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“De goede sfeer”      p. Aloys van Velthoven sss 

Als ik dit schrijf, leeft de vraag: Wat gaat Rusland doen? Verklaart zij de oorlog 

of niet? De wereld leeft in spanning. Hoe belangrijk is ontspanning voor een 

mens. Velen van ons weten daarover mee te praten. Immers als er spanningen 

zijn in een huwelijk, dan werkt dat ook door op eventuele kinderen, het werk, 

de familie, de vrienden. Kortom op heel de omgeving. Hoe belangrijk is een 

goede sfeer in een gezin, een viering, een vergadering enz… Dat heeft alles te 

maken met de goede Geest. Een Geest die opbouwt, die naar zichzelf kijkt, weet 

wat er leeft bij een ander enz. Op de werkvloer vinden er functionerings-

gespreken plaats met een doel: Kijken naar je werkhouding. Daarbij wordt vaak 

meegenomen jou bijdrage aan de sfeer op de afdeling of het bedrijf. In de kerk 

vieren wij binnenkort weer Pinksteren. 

Met Pinsteren vieren wij dat de heilige 

Geest, de ‘heelmakende’ Geest of de 

goede Geest over de apostelen komt. 

Over deze Geest gaat het vaak in de 

kerk. In iedere eucharistie wordt de 

Heilige Geest aangeroepen. Men bidt 

dat deze heilige Geest over ons mag 

komen. Bij ieder sacrament wordt de 

Heilige Geest betrokken. Dat is mooi, 

hoor ik u zeggen. Maar waar is deze 

Geest te zien. Dat is een probleem. 

Niemand kan zeggen hier is een pondje 

Heilige Geest. Ook in de kerk van 

mensen gaan er dingen mis. Je zou 

eigenlijk verwachten dat daar alles 

“heilig” is. De menselijke kerk is een 

gelukkig een lerende kerk. Zij leert steeds weer en probeert het beste uit zichzelf 

te halen om het aan de ander te geven. Zichtbaar wordt dat door mensen die 

opvallen in het goede.  Zoals pater Titus Brandsma waarvan de heiligverklaring 
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door de kerk is afgekondigd. Met een heiligverklaring zegt de kerk van deze 

mensen dat zij er van overtuigt is dat hij of zij het goede uit zichzelf heeft 

gehaald om het met anderen te delen. Titus Brandsma kan omschreven wordt als 

een positief en gelovig mens die sterk overtuigt was van de vrijheid van de pers, 

hij was tegen de rassenwaan van Nazi-Duitsland en verdedigde het uitgangspunt 

dat ieder mens gelijk is, God heeft ieder mens lief. Zijn verzet, tegen Nazi- 

Duitsland, deed Titus vanuit zijn overtuiging en hij droeg die uit met vreugde en 

respect. Zijn geschriften en levenshouding getuigen daarover. De heilige Geest 

is niet te vangen of te zien maar in mensen als Titus werd en wordt deze goede 

Geest zichtbaar. Een goede sfeer verdient iedereen. Ik gun u allemaal de heilige 

Geest. Dat klinkt heilig maar goed is toch goed of niet soms???? 

Met broederlijke groet, Pastor Aloys 

 
Geloofscommunicatie, uitwisselen over onze binnenkant en het synodale proces. 

Op zaterdag 26 maart j.l. kwamen we met een aantal parochianen bij elkaar om samen 

uit te wisselen over het synodale proces, waarin de kerkleiding ons als gelovigen 

consulteert over wat we belangrijk vinden.  

Na het aansteken van een kaars, het zingen van een lied (“Zomaar een dak boven wat 

hoofden” – GvL 568) en het lezen van een stukje bijbel (Rechters 9, 7-20) wisselden 

we ervaringen uit, spraken we over wat er in ons leeft en over onze liefde voor de kerk. 

Zo ging het over hoe een preek tot betekenisvolle gesprekken met vrienden kan leiden, 

hoe de communie de eigen ziel voedt, hoe de zondagsviering bezinning, houvast en 

een rustpunt biedt om bij te komen van de drukte van alledag en hoe het je geborgen 

weten in God vertrouwen voedt, steun biedt en aanvaarding stimuleert. En ook over 

hoe samen zingen, bidden en vieren het gemeenschapsgevoel en onderlinge 

verbondenheid voeden.  

We spraken uit hoe moeilijk we het soms vinden om aan anderen – kinderen, vrienden 

en bekenden – duidelijk te maken waarom we het geloof en de kerk zo waardevol 

vinden en waarom het ons zo dierbaar 

is… En we spraken uit dat we bij al 

onze zorgen over de toekomst van de 

kerk, uiteindelijk maar gewoon blijven 

vertrouwen op de werking van de 

Heilige Geest en steeds maar weer het 

eerstvolgende stapje zetten. Zoals we 

nu naar aanleiding van de consultatie 

door de paus van de gewone gelovigen 

met elkaar uitwisselden over ons geloof…  Ook kwamen zaken aan de orde die we 

graag aan paus en bisschoppen zouden willen meegeven: meer ruimte voor vrouwen 

in de kerk, meer aandacht voor de vorming van (priester)voorgangers tot volwassen, 

evenwichtige en liefdevolle mensen en beter met de tijd meegaan door de kerkleiding. 



3 

 

Het was kortom een geanimeerde en inspirerende ochtend. Dat moge blijken uit de 

woorden die aan het eind klonken: “dit was heel zinvol”, “een verrijking” en “het 

smaakt naar meer!” 

Aloys van Veldhoven 

Anke Bisschops 
 

Nieuws vanuit de Stuurgroep 

De coronamaatregelen zijn nu tot een minimum beperkt: 

De voorganger ontsmet handen voor de communie uitreiking 

Geen communie op de tong 

Collecte met de lange stok 

Alleen een vredesteken bij de Vredeswens (geen handen schudden) 

 

Dit alles om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan. Gelukkig is de 

Sacramentskerk geen haard geweest van besmetting. Dank voor ieders medewerking 

in deze! 

De vieringen in de Goede Week en met Pasen zijn heel goed verlopen. Dank aan alle 

vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben. 

Wij willen vragen of personen die moeilijk ter been zijn, om in de 1e of 2e rij plaats 

te nemen. Dat is bij de communie uitreiking voor de pastor wat eenvoudiger.

Dodenherdenking 4 mei 

Tijdens de herdenking in onze 

Sacramentskerk waren delegaties 

aanwezig van Basisschool 

Brakkenstein en de Tarcisiusschool. 

Dat de oorlog ook in Brakkenstein 

slachtoffers heeft gekend werd 

duidelijk door de verhalen van een 

drietal sprekers. Op beide scholen 

heeft men de doden willen eren en 

herdenken door samen twee 

prachtige collages te maken (een 

struik met afbeeldingen en een 

rouwkrans waarin het rood-wit-

blauw-oranje het geheel 

accentueerde. Het geheel deed recht 

aan het thema ‘Vrijheid in 

verbondenheid’.  
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Vastenactie 2022 
Pater Hub Kuijpers vroeg om hulp. En evenals vorig jaar heeft u zich ook dit keer van de 

goede kant laten zien. Dankzij alle gulle gaven kan pater Hub de pastorie en het 

bijgebouwtje van de parochie in Maputo weer opknappen. Deze actie heeft het geweldige 

bedrag opgeleverd van € 5.175,-- 

Hartelijk dank daarvoor 

 

Overleden 

25-02-2022         Gertrud Delsman – Nussberger                 83 jr. 

07-03-2022         Ivo van Tilburg                                                  45 jr. 

27-03-2022         Marie Peters                        94 jr.  

12-04-2022         Diny Kampschöer                                            89 jr. 

15-04-2022         Lia Kemperman – Strik                                  89 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 

 

Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht 

Do 26 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag Eucharistieviering 

Zo 05 juni 10.00 uur 1ste Pinksterdag Eucharistieviering 

 

Ma 06 juni 10.00 uur 2e Pinksterdag / H. Maria 

Moeder van de Kerk 

Eucharistieviering 

Zo 12 juni 10.00 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid Eucharistieviering 

Zo 19 juni 10.00 uur Sacramentsdag 

Naamfeest van onze kerk 
Eucharistieviering 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 

Fijn dat we weer op u konden rekenen in de achter ons liggende maanden. De opbrengst van 

de collecte in maart was € 650,50, in april  € 1.304,67    
 

 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 17 juli 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. 

mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

