
Gedicht: Broos  
(Marinus van den Berg) 

 
De vakantieperiode reikt ons de gelegenheid om over al-
lerlei zaken in alle rust na te denken. Het is een periode 
van ontspanning en bezinning. Persoonlijk was ik geraakt 
door een gedicht van Marinus van den Berg. Ik trof het 
gedicht aan in het boekje “De Glans van Licht”. Dit boekje 
is een combinatie van glasobjecten van Annemiek Punt 
en gedichten van Marinus van den Berg. Annemiek Punt 
is de kunstenares die het glasobject maakt dat de paro-
chie mij heeft aangeboden bij gelegenheid van mijn  40-
jarig priesterjubileum. Waarschijnlijk zal dit glasobject  
binnenkort klaar zijn en in de basiliek worden geplaatst. 
Maar voor deze Nieuwsbrief ter bezinning het volgende 
gedicht met de titel ‘Broos’.  
 

Broos 
 

Broos kan een mens worden 
Broos is een mens 

zonder het steeds te weten 
 

Sterk wil een mens zijn 
autonoom 

onafhankelijk van anderen 
 

Zorgbehoevend kan een mens worden 
Zorgbehoevend is een mens 
zonder het steeds te willen 

 
Rechtop wil een mens gaan 

zijn hoofd omhoog, zelfbewust 
zijn doelen duidelijk 

 
Naar een ander toegebogen 
wordt een mens, meer mens 
zonder het steeds te weten 

 
Er is een buigen  
naar de ander 

die de ander zichzelf laat worden 
 

Er is een ontvangen 
van liefde 

die een mens groot maakt 

 

Het gedicht drukt voortreffelijk uit wat een mens kan 
overkomen, broos en kwetsbaar als een mens is. Het is 
een ervaring die altijd al met mensen is meegegaan. In 
de psalmen, eeuwenoude gezangen en gedichten, is het 
voortdurend aan de orde. Vandaag gezond, maar 
morgen geconfronteerd met de kwetsbaarheid en de 
broosheid van het leven. Steeds weer hetzelfde verhaal. 
Het confronteert ons met wie we zijn. 
 
Hoewel de broosheid en de kwetsbaarheid aanwezig zijn 
spreekt de dichter over leven, over groei, over groot 
worden, niet in een fysieke betekenis, maar over groot 
worden in mens-zijn. 
Wanneer ik een ander mens met eerbied en respect be-
jegen word ik meer mens; worden beiden meer mens. 
Het gaat vanzelf. Wanneer ik in staat ben in diepe eer-
bied naar een andere mens te buigen, bied ik mezelf en 
de ander de ruimte waarin beiden zichzelf kunnen 
worden; zichzelf kunnen zijn. Wanneer ik liefde mag ont-
vangen voel ik, dat mij werkelijk leven wordt gegund. Ik 
mag er zijn. De ander mag er zijn. In deze gunnende 
houding is een mens groot in mens-zijn. 
 
De vakantieperiode is een betekenisvolle tijd. Een tijd 
van bezinning en reflectie die mensen goed doet. Die 
mensen tot zichzelf brengt. Die mensen goed doet en 
meer mens maakt. Dat het u gegeven mag worden. U 
hoeft er niet voor weg te gaan. De mogelijkheid is er 
ieder moment.  
 
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor  
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 Van de Bestuurstafel 

Notariële akten zijn gepasseerd 
 

Is dan nu alles rondom onze nieuwe parochie en de overdracht van de Sambeekse toren officieel,  
notarieel, vastgelegd? Het antwoord hierop is volmondig JA. 
 

Het is al weer bijna een jaar geleden dat de drie voormalige parochies van Boxmeer, Sambeek en  
Vortum-Mullem gefuseerd zijn. Per 1 september 2011 ontstond hieruit, per decreet van het Bisdom, de 
nieuwe Onze Lieve Vrouwe parochie. Ook na die tijd moesten er ter afronding echter nog vele for-
maliteiten plaatsvinden. Zo ook de notariële vastlegging van de fusie. Het heeft even geduurd, met 
name om alle kadastrale gegevens goed in beeld te krijgen, maar uiteindelijk is het gelukt alles 
zorgvuldig vast te leggen in een nieuwe akte die gepasseerd is op 21 mei.  
 

Tegelijkertijd liep het traject rondom de overdracht van de toren van Sambeek aan de Stichting Behoud 
Sambeekse Toren. Zoals vaker omschreven was hierbij met name de weg die we moesten gaan voor-
dat het bisdom goedkeuring gaf aan de overdracht, enerverend en intensief. Uiteindelijk verklaarde het 
bisdom zich akkoord met het voorgelegde plan en konden we ons, samen met het bestuur van de 
Stichting, gaan richten op de officiële overdracht.  
Diverse keren dachten we dat we er dicht bij waren, maar steeds kwam er toch nog een aspect bij dat 
nog moest worden uitgezocht en verwerkt. Tot het einde toe bleef het spannend, alle betrokkenen  
slaakten dan ook een zucht van verlichting toen het bisdom zijn goedkeuring gaf aan de conceptakte. 
Uiteindelijk is deze akte op 1 juni gepasseerd. Een felicitatie voor de bestuursleden van de Stichting 
Behoud Sambeekse Toren is hier meer dan op zijn plaats!  
 

Beide trajecten waren niet mogelijk geweest zonder de grote deskundigheid van de leden van de  
juridische commissie. Namens het parochiebestuur wil ik dan ook Gerrit Roefs, Henri Strik, Paul Melis, 
Jan Hölscher en Tjeu Timmermans van harte danken voor hun geduld en zorgvuldigheid waarmee zij 
dit hele proces begeleid hebben.  
 

Met vriendelijke groet, mede namens het Parochiebestuur,  
Emilie van der Heijden 

25-jarig bestaan SILA - Sila dankt alle vrijwilligers 
 
Namens het bestuur van de SILA, Stichting Interkerkelijke Leden-Administratie, heeft het parochie- 
bestuur het boek “SILA Tussen Overheid en Kerken” ontvangen. 
In 1986 werd de SILA opgericht. De overheid wenste de registratie van kerkelijke gezindten in de  
gemeenschappelijke bevolkingsboekhouding te beëindigen. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de SILA heeft het bestuur opdracht gegeven tot het  
schrijven van een boek, omdat het van oordeel is dat de herinnering aan de oprichting van de SILA in 
1986 nog steeds een grote actuele betekenis heeft voor de kerkgenootschappen en zeker ook voor de 
samenleving en de overheden. De opbouw van de SILA was echter nooit tot stand gekomen zonder de 
hulp van de vele duizenden vrijwilligers in de plaatselijke kerkelijke gemeenten en parochies.  

 
Jubileumboek 

 
Het bestuur van SILA heeft besloten dat het boek “SILA Tussen overheid en kerken”, bij wijze van 
dank, toegezonden wordt aan alle plaatselijke gemeenten en parochies van de aangesloten kerk-
genootschappen. Het bestuur vraagt of het parochiebestuur het boek wil delen met de vrijwilligers en 
hun speciale dank willen overbrengen voor alle inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers die de 
werkzaamheden en functie van de SILA mogelijk maken. Het boek ligt ter inzage in de tijdschriftenkast 
in Het Parochiehuis. 
 
Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur 
Monique Strik 



     

Van de Bestuurstafel 

Tarieven kerkelijke diensten 

 

Bij een fusie is het  wenselijk, dat de voorwaarden voor de parochianen zoveel mogelijk gelijk zijn.  
De tarieven, die in de voormalige parochies werden gehanteerd, verschilden soms.   
Het bestuur heeft besloten de geldende tarieven voor kerkelijke diensten voor alle drie de parochies gelijk te 
trekken. De door het bisdom geadviseerde bedragen gelden hierbij als uitgangspunt.  
Om een zekere gewenning mogelijk te maken, is gekozen voor een jaarlijkse stapsgewijze verhoging, die  
begint in 2013. De tarieven voor  2012 blijven nog gelijk aan de bestaande situatie.  
Bij de parochie Boxmeer komen geen grafrechten voor, omdat het kerkhof wordt beheerd door de Caritas.  
 

Overzicht  meest voorkomende tarieven 

 
De tarieven van de minder vaak voorkomende mogelijkheden voor grafrechten zijn hiervan afgeleid. Deze zijn 

op aanvraag beschikbaar. Te zijner tijd komt op de website van de parochie het totale overzicht te staan. 

  2012 besluit toelichting 

  Boxmeer Sambeek Vortum -
Mullem 

    

Stipendium H. 
Mis 

€ 10  € 8 € 10 Є 10 In 2 stappen 

Huwelijk € 350 € 345 € 350 € 350 In 1 stap 

Uitvaart € 430 € 350 - € 425   € 430 In 1 - 4 stap-
pen 

Uitvaart     € 150 -€ 190 € 430 In 4 stappen 

Grafrechten 20 
jaar enkel 

Niet van toe-
passing 

€ 415 € 385 € 415 In 1 stap 

Grafrechten 20 
jaar dubbel 

Niet van toe-
passing 

€ 615 € 770 € 415 In 1 stap 

Onderhouds 
bijdrage enkel 
en dubbel  graf 

Niet van toe-
passing 

€ 430 geen € 440 In 1 stap 
 

Verlenging 10 
jaar enkel graf 

Niet van toe-
passing 

€ 295   € 295 Blijft gelijk 

Verlenging 10 
jaar enkel graf 

Niet van toe-
passing 

  € 100 € 295 In 4 stappen 

Verlenging 10 
jaar dubbel 
graf 

Niet van toe-
passing 

€ 790   € 790 Blijft gelijk 

Verlenging 10 
jaar dubbel  
graf 

Niet van toe-
passing 

  € 200 € 410 In 4 stappen 

 

 
STAND AKTIE KERKBALANS 

 

De stand per de maand juni luidt:  

 

 

Boxmeer   € 53.080  

Sambeek   € 10.325  

Vortum-Mullem €   2.698 

 



   
 

 
 

 

    DIENSTEN in de KERKEN  

Door de week in de H. Bloedkapel van de St. Petrusbasiliek, Boxmeer  

woensdag 
08.00 uur  Viering rond de psalmen 
09.00 uur  Eucharistieviering 
12.00 uur  Stilteviering 
18.45 uur  Gebedsviering 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
08.00 uur   Viering rond de psalmen 
12.00 uur  Stilteviering  
18.45 uur  Eucharistieviering  
 
zaterdag 
12.00 uur  Viering rond de Karmelregel  

VIERINGEN IN HET WEEKEND  
 
Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer 
 
1 juli   10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang, tevens kinderkerkviering 
8 juli   10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang  
15 juli  10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang  
ma 16 juli  19.00 uur Feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel  
      Eucharistieviering, waarna ieder wordt uitgenodigd voor ontmoeting 
      met koffie/thee in de pandgang van het Karmelklooster 
22 juli  10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang 
29 juli  10.30 uur  Woord- en Communieviering - samenzang m.m.v. de werkgroep 
5 aug  10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang 
12 aug  10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang  
wo 15 aug 19.00 uur Maria ten Hemelopneming - Eucharistieviering - samenzang 
18 aug  10.30 uur  Woord- en Communieviering - samenzang m.m.v. de werkgroep 
19 aug  10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang 
26 aug  10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang 
1 sept  19.00 uur  Familieviering met aandacht 1

e
 stap voorbereiding H. Vormsel 

2 sept  10.30 uur Eucharistieviering bij de start van het nieuwe werkseizoen  
      m.m.v. gezamenlijke koren van Boxmeer, Vortum-Mullem en Sambeek.   
      Tevens Kinderkerkviering. 
9 sept  10.30 uur Eucharistieviering waaronder gemeenschappelijke ziekenzalving voor 
      parochianen uit Boxmeer, Vortum-Mullem en Sambeek. 
 
Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek  
 
1 juli     9.00 uur  Eucharistieviering - Schola 
7 juli   19.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
15 juli    9.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
21 juli  19.00 uur  Eucharistieviering -  samenzang 
29 juli    9.00 uur  Woord- en Communieviering - samenzang 
5 aug    9.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
11 aug  19.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
19 aug    9.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
25 aug  19.00 uur  Eucharistieviering - dameskoor 
2 sept  10.30 uur  In de Petrusbasiliek Boxmeer Eucharistieviering bij de start van het 
      nieuwe werkseizoen m.m.v. gezamenlijke koren Boxmeer, Sambeek, 
      en Vortum-Mullem. 
   
Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem  
 
8 juli     9.00 uur  Eucharistievieirng - koor 
22 juli    9.00 uur  Eucharistieviering – samenzang 
12 aug    9.00 uur  Eucharistieviering -  koor 
26 aug    9.00 uur  Eucharistievieirng – koor 
2 sept  10.30 uur  In de Petrusbasiliek Boxmeer Eucharistieviering bij de start van  het  
      het nieuwe werkseizoen m.m.v. gezamenlijke koren Boxmeer Sambeek,  
      en Vortum-Mullem. 



 
 
 De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat 

voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder 

kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof. 

 
Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen neem dan contact op met ons parochie-
secretariaat om in overleg tot een goede afspraak te komen. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel 
bereikbaar – t. 57 32 77  en ook via e-mail: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl    

 
 

 

 

 

 

 

UITVAARTDIENSTEN 

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie geven wij onze dierbaren als 
geloofsgemeenschap uit handen en dragen we hen over, leggen hen in de Hand van God. Hij draagt hen nu verder op 
handen, en we geloven in hun Leven door de Verrijzenis van Jezus heen. En ook willen we als gelovige gemeenschap 
de nabestaanden en allen die de overledene kenden tot steun en troost zijn in het gemis. 

HET PAROCHIEHUIS als EXPOSITIERUIMTE 
 

Na de succesvolle exposities van Mia van Kempen (aquarellen), Riek Hermans en Nelly Grutters (resp. beelden en 
schilderijen) en Peter Peters (iconen) zijn wij voor het nieuwe seizoen op zoek naar nieuwe exposanten voor Het 
Parochiehuis. 
Voor wie het nog niet wist: wij bieden aan parochianen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem de mogelijkheid om 
- in overleg - hun kunstwerk(en) enige tijd te exposeren in ons Parochiehuis.  
 
Als u dit een goed idee vindt en u wilt anderen in uw hobby of passie laten delen, meldt u dit dan aan bij: het  
parochiesecretariaat, van Sasse van Ysseltstraat 8, 5831 HD Boxmeer. 
T. 0485 573277 (ma t/m vrij tussen 9 en 12 uur). 

 
Een kleine kunstcommissie bekijkt dan verder met u de mogelijkheden. 

DOOPVIERINGEN 

In de Sint Petrusbasiliek gedoopt:    
 
3 juni  Liz Gerrits,   Exportstraat 34,  Boxmeer   

3 juni   Saar Theunissen,  Irenestraat 22,   Boxmeer    

 
Wij wensen hen een mooie toekomst en alle goeds!  

In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer 

 

26 mei Wiel Coenen, Stationsweg 22        69 jaar 

31 mei Til van Aar-Bens, Bocstraat 15       74 jaar 

1 juni Martin Ermers, Velgertstraat 1       56 jaar 

9 juni Lies van den Hoogen-Jagers, Verheijen van Estveltstraat 1 81 jaar 

12 juni Felix Donker, Capelle a/d IJssel        68 jaar 

22 juni Evert van Boxtel, Pieter Poststraat 8      78 jaar 

     

In H. Corneliuskerk te Vortum-Mullem 

 

8 juni Dina de Haas-Martens, Sint Hubertstraat 17    98 jaar  

 
God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede. 

mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochieboxmeer.nl


 

 

Uitnodiging voor een gezamenlijke viering aan het begin van het nieuwe werkjaar 
St. Petrusbasiliek zondag 2 september 10.30 uur + aansluitend koffie en programma 

 
1 September a.s. is het een jaar geleden dat de Onze Lieve Vrouwe parochie werd opgericht na een fusie van de 
parochies Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem. We vierden dat nieuwe begin op 9 oktober 2011.  
 
Op zondag 2 september a.s. willen we het eerste jaar van onze ‘Geloofsweg samen’ vieren en daarmee een geza-
menlijke start maken van het nieuwe werkjaar voor de Onze Lieve Vrouwe parochie met zijn diverse kerklocaties, de 
vele vrijwilligers en koren die zich steeds weer inzetten. 
We beginnen die dag met een feestelijke gezamenlijke Eucharistieviering om 10.30 uur in de St. Petrusbasiliek te 
Boxmeer. Daarvoor worden alle parochianen en belangstellenden, jong en ouder, alle vrijwilligers van de drie kerklo-
caties en gezamenlijke koren van harte uitgenodigd.  
Na de viering hopen we elkaar te ontmoeten in of nabij de Petrusbasiliek - afhankelijk van het weer - onder het genot 
van koffie/thee etc., waar mogelijk in standjes of op ‘n andere manier de verschillende kerklocaties, werkgroepen, etc. 
zich presenteren met onderhanden projecten en activiteiten, of plannen die ze hebben voor komend seizoen … én 
waarvoor ze misschien ook nog enthousiaste vrijwilligers willen werven om in te haken en mee te gaan lopen op de 
‘Geloofsweg samen….’ ! 

 

 

 

 

KIND en KERK  
 

 

KIND en KERK  

GELOOFSWEG SAMEN VIEREN  

Vormsel november 2012 
 

 
Elke stap bestaat uit een bijeenkomst rond de verhalen en werkbladen uit het werkboek en uit een viering in de 
kerk. De ouders stellen de viering samen. De kinderen dragen aan deze vieringen ook hun steentje bij. Groep-
jes kinderen zorgen voor telkens een andere afbeelding op de dozenmuur. Andere groepjes kinderen voor 
steeds een nieuwe beamerpresentatie. Ook zijn er kinderen die muziek willen maken. Het belooft dit jaar weer 
heel mooi en plezierig te worden. 

Ook dit jaar zullen weer een flink aantal kinderen 
meedoen met het Vormsel. In Sambeek hebben zich 
13 kinderen ingeschreven, in Boxmeer 27, in Vortum-
Mullem loopt de inschrijving nog bij het sluiten van de 
kopij-datum.  
 
Zoals in Vortum-Mullem en Sambeek worden ook in 
Boxmeer ouders en kinderen nauw bij de voorbereid-
ing betrokken. De voorbereiding bestaat uit drie stap-
pen: stap 1 gaat over ‘dat alles er is, leeft en groeit’, 
stap 2 over ‘dat je een goed mens wil zijn’, en stap 3 
over ‘dat je vertrouwen hebt in het leven, in God’. 
Hoe kan dat toch? Wat of wie zorgt daarvoor? Veel 
mensen spreken van God, van de heilige Geest. 
Daar gaat het project over: de heilige Geest. 

KIND EN KERK 



GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING  

 

 

 

Gemeenschappelijke ziekenzalving  
zondag 9 september 10.30 uur in de Sint Petrusbasiliek 

   
… een teken van God die ons nabij wil zijn op onze levensweg, broos en kwetsbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al lijkt de datum nog ver weg … 
In deze Parochienieuwsbrief willen wij u er al attent op maken dat u ook dit jaar weer uitgenodigd wordt om op 
zondag 9 september – het is dan ook Nationale Ziekendag - tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur in de 
Petrusbasiliek het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. 
Die uitnodiging geldt voor alle parochianen in Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem die beseffen dat met het 
ouder worden de kwetsbaarheid en broosheid van het leven toeneemt, en ziekte het leven reëel kan  
bedreigen. Ook als je nog jong bent kan dit je overkomen en ben je uitgenodigd om erover na te denken of je 
deze Zalving wilt ontvangen.     

Het Sacrament van de Ziekenzalving in een gemeenschappelijke 
viering ontvangen kan een bijzonder en zinvol moment zijn om 
bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en 
Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht.  
U hoeft niet, zoals vroeger vaak de praktijk was, te wachten tot 
het sterven nabij is, of de krachten zo zijn verzwakt dat het niet 
meer mogelijk is in alle rust te midden van wie u dierbaar zijn dit 
sacrament te ontvangen. Daarom wordt in onze plaatselijke 
geloofsgemeenschap een keer per jaar - de gelegenheid ge-
boden om samen met anderen in de Eucharistie te midden van 
de geloofsgemeenschap dit Sacrament te ontvangen. 
 
Ook uw naaste familieleden zijn van harte uitgenodigd om in 
deze viering aanwezig te zijn. 
 
U kunt zich voor deelname nu al – persoonlijk, telefonisch of 
schriftelijk - aanmelden bij het parochiesecretariaat in ons  
Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8, tel. 0485-573277.   
 
U kunt u ook melden: 
1  via bestuursleden of uw gastvrouw /-heer van de  
plaatselijke Zonnebloemafdelingen van Boxmeer, Sambeek en 
Vortum-Mullem, welke u regelmatig bezoekt.  
2. via bestuursleden of de leden van de ziekenbezoekgroep van 
de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).   
 
Namens het pastoresteam, 
Zr. Bep de Vreede o.carm. – pastoraal werkster 

Gezalfd worden … 
GODS nabijheid voelen … 

kracht ontvangen 
vertrouwen herwinnen. 

 
Een hand op je schouder 

een stem die je zegt: 
‘Ik ben bij je, 

niet bang zijn  
Ik draag je  

over alle grenzen 
van pijn en onmacht heen. 

Ik zegen je met kracht en sterkte 
om vol vertrouwen verder te gaan.’ … 

KARMEL BOXMEER 

JAARPROGRAMMA 2012—2013 

Het bezinningsaanbod van Karmelkring 
Boxmeer is gereed en is vanaf medio 
juli te lezen op: 

www.karmelboxmeer.nl en op 
www.onzelievevrouweparochie.nl 
(menuknop Inspiratie, submenu:        
Bezinningsaanbod Karmel). 

Het programma wordt ook via e-mail, 
flyers en de pers verspreid. 

  

http://www.karmelboxmeer.nl


COLOFON 

 
   

 

 

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie.  
Uw bijdrage aan de NIEUWSBRIEF is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.  
Het volgende nummer verschijnt in de week van 1 september 2012. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op zondag 19 augustus op het redactie-
adres of  per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd. 
 
Red.: Herman Jan van Cuijk, pastor Bep de Vreede o.carm. en 
Mieke van Soest (parochiesecretariaat). 
Verspreiding: Jan de Kock, 
Le Blancstraat 13, 5831 GM  Boxmeer T. (0485) 573876 
 
Adres: ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE,  
Het Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8, 5831 HD  Boxmeer 
T. (0485) 573277  Rabo: 14.57.40.625   

Kerklocatie Sambeek:  Grotestraat 65, 5836 AC Sambeek. T. (0485) 571618   

Kerklocatie Vortum-Mullem: Sint  Cornelisstraat 18, 5827 AL Vortum-Mullem 

 
SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL 

 
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL 

 

KLOOSTERBEZINNINGSWEEKEND  
vrijdag 7 / zaterdag 8 september 2012 

 
 
 
 
 
 

In vervolg op de aankondiging in de Nieuwsbrief van juni kunt u hieronder het globale programma voor het 
kloosterbezinningsweekend lezen.  

In de Nieuwsbrief van september komen wij uiteraard op de nadere invulling hiervan terug.  
 

In het programma is één overnachting opgenomen, waarvoor in het Karmelklooster 
14 eenpersoons gastenkamers beschikbaar zijn.  
Dit aantal bepaalt dus ook hoeveel mensen voor het weekend kunnen inschrijven. 
Bij grote belangstelling zal over een half jaar een nieuw aanbod worden gedaan. 
De eigen bijdrage voor het weekend is € 25,- per persoon. 

 

Programma vrijdag: 
17.30 uur:   broodmaaltijd 
18.45 uur:  viering in de Bloedkapel van de St. Petrusbasiliek 
19.30 - 21.00 uur:  programma  
    (onderwerp: pastoraat in Karmelitaans perspectief tegen  
    de huidige achtergrond van de kerk) 
21.00 uur:  recreatie 
 
Programma zaterdag: 
8.00 - 9.00 uur: ontbijt 
9.00 - 11.30 uur:  geen programma om uit de drukte te zijn;  
    om 10 uur koffie 
12.00 uur:   viering in de Bloedkapel van de St. Petrusbasiliek 
12.30 - 13.30 uur:  warme maaltijd 
14.00 - 15.00 uur: inhoudelijk meditatief programma 
15.00 - 16.00 uur: inhoudelijke afsluiting, waarbij ook gekeken wordt naar de praktische invulling. 
 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden voor dit weekend:  
-via de receptie van Het Parochiehuis: telefonisch ma t/m vrij tussen 9.00 en 12.00 uur (t. 573277); i.v.m. de 
vakantieperiode kan het zijn dat u gevraagd wordt om het antwoordapparaat in te spreken; 
-per e-mail: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl; 
-via een briefje in de brievenbus van Het Parochiehuis (van Sasse van Ysseltstraat 8 te Boxmeer).  
Vermeldt u s.v.p. duidelijk uw contactgegevens (adres, tel.nr. en eventueel uw e-mailadres)!  
Tot nu toe hebben al 4 personen belangstelling getoond. 
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