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Contactblad  Sacramentskerk 
Brakkenstein: september - oktober 2022.  Nr. 65   

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 

  

 

“Heilige huisjes”  p. Aloys van Velthoven sss 

 

“Heilige huisjes” is een uitdrukking waarmee men wil 

zeggen dat je iets heel dierbaar is. Op dit moment zijn 

onze “Heilige Huizen”, de vele kerken en 

kloostergebouwen, “heilige huisjes” aan het worden 

voor dorpen en wijken. Vooral de buitenkant wil men 

behouden als iets moois. Klooster Brakkenstein is een 

van de weinige  kloostergebouwen in Nijmegen dat als  

klooster functioneert. Het is al twaalf jaar geleden  dat 

het oude klooster en kerk werden afgebroken en dat er 

nieuw gebouwd werd. Een klooster waar velen van u 

mee verbonden zijn. Ik hoor nog weleens dat de 

aanwezigheid van kloosterlingen in de kerk alleen al een 

extra waarde heeft voor u. En ik denk ook dat onze kerk 

juist zijn eigenheid ontleed aan hun aanwezigheid. 

Daardoor is het, meer nog dat een parochiekerk, een 

kerk van gebed. Maar ook door de vieringen  die iedere 

dag drie keer plaats vinden. De  gastvrijheid waarmee er 

koffie geschonken wordt na de vieringen van de eerste 

en derde zondag van de maand. Daarnaast kent men ook 

ondersteuning van activiteiten rond feestdagen zoals 

Sint Maarten en kerstmis. Zonder zo’n gemeenschap 

zou, denk ik, er veel niet zijn geweest. Toch van de 

andere kant is het de kloostergemeenschap gegeven om 

er te zijn. In een kloosterregel van onze congregatie van 

Sacramentijnen staat: ‘Een gemeenschap is er niet voor 

zichzelf, maar wil een plaats zijn waar mensen God 

zoeken om zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. 

Zij deelt het leven van de mensen en probeert het 

evangelie in al zijn dimensies waar te maken’. In deze 

tijd zijn de mogelijkheden van onze klooster-

mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
http://www.kloosterbrakkenstein.nl/


2 

 

gemeenschap maar beperkt. Wij wonen en leven er met zeven kloosterlingen samen waarvan 
2 boven de tachtig, 1 boven de zeventig en 3 boven de zestig zijn. De jaren van een ‘vol’ 
klooster zijn voorlopig voorbij. Toch kunnen wij, door de mogelijkheden en onmogelijkheden 

die de vrijwilligers en de 
kloosterlingen hebben, samen aan 
kerk en klooster nog inhoud geven. 
Bij een van de laatste opendagen van 
het klooster zei een mevrouw, die 
verder niets had met de kerk en die 
hier in Brakkenstein woont; “Als ik de 
klokken hoor luiden dan denk ik vaak: 
“Er is Iemand die over ons waakt.” 
Eigenlijk is het, misschien, al wel 
voldoende om hier en daar aanwezig 
te zijn als kerk, als klooster met onze 
“Heilige Huizen”. En intussen mogen 

wij zoeken en werken aan wat deze tijd nodig heeft in alle eenvoud. Ik wens ons allen een 
feestelijk viering toe van het twaalf jarig bestaan van het kerkgebouw en ons klooster en 
mag ik mijn medebroeders bedanken namens velen voor hun inzet.  
Met broederlijke groet, Aloys Pastor 
 

Sint Maarten 
Vrijdag 11 november 2022 is er om 18.00 

uur een samenkomst voor de kinderen rond 

het thema Sint Maarten in de kerk van 

Brakkenstein aan de Heyendaalseweg 300 

tegenover gebouw Rooms Leven. In de kerk 

zal Pieter Geijsberts het verhaal van Sint 

Maarten vertellen aan de kinderen met liederen en een toneelstuk. Alle 

kinderen mogen meedoen. Na dit samenzijn, gaan de kinderen een 

optocht houden met hun lampionnen. Dit eindigt met warme 

chocolademelk en iets lekkers. Dus kinderen kom met je lampionnen. Voor de ouders: Het is rond 

19.00 uur afgelopen. Allemaal van harte welkom. 

Pieter en Aloys 

 

Missio - Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi 

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) 

Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 

voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te 

getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de 

grootste sloppenwijk van Nairobi. 

Kibera  
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Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool 

Nairobi leeft zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks 

stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in 

de hoop op werk en een betere toekomst. Naar schatting een half 

miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde 

deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij 

waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De 

ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant 

van de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. 

 

Elkaar helpen 

Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt 

ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui 

woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere 

microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen 

die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera 

hun thuis. 

 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Help mee! 

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw 

bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie: www.missio.nl 

 

Overleden 

28-07-2022          Greet Jansen-Spanbroek              88 jr. 

31-07-2022  Gerda Smeets     86 jr. 

01-08-2022  Coby Polman-de Man    88 jr. 

04-08-2022         Jan Lebens                                          96 jr. 

07-08-2022         Adrie Roelofsma                               59 jr. 

12-08-2022  Theo Jansen     90 jr. 

24-08-2022          Frans Pluijm                                       96 jr. 

 

Provinciaal Kapittel Sint Jozefprovincie en kloosternieuws. 
In de week van 4 september heeft de provincie Sint Jozef van de 

Congregatie van het H. Sacrament het Provinciaal Kapittel gehouden. Hier 

is het nieuwe provinciaal bestuur gekozen. Tot nieuwe provinciaal werd 

gekozen de ook bij ons zeer bekende pater Eugène van Heijst sss (oud-

rector van onze kerk)! We wisten dat hij al weer jaren overste was van de 

communiteit in Parijs, maar provinciaal …… daar kies je niet voor, je wordt 

ervoor gekozen.  De provincie bestaat  uit de landen Nederland, België, 

Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Mozambique. Hij blijft overigens in 

Parijs ook ‘gewoon’ de overste. Wij wensen Eugène van harte Gods zegen, 

alle succes en veel inspiratie in zijn nieuwe functie. Wij danken pater 

Maurits Gijsbrechts sss voor de vele jaren waarin hij als provinciaal leiding 

heeft gegeven aan de provincie Sint Jozef.  

about:blank
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Ander nieuws is het volgende. Marijke Brits, receptioniste/telefoniste van het klooster in 

Brakkenstein, heeft haar baan opgezegd wegens het aanvaarden van een andere functie. Zij zal 

worden opgevolgd door mevr. P. (Petra) Francissen. We danken Marijke voor haar jarenlange werk 

voor communiteit en onze geloofsgemeenschap. 

  

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 

juli was € 729,77 en in augustus  € 697,22. 
 

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 

Zo 02 oktober                                    

 

10.00 uur Viering 12 jaar 

Sacramentskerk 

Eucharistieviering 

Zo 23 oktober 10.00 uur Wereldmissiedag  Eucharistieviering 

Zo 30 oktober 10.00 uur 
15.00 uur 

Allerheiligen viering 
Gedachtenis viering van 

de overledenen vanaf 2 

nov. 2021 tot heden 

Eucharistieviering 
Na de middagviering 

zegening van de graven 

Wo 02 november 

 

09.30 uur 

 

Allerzielen viering 

 

Eucharistieviering 

 

Zo 20 november 

 

10.00 uur Christus Koning van het 

heelal 
Eucharistieviering 

Zo 27 november 10.00 uur Begin van de Advent Eucharistieviering 

* In oktober is er iedere woensdagavond  om 19.00 uur een Rozenkransgebed. 
 
 

 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 20 november 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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