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Contactblad  Sacramentskerk 

Brakkenstein: juli - augustus 2022.  Nr. 64   

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 

  

Samen op weg      p. Aloys van Velthoven sss 

De doorsnee burger kan wel een beeld oproepen bij het begrip: ‘Samen op weg’. 

Met de vierdaagse gaan duizenden mensen samen op weg. Op de radio horen 

wij vaak over files. Vele automobilisten gaan samen de zelfde weg. In onze 

omgeving ontmoeten wij mensen die samen op weg zijn om vakantie te houden. 

Als kerk zijn wij, als wij dat zeggen, samen onder weg met een ideaal van Jezus. 

Bestemming: ‘Hemel’.  

Het synodaalproces heet daarom 

ook zo. Dat is een proces naar de 

synode 2023 en dat gaat ook over 

‘samen kerk zijn’ Vrijdag voor 

Pinksteren kregen wij, van ons 

Bisdom, de uitkomsten van de 

gesprekken die er zijn gevoerd in 

de parochies over deze weg. Ook 

de Sacramentskerk heeft daaraan 

haar bijdrage geleverd. Het rapport spreekt over de wens van de gelovigen om 

een echte hechte gemeenschap te willen vormen. Doordat vele parochies 

gefuseerd zijn heerst er over het algemeen een hang naar een echte 

geloofsgemeenschap, naar geloofscommunicatie en gebed. Daarnaast pleit men 

voor een andere leiderschapscultuur waarin gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid gedragen wordt. Het document vraagt ook om meer 

aandacht voor de jongeren. Naast deze aanbevelingen worden er onderwerpen 

beschreven die nog erg gevoelig liggen in onze kerk zoals de wijding van de 

vrouw, het celibaat en ruimte voor mensen die anders geaard zijn. Ook andere 

ethische thema’s zoals abortus en euthanasie zullen veel discussie oproepen. 

Vele gelovigen kunnen het kerkelijke standpunt niet onderschrijven. Het zijn 

allemaal thema’s die voor velen van ons geen verrassing vormen en omdat wij 

een wereldkerk zijn is het niet eenvoudig om dit alles te behandelen en op een 

lijn te krijgen. Maar als wij samen op weg zijn, is het niet noodzakelijk dat wij 

over alles het zelfde denken. Of wel soms? Belangrijk is dat wij het doel weten. 
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Of niet soms? Er zijn vele wegen die naar 

Rome leiden. Ik denk dat er onderweg op 

vakantie soms ook wel eens onenigheid is. 

Dan is het de kunst om er samen uit te 

komen en thuis te komen. Een uitdaging in 

ons leven en in de gang van ons bestaan. Ik wens ons allen een goede tijd toe. 

Pas goed op je zelf en de naasten. 

Met broederlijke groet, Pastor Aloys 

 

Nieuws vanuit de Stuurgroep 

Op vrijdagavond 17 juni vond onze jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Dit was zoals altijd 

een erg gezellige avond. Als dank werd deze avond aangeboden door de communiteit. Er was 

wat lekkers bij de koffie, een hapje en drankje en we werden getrakteerd op een muzikaal 

optreden van Pieter, zoals elk jaar aanwezig met zijn accordeon. Ook Gerard Jansen had zoals 

altijd een liedje geschreven wat door ons allen werd meegezongen. 

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

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

ondersteunen, dan hoor ik dat graag: Ankie Jansen 0650283635 ankiejansen7@gmail.com 

Heeft u al op onze website gekeken? Deze wordt up to date gehouden door Wim Groos en 

Jeroen Janssen. Hier vindt u allerlei informatie en is de moeite waard om naar te kijken. 

(www.kerkbrakkenstein.nl) 

Op 17 juni werd ’s middags een viering gehouden voor bewoners van Veste Brakkenstein. 

Deze werd door hen druk bezocht. Het zou fijn zijn als bij een volgende viering ook wat 

personen vanuit onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn. Dit zou het samenhorigheidsgevoel 

bevorderen. 

Provinciaal Kapittel Congregatie 

In de week van 4 september houdt de Congregatie van het H. Sacrament het Provinciaal 

Kapittel in Steyl. Hier wordt voor 4 jaar een nieuw provinciaal bestuur gekozen.  

 

Pater Eymardviering dinsdag 2 augustus 9.30 uur.  

Jaarlijks vieren wij 2x het feest van pater Eymard. Op zijn 

sterfdag, 2 augustus, en omdat deze dag midden in de 

vakantieperiode valt ook op de zondag het dichts bij zijn 

geboortedag 4 februari. 

De heilige Pierre Julien Eymard is de stichter van de 

Congregatie van het Heilig Sacrament. Hij is geboren op 4 

febr. 1811 in La Mure, Frankrijk. Overleden 2 augustus 1868 

ook in La Mure. Hij werd op 9 december 1962, tijdens het 

about:blank
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Tweede Vaticaans Concilie, heilig verklaard door paus Johannes de XXIII. Dit jaar dus 60 

jaar geleden. 

Onlangs is er een nieuw boek verschenen over zijn leven met de 

titel: “Morgen zal het te laat zijn”.  Het boek dat is geschreven 

door Pater Norman Pelletier  en is vanuit het Engels vertaald door 

onze medebroeder pater Jim Schilder. In dit boek schetst pater 

Pelletier met liefde en deskundigheid het bijzondere, het moeilijke 

en het inspirerende leven van pater Eymard en zijn doorleefde 

visie op het belang van de Eucharistie voor de wereld. 

Na de viering op dinsdag 2 augustus om 9.30 uur (normale tijd 

van de door-de-weekse-vieringen) is er nog gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en om het boek 

“Morgen zal het te laat zijn” in te zien en/of te kopen. 

 

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. 

 

Zonnebloem Brakkenstein 

Op 23 juni hebben we een feestelijke middag gehouden in Aqua Viva. In 2021, midden in de 

Corona pandemie bestond onze afdeling 25 jaar. Daar we het toen niet konden vieren hebben 

we dat deze middag op bescheiden wijze gevierd. Er was muzikale ondersteuning 

van Tom Meuwese en er kwam een friteskraam, waar men frites kon bestellen met 

een snack en een lekker ijsje toe, Op het eind van de middag toen de gasten 

huiswaarts keerden werd men nog getrakteerd op een enorme hoosbui, maar dat 

mocht de pret niet drukken. Op 28 juli is er weer een bingomiddag, die door ons wordt 

georganiseerd. Hierbij zijn gasten van de Zonnebloem en de bewoners van Aqua Viva 

welkom. Op zondag 11 september is de jaarlijkse ziekendag. Onze gasten worden uitgenodigd 

om bij de viering in de Sacramentskerk aanwezig te zijn waarna zij welkom zijn voor een 

gezellig samenzijn in de tuinzaal.  
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Mocht u interesse hebben om onze activiteiten te steunen dan is een bijdrage heel welkom op  

NL11 RABO 0137806205 t.n.v. H. Pijfers Penningmeester. Ook zijn nieuwe vrijwilligers van 

harte welkom.        Ankie Jansen, voorzitter 

Aloys van Velthoven pastoor van Groesbeek en Breedeweg 

Tijdens de eucharistieviering op 10 juli is bekend gemaakt dat per 1 september a.s. pastor 

Aloys van Velthoven sss pastoor wordt van de Cosmas en Damianusparochie in Groesbeek. 

De installatie vindt plaats op 25 september 2022 om 10.00 uur tijdens de 

jubileumviering in de Cosmas en Damianuskerk. Ook de 

geloofsgemeenschap in Breedeweg valt onder verantwoordelijkheid van 

de nieuwe pastoor. Aloys was al enige tijd waarnemend pastoor dus het 

werkveld is hem al bekend. We wensen hem een mooi pastoraat toe. Zijn 

benoeming heeft geen gevolgen voor zijn werkzaamheden voor onze 

Brakkensteinse geloofsgemeenschap. 

 

Overleden 

05-06-2022     Pater Lutz Van Bergen SJ                    84 jr. 

06-07-2022      Jopie Meijer – Portegies                              96 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 

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de viering. Gezellig om even een 

praatje te maken met elkaar.  

 

Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht 

Di 02 augustus 09.30 uur Hoogfeest Pater Julien 

Eymard 

Eucharistieviering 

Zo 14 augustus 10.00 uur Hoogfeest Maria ten 

Hemelopneming 

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 mei was € 887,26,50 en in juni  € 840,30. 
 

 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 18 september 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

