
 

 

 

Nieuwsbrief nummer 16 

Beste parochianen, 

 

Weer een hartelijke groet vanuit het parochiehuis van alle medewerkers 
en vrijwilligers. 
 
Het is op het moment van schrijven natuurlijk nog steeds erg rustig op de 
van Sasse van Ysseltstraat nr. 8. Helaas moesten wij ook in Het 
Parochiehuis de richtlijnen voor het bezoek nog wat strenger maken. Het 
kwam in de afgelopen weken nogal eens voor dat mensen aanschoven 
als de medewerkers een kopje koffie dronken. Op zich is dat prima en is 
het in normale omstandigheden zelfs de bedoeling. Het blijkt echter dat 
wij daarmee op dit moment te veel risico namen. Een besmetting bij een 
van onze vrijwilligers heeft dit extra duidelijk gemaakt. Gelukkig hebben 
onze maatregelen m.b.t. mondkapjes, luchtverversing en afstand houden 
gewerkt. Er zijn in Het Parochiehuis geen verdere besmettingen 
ontstaan. Wij hopen op uw begrip dat wij voorzichtiger zijn geworden en 
u vragen beslist niet zonder mondkapje in Het Parochiehuis binnen te 
komen. Helaas kunnen wij dus ook geen koffie meer schenken totdat 
deze nare periode achter ons ligt. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op meer manieren leven wij op het ogenblik in ‘de donkere dagen voor 
Kerstmis’. Sommige mensen staat het huilen nader dan het lachen als ze 
er aan denken dat gezellige dagen samen met de familie, kinderen en 
kleinkinderen er niet in zitten dit jaar. Het is een tijd waarin in gewone 
omstandigheden al veel eenzaamheid wordt ervaren. Dat is nu alleen 
maar erger geworden. 
Kunnen we als geloofsgemeenschap hier iets betekenen voor elkaar? 
Kunnen we proberen om elkaar toch vast te houden, nu we niet met 
ieder die dat graag wil samen kunnen komen om met elkaar de geboorte 
van het Licht in onze wereld te vieren? Normaal komen ongeveer 1500 
mensen in onze kerken met Kerstmis, dit jaar zullen dat er niet meer dan 
150 kunnen zijn.  
Van onze kant proberen wij proberen om de band met u vast te houden 
door de kerstvieringen te streamen via ons YouTube kanaal. U zult daar 
nog een link voor ontvangen in een volgende nieuwsbrief. De 



 

kinderviering onder leiding van Mariette Wijnhoven en met begeleiding 
van het Hartkoor zal via Omroep Land van Cuijk op televisie worden 
uitgezonden op 24 december om 18.00 uur. 
Wij hopen dat  u nog meer dan gewoonlijk om u heen wilt kijken waar de 
nood van de eenzaamheid hoog is. Niet dat wij alles voor elkaar kunnen 
oplossen. Misschien is echter dat ene teken van leven dat wij elkaar 
kunnen geven, net genoeg dat het mensen doet volhouden totdat het 
eind van de tunnel wordt bereikt. Het licht gloort immers al… 
 
Susan van Driel en Ben Wolbers 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gebed om het licht 
God van liefde en God van licht. 
Gij blijft stralen,  
ook waar wij U niet kunnen zien. 

Schenk ons de moed 
om uur na uur en dag na dag, 
meer onszelf te worden, 
meer te worden zoals Gij. 
Zodat wij ons kunnen blijven inzetten 
om Uw droom tot werkelijkheid te maken:  
een licht te zijn voor anderen om ons heen 
een stukje hemel op aarde, 
hier en nu, voor iedereen in deze wereld. 
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en elke dag opnieuw. 
Amen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mogelijke heiligverklaring Titus Brandsma  in nieuwe fase 

In de afgelopen jaren is door artsen en juristen onderzoek gedaan naar 
de genezing van pater Michael Driscoll, karmeliet, in Palm Beach 
(Florida). Dit onderzoek is afgerond. Daarmee is een belangrijke 
volgende stap gezet op de weg naar een mogelijke heiligverklaring van 
Titus Brandsma. 

Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig 
melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd 
geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees waartoe hij 
behoort, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus 
Brandsma voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween. 



 

Maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren 
weer terug. Nu is het al veertien jaar later. Tot grote verwondering van 
de artsen is de pater weer gezond en wel aan het werk in zijn parochie. 
Hij is genezen verklaard. 

Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd 
een grote devotie voor Titus Brandsma. 
Daarom wendde hij zich ook tot Titus 
Brandsma. De onderzoekingen en 
verklaringen rondom de genezing van 
pater Driscoll zijn tot een goed einde 
gekomen. De resultaten zijn nu naar 
Rome overgebracht. 

Dit is een heel belangrijke stap op de 
weg naar de mogelijke heiligverklaring. Het is nu wachten op de 
volgende stappen in het proces: 

 Een speciaal Congres van theologen, die het verband tussen p. 
Michael Driscoll’s genezing en de devotie tot de zalige Titus 
Brandsma moeten beoordelen en bekrachtigen, samen met andere 
theologische aspecten die vereist zijn bij een heiligverklaring 

 Een bijeenkomst van kardinaal- en bisschopsleden van de 
Congregatie die hun oordeel moeten geven. 

En tenslotte, als deze stappen een positief resultaat hebben, zal de 
prefect van de Congregatie de goedkeuring van de Paus vragen. 

Als de Paus zijn goedkeuring geeft, zal hij de datum van een 
heiligverklaring vaststellen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vieringen in Sambeek in 2021 
 

Met ingang van 1 januari 2021 veranderen de tijden van de vieringen in 
de Sint Jan de Doperkerk. In het vervolg zal er op iedere eerste zaterdag 
van de maand om 19.00 uur een eucharistieviering zijn. Als een maand 
vijf weekenden heeft, dan zal er in die maand op de derde of de vierde 
zaterdag een Woord en Communieviering gehouden worden. Zodra er 
ontwikkelingen zijn met betrekking van de bestemming van het 
kerkgebouw, zult u daarvan natuurlijk zo gauw mogelijk op de hoogte 
worden gesteld.  
 

https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/kaartenactie-titus.jpg


 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Om er zo zeker mogelijk van te zijn dat u goed op de hoogte bent van de 
vieringen tijdens de komende feestdagen laten wij hier nogmaals het 
schema van de vieringen.  
 
 
Vieringen tijdens de Kerstdagen en Oud- Nieuwjaarsdag 
Enkele van de hier volgende vieringen zult u via streaming (Live 
uitzending te bekijken via de computer of smartphone) kunnen volgen. 
Welke vieringen dat zijn, zal tijdig bekend gemaakt worden. 
 
Donderdag 24 december – Kerstavond 
De traditionele kinderviering van 18.00 uur kan vanwege de corona-
maatregelen niet doorgaan in de vorm zoals u die gewend bent.  
Nu zal er om 18.00 uur een Woord- en Communieviering worden 
gehouden. 
 
Een kleine groep kinderen zal echter wel o.l.v. Mariette Wijnhoven een 
paar weken vóór Kerstmis samen met het Hartkoor een mooi kerstspel 
op film laten zetten. Deze film zal om 18.00 u wordt uitgezonden op het 
televisiekanaal van Omroep Land van Cuijk. 
 
Donderdag 24 december- Kerstavond 

St.Petrusbasiliek  
St.Jan de Doperkerk  
St.Petrusbasiliek  

18.00 u WoCo (zr. Susan van Driel o.carm.) 
20.00 u Eucharistieviering (Pastor Ben Wolbers o.carm.) 

22.00 u Eucharistieviering (Pastor Ben Wolbers o.carm.) 
 
Vrijdag 25 december – Eerste Kerstdag 
St.Petrusbasiliek 10.30 u Eucharistieviering (Pastor Ben Wolbers o.carm.) 
 
Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag 

St.Petrusbasiliek  
MFA Knillus  

10.30 u WoCo (zr. Susan van Driel o.carm.) 
10.30 u Eucharistieviering (Pastor Ben Wolbers o.carm.) 

 
Zondag 27 december-Feest van de Heilige familie 
St.Petrusbasiliek 10.30 u Eucharistieviering 
 
Donderdag 31 december – Oudjaarsdag 

St.Petrusbasiliek  
St.Jan de Doperkerk  

18.00 u Eucharistieviering (Pastor Ben Wolbers o.carm.) 
18.00 u WoCo (werkgroep) 

 



 

Vrijdag 1 januari – Nieuwjaarsdag 
St.Petrusbasiliek 10.30 u Eucharistieviering (Pastor Ben Wolbers o.carm.) 
 
 

Reserveren voor bovenstaande kerstvieringen kan 
telefonisch vanaf maandag 21 december 9.00 uur. 
Maximaal 30 personen. (Mocht reservering niet lukken 
vragen wij u om begrip voor de situatie) 
 
Reserveren voor de viering van Oudjaar en Nieuwjaar kan 
telefonisch vanaf maandag 28 december 9.00 uur. (Mocht 
reservering niet lukken vragen wij u om begrip voor de 
situatie)  
 
 
Telefonisch reserveren is verplicht. Zonder reservering kunt u niet 
deelnemen aan de viering. Houdt rekening met de vrijwilligers aan de 
deur. De gezondheid van eenieder staat bij ons voorop! 
 
 

Reserveren: 0485 57 32 77 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
overleden 

Op woensdag 9 december hebben we afscheid moeten nemen van een 

geliefde  medeparochiaan: de heer Louis Kersten. Hij woonde op de 

Beugenseweg 23 F. De laatste tijd echter verbleef hij in Zorgcentrum 

Madeleine. De afscheidsviering heeft plaats in de Sint Petrusbasiliek op 

dinsdag 15 december om 10.00 uur. 

Wij wensen de familie van harte veel sterkte met dit afscheid; en laten wij 

bidden dat 

Louis Kersten nu leven mag in de liefde en de vrede van Onze Lieve 

Heer. 

 

 

 

 

 



 

A L S  A L L E S  O N Z E K E R   L I J K T … 
 
Als alles rond Kerstmis, 
onzeker lijkt, 
laat ons dan terug kijken 
naar de eenvoud 
van de stal 
Maria, Jozef, en Jezus. 
Ja, er kwam bezoek, 
er waren engelen, 
er blonk een ster  
er kwamen wijzen uit het Oosten 
er waren geschenken 
en hier staan we nu 
misschien dit jaar zonder bezoek 
met lege handen 
turend waar die ster toch is. 
 
Als alles rond Kerstmis, 
onzeker lijkt, 
ontwaak dan in ons 
de heldere verwondering 
voor Uw komst, 
kwetsbaar 
in eenvoudige omstandigheden 
en tegelijk 
in kwetsbaarheid, in doeken gewikkeld, 
met Uw kracht, 
ons hart, 
ons leven, 

onze wereld te raken. 
 
Raak ons opnieuw, 
raak ons opnieuw 
met Uzelf. Amen 
 
( uit de Kringbrief van de Elia gemeenschap in Dordrecht)  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

Mgr. dr. G.J.N. de Korte 

Bisschop van ’s-Hertogenbosch 

KERKBALANS 2021 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 

’s-Hertogenbosch, 30 november 2020 

Broeders en zusters, 
Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn 
groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch. 
Vanzelfsprekend hebben ook de parochies binnen ons bisdom te maken 
met de gevolgen van het virus. De liturgie kan maar in beperkte kring 
worden gevierd en veel ontmoetingen en vergaderingen zijn uitgesteld. 
Veel parochianen lijden door de pandemie. Natuurlijk vooral als 
dierbaren ziek worden of aan het virus sterven. Maar er is ook sprake 
van een toename van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers 
vrezen voor de toekomst van hun bedrijf of baan. 
Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies creatief op de crisis 
ingespeeld. Ik ben daar de pastorale teams en besturen uitermate 
dankbaar voor. Gelukkig kan de moderne techniek de pastores helpen 
om met hun mensen in contact te blijven. Door een mail of telefoontje 
kan de 
eenzaamheid van een zieke of alleenstaande worden doorbroken. Maar 
ook door het aanleggen van een livestream zodat de gelovigen de 
liturgische vieringen vanuit de kerk thuis kunnen volgen. Ik denk dan niet 
alleen aan de zondagse vieringen maar ook aan uitvaarten en 
huwelijken. Veel parochies merken hoe blij en dankbaar parochianen 
daarvoor zijn. 
U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze parochies erg 

onder druk staan. De collectes hebben veel minder opgebracht. En vaak 
zijn er extra kosten gemaakt. Het aanleggen en onderhouden van een 
goede livestream betekent voor een parochie een flinke kostenpost. 
Als bisschop wil ik alle katholieken van het bisdom dan ook vragen de 
komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen. Juist in deze 
coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. 
Onze parochies bieden mensen geestelijke en diaconale ondersteuning. 
Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om 
inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een 
stabiel financieel fundament. Alleen als katholieken het geloof van hun 
doopsel leven en de parochie geldelijk gezond houden, hebben onze 
geloofsgemeenschappen een goede toekomst. 



 

Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te 
helpen en uw geloofsgemeenschap ook financieel royaal te 
ondersteunen.  
Bij voorbaat veel dank! 
In Christus verbonden, 
 
+ Gerard De Korte 
Bisschop van ’s-Hertogenbosch. 
 
 
 

Gedicht 

 

Ieder moment dat je er bent 

is er een van onschatbare waarde.  

Te mogen leven, te mogen geven 

is een voorrecht op deze aarde.  

 

Te mogen zien, te mogen horen 

door Gods Geest als kind herboren.  

Te mogen zijn als klei in zijn Hand 

zijn we op weg naar ons Vaderland.  

 

Over heuvels, door diepe dalen,  

volgend zijn Stem, niet hoeven te dwalen.  

De natuur als decor, Gods scheppingswerk 

als kleine apostels, dapper en sterk.  

 

Lucy de Croock 

 


