
1 

 

Contactblad  Sacramentskerk 
Brakkenstein: Januari - Februari 2023.  Nr. 67   

Heijendaalseweg 300 - 6525 SM Nijmegen.  Tel. 024-3558029   

Email: sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl Web:www.kerkbrakkenstein.nl  

Bank:  NL92 INGB 0000 842070  t.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament,   

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen 
  

“Bij de tijd brengen?”        p. Aloys van Velthoven sss 

Dit wordt dan het jaar waarin een synode plaats vindt over “Samen-kerk-zijn”. De deelnemers 

aan het tweede Vaticaans concilie hadden het al voor ogen: De kerk bij de tijd brengen. Heeft 

Paus Francincus met het uitschrijven van deze synode een vervolg aan dit proces willen geven 

door heel de kerk op te roepen mee te denken over Kerk-zijn in deze tijd? Van verschillende 

kanten, als ik het zo mag noemen, van links tot rechts in de kerk, hebben hun vraagtekens bij 

dit proces. Zal het wat uithalen? Soms komt het bij de ene partij zo over dat ze zeggen: “De 

meeste stemmen geleden” en bij de andere partij leeft de gedachte: “Het gezag heeft de leiding 

en bepaalt”. Toch is het noodzakelijk dat de Kerk zich blijft ontwikkelen. Wij leven niet in de 

13e  eeuw, of wel soms? De dingen om ons heen veranderen en de Kerk moet daarop een 

antwoord geven. Eigenlijk is het vreemd dat wij moeten zeggen dat de Kerk bij de tijd moet 

blijven. Immers, de Kerk vindt toch dat de Kerk altijd al bij mensen hoort! Dan moet zij toch 

bij de tijd blijven? Het zou gewoon moeten zijn om bij de tijd te 

zijn. Oké, het is waar dat wij samen moeten kijken wat werkelijk 

van God komt!! Oké, het is waar dat wij een Wereld Kerk zijn. 

Oké het is waar dat wij tradities hebben. Maar heeft de Kerk zich 

door de tijd gezien ook wel eens vergist? Eenvoudige 

voorbeelden als: niet gedoopte kinderen begraven op en in ongewijde grond, de 

reinigingsritueel van vrouwen die zwanger waren geweest en het stimuleren van het zoveel 

mogelijk kinderen krijgen. Het is door de tijd ingehaald, of niet soms? Iedere tijd kent zijn 

nieuwe inzichten en dat vraagt soms ook strijd. Ook dat is Kerk zijn. Lees de handelingen van 

de apostelen er maar op na. Daarin lezen we over de strijd over reinigings- rituelen, over 

besnijdenis enz.…. Paulus schrijft in de Galatenbrief hoofdstuk 6, vers 15 al: Besneden zijn 

betekent niets en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat in deze teksten alleen om het proces 

van een nieuwe schepping. Paulus roept in deze brief de gelovigen op om 

hun geloof te vernieuwen. Het gaat om de kernwaarden van het geloof: 

Weet dat je gedragen wordt door God en leef vanuit hem en ziet in ieder 

mens zijn beeld. Vormen van kerk-zijn moeten daar toe bijdragen. Wij 

hebben een traditie, een leer en gebruiken door de eeuwen beproefd. Niet 

om zomaar aan de kant te zetten. Maar wij hebben ook nieuwe inzichten, 

geleerd van andere overtuigingen en misschien ook de herwaardering van 

vergeten tradities. Want iedere tijd kent zijn eigen antwoorden. Niet om de 

Kerk te redden maar om geloofwaardig te blijven. Jezus zegt vaak: U geloof heeft u gered. 

Het gaat dan om te helen en te verbinden. Te groeien naar elkaar en naar ons uiteindelijke 

bestemming of niet soms??    Met broederlijke groet, Aloys 
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Eerste zondag van februari 2023 Pater Eymard. 
Zondag 5 februari geven we aandacht aan de heilige Stichter van de Congregatie 

van het Heilig Sacrament, de heilige Pierre Julien Eymard. De eerste zondag van 

februari is rond zijn geboortedag. 

 

Eugenie vrijwilliger van het jaar 2022 
Op 7 december was het de dag van de vrijwilliger. Deze keer hebben we onze vrijwilliger van het 

jaar, Eugenie Burm, in het zonnetje gezet:  .Als men alles op een rij zet wat Eugenie voor onze 

geloofsgemeenschap en de kerk doet en heeft gedaan, is dat heel erg veel.  

Zo herinner ik me dat ze de 1e communicantjes heeft begeleid. Eugenie zat in het rouw- trouw- en 

Eymardkoor en nu nog steeds in het Berchmanskoor dat zingen tijdens vele uitvaarten hier in de kerk. 

Ze was lid van het parochiebestuur en nadat we  waren samengegaan met de Kruispuntkerk en de 

Pauluskerk werd ze lid van de Beheercommissie. Toen onze kerk afgebroken moest worden heeft ze 

samen met Marianne Groos het archief opgeschoond en 

verhuisd naar de Pauluskerk en toen de nieuwbouw klaar was, 

alles weer teruggebracht.  Dat was een geweldige klus. 

Eugenie is ook al vele jaren lid van de bloemsiergroep, maakt 

zelfs altijd het verslag van een bijeenkomst van deze groep. 

Ook was Eugenie behulpzaam om Mevr. van Dartel te 

begeleiden van diens huis naar de kerk en weer terug. Sinds 

een paar jaar strijkt zij de z.g. lijkwade voor Goede Vrijdag en 

dat is echt geen fijn karweitje, maar zij bood het direct aan, 

net zoals het assisteren tijdens Corona met het ontsmetten van 

de handen bij binnenkomst in en vertrek uit de kerk. Er kwam 

een tekort aan collectanten en koffieschenkers en jawel hoor, 

Eugenie bood zich aan. Ook helpt zij met het uitdelen van het 

contactblad. Het is echt te veel om op te noemen. U hoort, het 

is niet voor niets dat de Stuurgroep heeft besloten Eugenie tot 

vrijwilliger van het jaar te benoemen. Wij zijn haar dan ook 

heel veel dank verschuldigd voor al hetgeen zij doet en heeft gedaan. Wij hopen natuurlijk dat zij ons 

lang kan blijven helpen en hebben haar de Oorkonde overhandigd van Vrijwilliger van het Jaar 2022, 

alsmede de kaars die daarbij hoort en  natuurlijk een bloemetje, maar ook ontving ze het boek over 

Pater Eymard, vertaald door onze pater Jim Schilder. Eugenie, heel hartelijk dank voor alles.  

Ankie Jansen, coördinator vrijwilligers 

 

Aswoensdag 22 februari. 
Na een paar dagen feestvieren met carnaval en de afsluiting 

met Vastenavond is het tijd voor bezinning. De as voor het askruisje wordt 

gemaakt door de palmtakjes van vorig jaar te verbranden. Bij de zegening 

wordt er wat wijwater bij gedaan, zodat er een kruisje van kan worden 

getekend op het voorhoofd. As is bij uitstek het symbool 

van sterfelijkheid. Bij het geven van het askruisje wordt dan ook, in lijn met de traditie, gezegd: 

‘Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof der aarde wederkeert’. Vanaf Aswoensdag kun je veertig 

dagen oefenen. Kortom: meer ruimte en tijd vrij maken voor bidden en voor je medemensen. Met als 

doel: Pasen, opstaan met de Heer, als een nieuwe mens. De Veertigdagentijd is dus bij uitstek de tijd 

voor het sacrament van Boete en Verzoening. 

about:blank
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Veertigdagentijd 
Veertigdagentijd: veertig dagen de tijd voor God en je medemens. Hoewel er 46 dagen zijn tussen 

Aswoensdag en Pasen, wordt er de zondagen niet gevast: de zondag is een feestdag, want dan wordt 

de opstanding van Christus gevierd. Op een feestdag hoef je niet te vasten. 

De twee verplichte vastendagen binnen de katholieke traditie zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag; de 

enige dagen dat je echt belooft even (bijna) niets te eten (in ieder geval geen snoep, vlees of 

alcohol). Vasten met kinderen wordt heel toegankelijk gemaakt door de website ‘Geloven thuis’.  

  

Vastenactie 2023 

Ook dit jaar wordt de vastenactie gehouden voor de sociale 

projecten van de paters en broeders Sacramentijnen in 

Mozambique. En met name voor onze jonge gemeenschap in 

Moamba. Stort uw bijdrage op: IBAN: rek.nr.  NL92 INGB 0000 

842070 t.n.v. Paters van het Allerheiligste Sacrament.   met 

vermelding van Vastenactie 2023. 
Hartelijk dank namens onze medebroeders in Mozambique,. 

 

Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België 
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse 

bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing 

met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding 

aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, 

en gezonde pelgrims deelnemen. De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2023 

heeft de opstapplaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en 

Eersel. In 2023 is het 90 jaar geleden dat Maria in Beauraing is 

verschenen. Voor meer inlichtingen, het programma en de kosten zie: website 

http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ of website http://nbcpromaria.weebly.com/  Opgave tot zes weken voor 

de bedevaart. 
 

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 november was € 564,99 en in decembber  € 1280,75. 

 

Overleden 
14-11-2022   Jurrienne Scholtens                62 jr. 

16-11-2022    Fons Strik                              93 jr. 

22-11-2022    Rita Klerkx                            74 jr.      

25- 11-2022   Toos Hoogveld-Kemperman 97 jr. 

 

13-12-2022    Riet van Welie-Reintke   93 jr. 

31-12-2022    Loes Adolfs                      64 jr. 

31-12-2022    Ad Verheijen  99 jr. 

02-01-2023     Miep Simons-Gommers   97 jr. 

 

Maria Lichtmis – Opdracht van de Heer 
Het evangelie vertelt ons dat Maria en Jozef met hun kind naar de tempel gingen om het Kind op te 

dragen aan de Heer. Vroeger heette het feest "Maria Lichtmis" en lag de nadruk op Maria. Nu heet 

het feest “de opdracht van de Heer”. De nadruk ligt niet bij Maria maar bij Jezus. Vanouds worden 

er op die dag kaarsen gezegend. De kaarsen verwijzen naar Jezus die het Licht voor deze wereld is, 

het Licht voor alle mensen. 
  

about:blank
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Blasiuszegen 
Op drie februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius. Vanouds wordt de heilige 

aangeroepen door mensen met keelaandoeningen. Op een bijzondere manier wordt een zegen 

uitgesproken door de priester of de diaken. Hij spreekt de zegen uit met twee gezegende kaarsen. Die 

twee kaarsen worden in de vorm van een Andreaskruis tegen de hals van de gelovige gehouden en 

daarbij wordt een gebed uitgesproken tot voorspraak van de H. Blasius. Op 3 februari kunt u na de 

eucharistieviering de Blasiuszegen ontvangen. 
 

Samen voor onze Sacramentskerk  

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie 

Kerkbalans .Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 

al eeuwenlang voor staat. Doe mee en maak uw bijdrage over op: 

Banknr:  NL92 INGB 0000 842070  t.n.v. Paters van het Allerh. 

Sacrament,   Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen o.v.v. 

Kerkbalans 2023. 
 

Week van het Gebed voor de eenheid van de christenen 2023 

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken 

aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor 

de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid 

en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd 

miljoenen christenen mee. Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen. Zondag 15 

januari om 17.00 uur is er een gebedsdienst in de Molenstraatkerk Nijmegen. Op vr. 20 januari om 

19.00 uur is er een Oecumenische Gebedsdienst in de Antonius Abtkerk in Malden. 
 

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  

Do 02 februari 09.30 uur Maria Lichtmis – met wijding van 

de kaarsen 
Eucharistie 

Vr 03 februari 09.30 uur Na de h. Mis mogelijkheid om de 

Blasiuszegen te ontvangen 
Eucharistie  

Zo 05 februari 10.00 uur Viering stichter van de congregatie 

pater Pierre Julien Eymard 
Eucharistie 

Wo 22 februari 09.30 uur Aswoensdagviering Eucharistie  
 

 

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 12 maart 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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