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“Samen-zijn”

p. Aloys van Velthoven sss

De eerste maanden van dit jaar 2022 moesten wij nog afzonderlijk van elkaar leven om te
verhinderen dat het coronavisus zich zou verspreiden. Intussen zijn wij weer terug van een
land zonder samenkomsten en files naar een land waarin wij weer samenkomen en de nodige
files veroorzaken. Nu zitten wij in onze feestmaanden van lichtjes en cadeautjes. Mensen
mogen, naar ik hoop, weer samen kerstmis vieren. Met dit feest voor ogen kijk ik naar de tijd
die voor ons ligt. In de veertigdagen tijd van dit jaar is overal in de wereld nagedacht over het
synodaal proces. Om maar eenvoudig te zeggen: “Samen-kerk-zijn”. De gegevens van dit
denkproces worden gebruikt bij de synode die het komende jaar 2023 wordt gehouden.
Hiermee wil onze Paus richting geven aan de toekomst van onze kerk.
“Samen-kerk-zijn” is iets dat je
op verschillende manieren
kan benaderen. Als je mensen
vraagt wat het belang is van
kerstmis dan gaat het vaak over
het samen zijn. Sommigen
van ons kennen de traditie om
altijd op kerstavond samen
naar de kerk te gaan of op eerste
of tweede kerstdag samen
te komen met de ouders en
broers
en/of
zussen.
“Samen-zijn” is belangrijk daarover is, denk ik, bijna ieder mens het over eens maar het is
ook wel hoe je samen komt. Is het een verplichting? Is het vrijwillig? Heeft het iets te maken
met belangen? Het rijtje aan vragen kan je nog langer maken. Voor een geloofsgemeenschap
is “samen-zijn” iets anders dan voor een voetbalclub.
Het verhaal van Kerstmis kan ons “samen-zijn” inspireren. Het is allereerst een oproep tot
geloof in een God die met mensen is begaan. Zij, Maria, Jozef, de herders en de koningen,
worden allen geroepen. Maria en Jozef zeggen ‘Ja’ als ze gevraagd worden te delen in het
geheim van Godsmenswording. Herders en koningen worden opgeroepen om Ja te zeggen
om Jezus te ontmoeten en beide “partijen” komen op een bijzondere manier tot het Kind.
God wil met mensen op weg gaan en deel zijn van ons leven, zo vertelt het verhaal. Daarom
is het feest dat wij gaan vieren voor christenen een “samen-zijn” in geloof dat God in ons
geboren wil worden. Hij staat niet aan de zijlijn van ons bestaan maar gaat samen met ons op
pad. Is daardoor alles duidelijk? Is daardoor alles eerlijk en oprecht? Nee!!! Ook het verhaal
van kerst kent goed en kwaad, het is een verhaal van zoeken en vinden. Zo weet ieder mens
dat ook de mensenkerk het geloof heeft van God met ons in deze wereld, van zoeken en
vinden, van wat zondig is en wat goed is. Daarom is “samen-kerk zijn zo belangrijk. Want
van wat ik niet weet of geloof kan jij degene zijn die weer helderheid kan geven. Zo kunnen
wij samen groeien in geloof als mens. In die zin wens ik ons een gezegende Kerstmis en een
Gelukkig 2023 toe.
Met broederlijke groet, Aloys, Pastor
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Het gezicht aan de poort
Sommigen van u weten het misschien al: er is een nieuwe receptioniste bij het klooster. Hiermee wil
ik me even voorstellen. Mijn naam is Petra Francissen, ik ben 65 jaar en getrouwd met Ronald. Ik
heb een zoon en een dochter en we hebben vijf kleinkinderen, waar we erg blij mee zijn. We gaan
graag op vakantie naar Griekenland, met name naar het eiland Lesbos, waar
het dorp Petra ligt. Als je zo heet, wil je naar je naamgenoot, al moet Petra in
Jordanië nog even wachten. Een hobby van de laatste jaren is haken. Maar
dan wel met een doel, bijvoorbeeld poppetjes en beestjes voor (klein)
kinderen, plaids, pannenlappen etc. Verder ben ik gek op lezen en samen met
mijn man kook ik graag voor vrienden en familie. En voor onszelf natuurlijk.
Ook maken we graag een wandeling met of zonder hond, maar de Vierdaagse
heb ik jammer genoeg nog nooit gelopen. Ach, er moeten ook mensen zijn
die de lopers willen verzorgen en aanmoedigen, en die rol heb ik meermaals
op me genomen. Jaren geleden heb ik korte tijd bij Drukkerij Brakkenstein gewerkt. Brakkenstein is
een erg leuke wijk. Zelf woon ik nu nog in de Hazenkamp, over een paar maanden verhuizen we naar
Ven-Zelderheide, maar gelukkig hoef ik de stad nog niet te missen, omdat ik vier dagen per week
hier kom voor mijn werk als ‘het gezicht aan de poort’.Zo, nu weet u een beetje wie ik ben, schroom
niet om iets over u zelf te vertellen als u bij het klooster langskomt en mij aantreft.
Petra Francissen

Pater Aloys ingewijd als Pastoor in Groesbeek
Op zondag 25 september, een zonovergoten dag, is de rector van onze Sacramentskerk, pater Aloys,
ingewijd als pastoor van de Cosmas en Damianus parochie te
Groesbeek door bisschop Gerard de Korte. Dit gebeuren viel
samen met het 100 jarig bestaan van de Cosmas en Damianuskerk.
Het was dus een dubbel feest. De kerk was geheel gevuld met
parochianen en andere belangstellenden. Ook
Schutterij St. Hubertus, waarvan Aloys sinds
12 november Geestelijk Adviseur is geworden,
ontbrak natuurlijk niet. Alle koren waren
vertegenwoordigd en er waren veel lovende
woorden. Ook de Burgemeester sprak de
nieuwe pastoor toe. Daar pater Aloys al enkele
jaren waarnemend pastoor is, was het duidelijk
te zien en te voelen hoe geliefd hij inmiddels is. Na afloop was er
een gezellig samenzijn in de kerk met koffie/thee en gebak.
Adventsactie
Ook dit jaar houden we een adventsactie voor de paters
Sacramentijnen in Mozambique. En wel voor onze jonge
gemeenschap in Moamba. Meer informatie over ons project
vindt u in de hal van de kerk met natuurlijk de bekende
“thermometer” met de stand van de opbrengst.
Giften kunt u doen door overmaking op het nummer van de Paters van het Heilig
Sacrament IBAN: NL92 INGB 0000 8420 70 onder vermelding van Adventsactie 2022.
Hartelijk dank namens onze paters in Mozambique,.
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Tweede Tijdelijke professie Jim Schilder
Op zaterdag 15 oktober heeft pater Jim Schilder sss zijn
tweede tijdelijke geloften uitgesproken tijdens een
feestelijke eucharistieviering in de Sacramentskerk in
Nijmegen. Hoofdcelebrant was overste Fons Kuster sss.
Behalve de leden van de communiteit waren enkele
tientallen bezoekers uit de omgeving aanwezig, plus een
delegatie uit Amsterdam. Na de viering was er koffie in
de Tuinzaal. Het was voor het eerst in 34 jaar dat in
klooster Brakkenstein tijdelijke geloften werden
uitgesproken. De kandidaat in 1985 was… pater Kuster.
Wij, de kloosterlingen, merkten die dag dat velen niet
meer bekend zijn met het religieuze leven. Als iemand
belangstelling heeft (geroepen voelt) om in het klooster in te treden begint een eerste kennismaking
dat noemen wij de postulaatstijd. Hij wordt dan postulant. Na deze tijd (enkele maanden/jaar kan, als
hij geschikt is, beginnen met het noviciaat, dan is hij dus novice. De noviciaatstijd duurt 2 jaar. Een
tijd van studie/verdieping van de orde/congregatie en het religieuze leven. Na die 2 jaar legt hij zijn
eerste geloften af voor één jaar. Daarna de 2e en de 3e geloften. Telkens voor één jaar. Om dan
vervolgens de eeuwige geloften af te leggen. (Geloften van Armoede, gehoorzaamheid en
maagdelijkheid)

Advent/Kersttijd
Na het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, 20 november, begint op zondag 27 november
het nieuwe kerkelijk jaar . In 2022-2023 is dat jaar A, waarin Mateus centraal staat. Daarmee is de
Adventstijd begonnen, de vier weken voor Kerstmis. In deze tijd bereiden we ons voor op het
hoogfeest van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus, Zoon van
God. Advent komt van het woord adventus (Latijn voor komst).
Wij leven naar God toe en God komt naar ons toe. Advent is dus
een periode van verwachting: hopen op de komst van Jezus
Messias. Vroeger stonden in de kerkdiensten de vier historische
gebeurtenissen centraal die plaatsvonden vóór de geboorte van
Christus en die beschreven zijn in Lucas 1, namelijk de boodschap aan Zacharias en aan Maria, het
bezoek van Maria aan Elizabeth, de geboorte van Johannes de Doper en de menswording van het
Woord in Maria. De Advent bestaat uit vier zondagen. Drie zondagen hebben de liturgische kleur
paars, de kleur van inkeer. De derde zondag schijnt het licht van Kerstmis er al een beetje doorheen
en wordt (waar het gebruikelijk is) de liturgische kleur roze.
De Kersttijd is de tijd na Advent: deze begint de avond voor
Kerstmis en eindigt op de avond van de het Feest Doop van de
Heer op maandag 9 januari. Zondag 8 januari vieren we DrieKoningen/Epifanie). Tot 1 januari vieren we als eerste periode
het Kerstoctaaf, de achtdaagse periode vanaf Kerstavond. Nu is
de liturgische kleur wit. We vieren de geboorte van Jezus, de
menswording van God. Een belangrijk feest dat daarom zo lang duurt. Tijdens de Kersttijd zijn er
maar liefst drie hoogfeesten: Kerstmis (25 december), Heilige Maria Moeder van God (1 januari)
en Epifanie ( 8 januari 2023).
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Overleden
12-09-2022
14-09-2022
21-09-2022
05-10-2022
30-10-2022
05-11-2022
09-11-2022

Pater Fried Pijnenborg S.J.
Carel Jansen
Thea Willems-Janssen
Ton de Jong – Albers
Pater Dries van den Akker S.J.
Gina Weijers-van Buel
Bep in de Rijp-Killaars

90 jr.
89 jr.
86 jr.
90 jr.
77 jr.
90 jr.
84 jr.

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
september was € 641,87 en in oktober € 919,31.

Overzicht ‘gewone’ vieringen
Maandag t/m zaterdag 09.30 uur
Eucharistie vieringen
Zondag 10.00 uur
Maandag t/m zaterdag 08.00 uur
Lauden (ochtendgebed)
Zondag 08.30 uur
Vesper (avondgebed)
Alle dagen 17.30 uur
Aanbidding bij het
Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur
uitgesteld heilig
Middag: Alle dagen 16.30 – 18.00 uur
Sacrament
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de viering. Gezellig om even een praatje te maken met elkaar.

De kloostergemeenschap wenst u een inspirerende
Adventstijd, een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2023.
Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht
Zo 27 november
Do 08 december
Za 17 december
Di 20 december
Za 24 december
Za 24 december
Zo 25 december

10.00 uur
09.30 uur
13.30 uur
15.00 uur
15.00 uur
20.30 uur
10.00 uur

Begin van de Advent
Maria Onbevlekte Ontvangenis
Kerstviering voor de Zonnebloem
Voorbereiding op Kerstmis
Voor de kleintjes
LET OP: om half negen
1ste Kerstdag

Ma 26 december

10.00 uur

Vr 30 december
Za 31 december
Zo 01 januari 2023

09.30 uur
19.00 uur
10.00 uur

2e Kerstdag – feest van de H.
Stefanus
Feest van de H. Familie
Oudjaarsviering
Nieuwjaarsdag - Hoogfeest Maria

Moeder van God
Zo 08 januari

10.00 uur

Openbaring des Heren
H. Drie-koningen

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Boeteviering
Kindje zoeken
Nachtmis
Eucharistieviering
Aansluitend koffie
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Aansluitend koffie
Eucharistieviering

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 15 januari 2023.
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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