zoek naar acolieten, collectanten en 

cantors. Mocht u zelf interesse hebben of iemand 

weten, die de vieringen wil ondersteunen, dan horen 

we dat graag, u kunt contact opnemen met: Ankie 

Jansen 0650283635 of via een e-mail naar 

ankiejansen7@gmail.com. 

Het cadeau dat door de geloofsgemeenschap is aangeboden aan de Sacramentskerk hangt in 

de hal. Een prachtige plaquette. Hartelijk dank voor uw gulle gaven.  

Namens de Stuurgroep,  

Ankie Jansen 

 

Adventsactie 2021 

De Adventsactie is dit jaar weer bestemd voor Pater André van Zon in Mozambique. 

Pater André van Zon werkt al jarenlang om baby’s en 

kinderen (vaak gehandicapt) die in de steek gelaten 

zijn, een wat menswaardiger bestaan te geven. Hij 

heeft, geholpen door de lokale vrouwen, een soort 

dorpje opgericht met hutten van stro.  

Gelukkig is de gezondheid van Pater André nog steeds 

goed, dankzij zijn veiligheidsmaatregelen (1,5m. 

afstand houden- geen handen schudden- mondkapje- 

etc.) Wel is hij door corona sterk aan huis gebonden 

en is hij les gaan geven in de kerkgeschiedenis van 

about:blank
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Mozambique aan lokale opleidingen voor vrouwelijke en mannelijke religieuzen.  Zijn 

familie heeft een stichting opgericht om hem in zijn werk te steunen. Het is een stichting 

waarbij elke cent naar Pater van Zon gaat en niets blijft aan 

de strijkstok hangen. U kunt uw gave storten in het offerblok 

van de kerk maar ook doneren op  

rek.nr. :NL92 INGB 0000 842070 t.n.v. Paters v het 

Allerheiligste. Sacrament t.a.v. Adventsactie 2021  

Ook deze keer wordt er weer een soort thermometer 

opgehangen zodat u kunt zien hoe de stand is van deze actie. 

De opbrengst wordt gegeven aan de Stichting Mutanyana 

Weru, die zorgt dat het geld rechtstreeks bij Pater van Zon terecht komt.  

Werkgroep Adventsactie, Marian, Wim, Ferry, Ankie en Theo.    
 

Op bezoek bij het kerstkindje: 24 december 

Speciaal voor de kinderen en hun familie wordt het kerstverhaal verteld met veel muziek en een 

mooi beeldverhaal. Iedereen is welkom op 24 december om 15.00 u – 16.00 u in de kloosterkerk van 

Brakkenstein, Heijendaalseweg 300. We beginnen in de kerk met het kerstverhaal en daarna gaan 

we het Kerstkindje bezoeken. De viering is  m.m.v. van o.a. leerlingen van Pieter en van Monique 

Stienstra. Ook zijn er muzikanten van harmonie ‘Tarcisius’. Voor groot en klein de moeite waard!  

Van harte welkom. Aloys van Velthoven en Pieter Geijsberts 

 

1e Communie    

Op zondag 21 november hebben Olaf, Gijs en Floor 

hun 1e communie ontvangen tijdens de viering van 

10 uur. Pater Aloys van Velthoven heeft samen met 

moeder Janneke Groos de communie voorbereiding 

verzorgd. Heel bijzonder, dit gebeuren in onze 

kerk. 

 

Hulp aan mensen die uit Afghanistan komen en 

tijdelijk wonen op Heumensoord. 

Onze kerk/klooster biedt op maandagmorgen, 

donderdagmorgen en donderdagmiddag ruimte aan 

een aantal mensen uit Afghanistan die Nederlandse 

les krijgen. Helaas kan de inloopmiddag die voor 

deze vluchtelingen ook gepland stond, door de vele 

coronabesmettingen niet meer doorgaan. 

 
 

Overleden 

31-08-2021   Pater Piet van Breemen S.J.      94 jr. 

17-09-2021   André Kaspers                           73 jr. 

17-09-2021   Pater Frans Weersink S.S.S.      89 jr. 

20-09-2021   Annemarie Hendriks-Janssen    76 jr. 

01-10-2021   Riek Arts                                  91 jr. 

22-10-2021   Maria van Driel                     95 jr. 

05-11-2021   Pater Jan Vossen S.J.             92 jr. 

07-11-2021   Joop van Stokkum             90 jr. 

08-11-2021   Gerard de Laak                      83 jr. 
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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 rondom Kerst en Oud en Nieuw  

Di 21 december 15.00 uur Boeteviering  

Vr 24 december 15.00 uur Op bezoek bij het Kerstkind – Voor de kinderen 

 21.00 uur Nachtmis 

Za 25 december 10.00 uur Dagmis 1ste Kerstdag 

Zo 26 december  10.00 uur H.Mis 2e Kerstdag – Hoogfeest van de H.Familie 

Vr 31 december 19.00 uur H.Mis - Oudjaarsavond 

Za 01 januari 10.00 uur H.Mis – Nieuwjaarsdag 

Zo 02 januari 10.00 uur H.Mis - Driekoningen 

 

Nieuwe medebroeder 
We hebben half oktober een nieuwe medebroeder in klooster 

Brakkenstein mogen verwelkomen, Pater Jim Schilder (65).Pater Jim 

Schilder was al priester (wereldheer) en koos om in te treden bij de 

Sacramentijnen. Hij heeft na zijn noviciaat in Brussel daar in ons 

klooster zijn ‘Eerste Professie’ afgelegd. 

Pater Jim werkt voor het CPS, het Centrum Parochiespiritualiteit.  

We wensen hem een fijn pastoraal werkklimaat. We hopen hem 

binnenkort te mogen zien voorgaan en hernieuwd kennis met hem 

maken, aangezien hij een paar jaar geleden al eens een paar keer in onze 

kerk is voorgegaan. Fons Kuster, overste. 
 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 

We mochten ook dit jaar weer rekenen op uw donatie en collectebijdragen. Fijn dat we weer 

op u konden rekenen. De opbrengst van de collecte in september was  

€  555,70 en in oktober € 1083,70 
 
De kloostergemeenschap wenst u een inspirerende 
Adventstijd, een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2022. 
 

 

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 januari 2022. 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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