
 

 

 

Nieuwsbrief nummer 15 

Beste parochianen, 

Een hartelijke groet van Ben Wolbers en Susan van Driel. 

Afgelopen zondag, 29 november, is de Adventstijd begonnen, de tijd van voorbereiding op het 

Kerstfeest, de tijd van uitzien naar, en wachten op, Gods komst in ons midden. Wachten en uitzien. 

Waarop, of op wie, wachten we? Waar zien we naar uit?  

Heel concreet wachten veel mensen op het vaccin dat ons beschermen kan tegen het Covid-19 virus. 

Als we zijn ingeënt zal ons leven weer normaal worden, - hopen we. Waarschijnlijk zullen we elkaar 

dan weer kunnen begroeten met een stevige handdruk of een hartelijke omhelzing. Tegelijk weten 

we dat het nieuwe normaal anders zal worden dan het oude. We hebben in deze corona tijd 

ervaringen opgedaan en lessen geleerd die we in de toekomst mee zullen moeten nemen. Meer 

aandacht voor kwetsbare mensen, meer respect en aandacht voor personeel in de zorg, meer sociale 

samenhang in straten en buurten, meer verbindende krachten in de samenleving. We hebben een 

nieuwe visie op de samenleving nodig waarin waarden als zorg voor elkaar, eerbied voor het geheim 

van ieders leven, respect voor de natuur en gevoel Gods aanwezigheid in ons midden worden gezien 

als bronnen van inspiratie.    

In een lied uit het repertoire van de jongerenkoren van vroeger vinden we die waarden terug.  

Wij wachten op U, wij wachten op uw woord, 
Wij verwachten een teken van uw trouw. 
     
Gij die de Schepper zijt van al wat leeft, 
Gij die ruimte geeft aan al wat adem heeft,  
wij wachten op U.      
Gij die de mensen kent en weet wie wij zijn,  
Gij die bevrijden wilt die zonder uitzicht zijn,  
wij wachten op U.         
 

Soms lijkt het alsof God er niet meer is in onze maatschappij, en zelfs dat Hij er niet meer toe doet. 

En toch, diep in het hart van velen van ons leeft ook het besef dat Hij ons in het leven geroepen heeft 

en dat Hij betrokken wil zijn op ons. Dat besef wordt weer tot leven gewekt als wij Gods nabijheid 

vieren in de geboorte van het Kind van Bethlehem. Met Jezus heeft God een nieuw begin gemaakt 

met onze wereld, heeft Hij opnieuw laten zien dat Zijn Aanwezigheid zichtbaar wordt in 

medemenselijkheid. In Jezus heeft Hij ons laten zien dat Hij een verbindende kracht wil zijn in onze 

wereld. En daarom zien zovelen uit naar het feest van Kerstmis. Zij – en wij met hen – hopen 

hartstochtelijk dat Hij ook nu een bron, een goddelijke bron, zal zijn van menselijkheid en 

menswaardigheid. Door Hem kunnen wij ‘mensen van God’ worden.  
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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.  

 
St.Petrusbasiliek   18.00 u WoCo 
St.Jan de Doperkerk  20.00 u Eucharistieviering   
St.Petrusbasiliek   22.00 u Eucharistieviering 
 

Vrijdag 25 december – Eerste Kerstdag 

St.Petrusbasiliek  10.30 u Eucharistieviering 

 

Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag 

St.Petrusbasiliek  10.30 u WoCo  
MFA Knillus    10.30 u Eucharistieviering 

 

Donderdag 31 december – Oudjaarsdag  

St.Petrusbasiliek  18.00 u Eucharistieviering 
St.Jan de Doperkerk  18.00 u WoCo 
 

Vrijdag 1 januari – Nieuwjaarsdag  

St.Petrusbasiliek   10.30 u Eucharistieviering  
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Hoe gaan we om met reserveringen rondom Kerstmis?  

Reserveren 

U dient te reserveren voor alle vieringen, zowel in Boxmeer als in Sambeek en Vortum-Mullem. 

Als het blijft bij 30 personen dient u telefonisch te reserveren. Zoals hierboven al gezegd is: van de 

Kinderviering wordt vooraf een film gemaakt die op Kerstavond om 18:00 uur zal worden 

uitgezonden door Omroep Land van Cuijk.  

Personen die hebben gereserveerd voor de viering worden gevraagd tijdig te annuleren als ze 

vanwege ziekte etc. verhinderd zijn te komen, zodat andere belangstellenden in de gelegenheid 

kunnen worden gesteld deel te nemen aan de viering. Wij wijzen u er nogmaals op dat de vieringen 

zoveel mogelijk ook gestreamd zullen worden.  

Als de vieringen mogen worden bijgewoond door 100 personen kunt u zowel  telefonisch als online 

(dus via het kaartverkoopsysteem Eventix) reserveren. Ook in deze nieuwsbrief wijzen wij u er op dat 

deze vieringen gestreamd zullen worden. En ook hier vragen wij u wanneer u onverhoopt verhinderd 

bent, tijdig te annuleren, zodat andere belangstellenden in de gelegenheid kunnen worden gesteld 

deel te nemen aan de viering. 

Wanneer kunt u reserveren? 

Vieringen rondom Kerstmis: vanaf maandag 21-12-2020 
Vieringen rondom Oud en Nieuw en Nieuwjaar: vanaf maandag 28-12-2020 
 

Kerstintenties 

De  intenties zullen genoemd worden  in alle Kerstvieringen. 
 
Aantal tickets per gezin 

Maximaal 4 tickets per gezin. 
Ook kunt u voor wat betreft de Kersttijd helaas slechts reserveren voor één viering.  
 

Kerststallententoonstelling in de St. Petrusbasiliek te Boxmeer 
 
In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer wordt van woensdag 9 december 2020 tot en met zondag 3 
januari 2021 de traditionele kerststallententoonstelling gehouden.  
Deze tentoonstelling is dagelijks geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
 
In verband met het coronavirus gelden de volgende maatregelen: 
-  Conform hetgeen het Bisdom den Bosch heeft aangegeven zullen er     
   doorlopend niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn in de basiliek. 
-  Een toezichthouder zal er op toezien dat dit aantal niet wordt overschreden. 
-  Als er 30 personen binnen zijn wordt de ingangsdeur tijdelijk gesloten en staat  
    erop de deur vermeld dat men even zal moeten wachten.  
-  Bij de ingangsdeur mag geen groepsvorming plaatsvinden. De toezichthouders    
   zullen erop toezien dat dit niet gebeurt. 
-  Het dragen van een mondkapje is verplicht. 
-  Bij binnenkomst staan 2 ontsmettingsapparaten voor de binnenkomende 
   bezoekers. 
-  De bezoekers dienen de aangegeven eenrichtingsverkeer-route te volgen. 



 

-  Op deze eenrichtingsverkeer-route staat aangegeven dat er 1.50 meter  
    afstand moet worden gehouden. 
-  Er worden geen rondleidingen gehouden. 
-  Er is geen gelegenheid voor koffie/thee/limo. 
-  Er is dit jaar geen Kinder-Kerst-Puzzel.  
-  Wij adviseren u de altijd drukke kerstdagen te vermijden. 
 
Kerststal bezoeken in de St. Jan de Doperkerk Sambeek 
 
Vrijdag Eerste Kerstdag   13.00-17.00 u. 
Zaterdag Tweede Kerstdag   13.00-17.00 u. 
Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag  13.00-17.00 u. 
Zondag 3 januari    13.00-16.00 u. 
 
Ook in Sambeek gelden bijzondere regels rondom het bezoek van de kerststal. 
 
Hopelijk hebt u, als bezoeker, begrip voor deze opgedragen maatregelen en 
houdt u zich eraan. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eind november/begin december verschijnt de nieuwe editie van Over wegen. In de brief die de 

bezorgers van Over wegen hebben gekregen staat dat zij “hun route” kunnen komen afhalen op 

woensdagochtend 2 december. Gezien de maatregelen rondom de coronacrisis willen we hiervan 

afwijken.  

De organisatie rondom de verspreiding van de wintereditie wordt als volgt vormgegeven:  

 -  Dinsdag 24 november zijn de 6.500 exemplaren bezorgd in Het Parochiehuis. Deze zijn in 

diezelfde week geteld. De routes zijn op diverse tafels in de hal van Het Parochiehuis 

uitgestald.  

 -  Vanaf maandag 30 november t/m vrijdag 4 december kunnen de bezorgers hun route 

tussen 9.00 – 12.00 uur komen afhalen. Door deze grote spreiding garanderen we dat we de 

door het RIVM geformuleerde richtlijnen in acht kunnen nemen.  

 -  Zoals oorspronkelijk gepland hopen we dat de routes uiterlijk in het weekend van 5/6 

december bezorgd kunnen zijn.  

We realiseren ons dat er bezorgers zijn voor wie het helaas momenteel niet mogelijk of wenselijk is 

de route te lopen. Daar hebben we alle begrip voor. Om tijdig hiervoor vervanging te regelen vragen 

we u dit door te geven aan de coördinator bezorging Over wegen, Monique Strik. Dat kan per mail 

naar strikbrakels@trinedmail.nl. Op de oproep van de zomer hebben vele personen gereageerd. 

Hiervoor onze dank. 

We hebben er alle vertrouwen in dat we hier in gezamenlijkheid uit komen. Alvast bedankt voor 

iedereen die hieraan op welke manier dan ook bijdraagt! 

Rest ons u allen veel sterkte in deze tijd toe te wensen. Blijf vooral gezond!  
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