
Advent; in donkere dagen uitzien naar licht. 
 
n mijn kindertijd verheugde ik me al in november op 
de Advent. Ondanks de donkere dagen, de vaak har-
de wind, de nevel en de mist van de late herfst keek ik 
vol verlangen uit naar de Advent. Ik genoot van het 
frisse groen van de adventskrans met zijn vier kaar-
sen. Ik vond het mooi als de eerste kaars werd aange-
stoken, en elke zondag de volgende. Zo leefde ik stap 
voor stap naar Kerstmis toe. Midden in de donkere 
dagen van de winter leerde ik met verlangen uit te 
zien naar Kerstmis. Dan mochten we mee naar de 
kerk waar voor mijn beleving duizenden lichtjes wer-
den ontstoken en alles schitterde in het licht.  
 
Vele jaren later was ik in Jeruzalem. Ik bezocht het 
museum voor de Joodse kinderen die in de tweede 
wereldoorlog waren omgekomen. Bij het binnengaan 
van dit museum overviel me de enorme duisternis die 
er was. Plotseling zag ik dat in deze duisternis het ene 
lichtje na het andere wordt ontstoken. Bij het ontste-
ken van ieder lichtje hoorde ik de naam van een 
Joods kind; waar het had geleefd; hoe oud het was 
geworden; in welk concentratiekamp het was omgeko-
men. Terwijl ik door deze duisternis liep met de licht-
jes die aan en weer uitgingen, overviel me een intens 
verlangen naar een wereld waarin het licht sterker is 
dan de duisternis. In deze situatie overweldigde dit 
verlangen me zo dat het me nooit meer heeft losgela-
ten. 
 
Opeens besefte ik dat de donkere dagen van de win-
tertijd in mijn jeugd beeld zijn van de donkere dagen in 
het leven van ons mensen, in de donkere dagen van 
de geschiedenis van volkeren, in de donkere dagen 
van onze wereld. Opeens besefte ik ook hoe die ad-
ventskrans met zijn lichtjes een beeld zijn van het ver-
langen van mensen naar levensomstandigheden die 
het leven tot een vreugde en een feest maken. Op-
eens besefte ik hoe diep ingrijpend mensen duisternis 
in hun leven en om zich heen kunnen ervaren terwijl 
ze inwendig een en al verlangen zijn naar leven in 
licht.  
 
Advent betekent uitzien, uitkijken naar de komst van 
God in onze wereld waarin zoveel duisternis, dood en 

verstarring is. Een licht moet in de duisternis oplich-
ten, nieuw leven moet opbloeien. Het groeiend licht en 
de frisse geur van de adventskrans leren ons dat het 
gaat om een leven waarin duisternis en verdriet uitein-
delijk geen plaats meer hebben en waar het licht 
onophoudelijk schijnt. In de kern wakkert de Advent in 
ons de vreugdevolle hoop aan dat God voor mensen 
het leven wil als een feest van licht en toekomst.  
 
Terwijl ik dit schrijf denk ik aan mensen die het moei-
lijk hebben. Een jonge man van begin twintig die de 
draai in het leven niet kan vinden. Hij hoopt dat hij zijn 
eenzaamheid aankan en zijn weg vindt om positief in 
het leven te staan. Ik denk aan een jonge vrouw. Ze is 
verschillende jaren gelukkig getrouwd en moeder van 
een vrolijk dochtertje. Maar opeens breekt onvoorzien 
de relatie. Wat zo mooi leek is opeens voorbij zonder 
te weten wat de toekomst brengt. Ik denk aan die 
vrouwen die bij het borstonderzoek een brief in hun 
brievenbus vinden omdat er iets gezien is op de foto‟s. 
Ik denk aan hen die in de huidige economische crisis 
hun baan verliezen of hun bedrijf kwijtraken. Ik besef 
dat hun leven op z‟n kop staat. Voor hen allen is hun 
toekomstperspectief plotseling onzeker geworden. 
Vanzelfsprekend is er nog geen ruimte in henzelf om 
verlangend uit te zien naar een toekomst vol licht.  
 
Toch hoop je dat er voor hen allen een moment komt 
waarin ze weer durven dromen van een leven in licht.  
Het is niet verwonderlijk dat iedere godsdienst of iede-
re religieuze traditie aan dit diepe verlangen naar licht 
en leven aandacht besteedt en er gebruiken en sym-
bolen voor heeft om dit uit te drukken. In onze Joods-
Christelijke traditie zien we uit naar het komen van de 
Messias, het bevrijdend aanwezig komen van God te 
midden van ons mensen. De kern van de Advent is 
het verlangend uitzien naar de komst van de Messias; 
het verlangend uitzien naar het leven dat sterker is 
dan de dood. Verlangend uitzien naar het licht dat de 
kracht heeft de donkerte met licht te vervullen en de 
duisternis te verdrijven. Hoe vaak steken we niet een 
lichtje aan op momenten dat we zorgen hebben. Met 
dit lichtje hopen en bidden we dat we onze zorgen te 
boven komen, dat er weer perspectief mag komen in 
onze situatie. 
 

 

 



Advent staat voor de ervaring dat wij mensen vanuit de 
omstandigheden van ons leven en van onze wereld 
uitzien naar een toekomst die vrede kent. Vrede in ons 
zelf en in onze wereld. Uitzien naar een samenleving 
waarin er voor ieder van ons en voor alle mensen 
menswaardig leven mogelijk is. Advent staat voor het 
verlangen van iedere mens licht te mogen ervaren in 
zijn leven. Advent staat voor het geloof en het verlan-
gen dat onze God een God van leven is. Hij wil niet de 
pijn. Hij wil niet het lijden. Hij wil niet de duisternis in 
het leven van mensen. Hij wil niets liever dan dat men-
sen kunnen leven in het Licht. Advent is de tijd dat wij 
zingen ”De nacht loopt ten einde de dag komt nader-
bij”. Dat het zo moge zijn. 
 
Tjeu Timmermans, karmeliet, pastor-teamleider 

 

 

Cadeau ter gelegenheid van  
40-jarig priesterjubileum  
pastor Tjeu Timmermans 

Grootste kerststallenexpositie van Nederland in 
de St. Petrusbasiliek te Boxmeer 

St. Rochuskapel nieuw in kerststaldecor 
Al weken is de kerststalwerkgroep in de weer met de 
voorbereidingen om een imposante kerststal op te 
bouwen in de St. Petrusbasiliek. 
Ook dit jaar maakt de werkgroep één van haar doel-
stellingen waar om elk jaar een historisch gebouw 
aan het kerstdecor toe te voegen. Dit jaar krijgt de tot 
in detail nagebouwde St. Rochuskapel  namelijk een 
prominente plaats in het sfeervolle kerststaldecor. 
Daarnaast zijn de toren van de St. Petrusbasiliek, 
het Kasteel, Cultureel Centrum de Weijer, de Protes-
tantse Kerk en De Spieker te bewonderen. 
Centraal in het decor staat natuurlijk de kerststal met 
de authentieke beeldengroep van voor de oorlog uit 
de toenmalige fabriek van de Gebr. Linssen uit Ven-
lo. Naast een prachtig Bedoeïnen- tentenkamp en 
een Oosterse stad voor een geheel vernieuwd decor 
is het dorp Nazareth te bewonderen. Al deze bouw-
werken zijn geplaatst in passende groen- en water-
partijen die samen met de opgezette vogels en die-
ren het kerstdecor tot een imposant geheel maken. 

Expositie 
Naast de groots opgezette kerststal is in een aantal 
vitrines in de basiliek en in de sfeervolle crypte de 
grootste kerststallenexpositie van Nederland bijeen 
gebracht. Er zijn meer dan 350 kerststallen uit alle 
delen van de wereld te bewonderen. 

Kinder-Kerstverhaal-Puzzel 
De basisschooljeugd kan in de doopkapel haar hart 
ophalen aan een Kinder-Kerstverhaal-Puzzel.  
De jeugd wordt uitgedaagd een aantal kersttaferelen 
in de juiste volgorde te plaatsen. Onder de goede 
oplossingen worden 3 kerststalletjes verloot. 

Rondleidingen 
Info over rondleidingen en powerpointpresentatie 
over het ontstaan van de kerststal bij Kees Thijssen: 
tel. 0485-573162. 

Openingstijden 
De openingstijden zijn: zaterdag 17 december tot en 
met zondag 8 januari van 14.00 - 16.30 uur. 
Entree: vrijwillige bijdrage voor het Lourdesfonds 
Boxmeer. 

Kerstkribbenroute VVV Boxmeer 

Evenals voorgaande jaren is de VVV Boxmeer voor-
nemens een kerstkribbenroute door het Land van 
Cuijk en Noord-Limburg uit te brengen. 
In deze route worden de St. Petrus basiliek te Box-
meer en de St. Jan de Doper kerk te Sambeek op-
genomen. Nadere informatie over de route en de 
openingstijden van de kerken wordt verstrekt via de 
VVV, via  de plaatselijke en regionale pers en zo 
mogelijk via de Nieuwsbrief van de Onze Lieve 
Vrouwe parochie van december. 

In de feestelijke startviering van de fusieparochie op 
zondag 9 oktober jl. is door de vice-voorzitter van het 
parochiebestuur, mevrouw Emilie van der Heijden, 
aangegeven dat pastor Tjeu Timmermans het een 
prachtig cadeau zou vinden als op of bij het altaar 
van de basiliek een kunstobject zou komen te staan 
van glaskunstenares Annemiek Punt. 
Het parochiebestuur wil deze wens van Tjeu graag 
samen met de parochianen realiseren.  
U kunt hiervoor een bijdrage overmaken op: 

 

Rabobanknummer 14.57.40.625 
t.n.v. Onze Lieve Vrouwe parochie 

o.v.v. Jubileum Tjeu 

In de wereldwinkel is de voorbereiding voor de druk-
ste maand van het jaar in volle gang.  
Er is een keur aan kerststallen ingekocht uit diverse 
landen in Afrika, Zuid Amerika en Azië.Tientallen zeer 
kleurrijke, kerstgroepen zijn sfeervol tentoongesteld in 
de kelder van de wereldwinkel. De moeite waard om 
kijkje te nemen. Wandel gerust binnen. 

. 
En natuurlijk is er een wijd assortiment cadeauartike-
len: speelgoed, servies, tafel- en modeaccessoires, 
sieraden, siervoorwerpen, beelden,  woningtextiel, 
(kerst)kaarten, vazen, schalen, enz.  
En mocht je het nog niet weten: de wereldwinkel is bij 
uitstek de aangewezen plek voor het laten verzorgen 
van, door jezelf, samen te stellen,  
  

fair trade kerstpakketten 
Wereldwinkel Boxmeer, Hoogkoorpassage 18. 

www.boxmeer.wereldwinkel.nl 
 

WERELDWINKEL:  
Wereldse kerststallenshow 

bij ons in de kelder. 

http://www.boxmeer.wereldwinkel.nl


 

PAROCHIEREIS NAAR ISRAËL  

 

ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD: Op weg naar Goed Goud     

De Onze Lieve Vrouwe Parochie gaat op reis 
Het is de bedoeling om eind 2012 een parochiereis naar Israël te organiseren. Deze reis is de afsluiting van één jaar 
Onze Lieve Vrouwe parochie. Een kernthema van de Onze Lieve Vrouwe Parochie is “Geloofsweg Samen”. We zijn 
als gelovige mensen samen op reis door het leven. We kunnen niets beters doen dan ook daadwerkelijk met elkaar 
een reis maken naar de bronnen van ons geloof.  
De bronnen van ons christelijk geloof liggen in Israel. Het kan een indringende ervaring zijn rond te reizen in het land 
waarin Jezus met zijn leerlingen heeft rondgetrokken. De wortels van de Karmelieten zijn ook te vinden in Israël. De 
Karmelieten ontlenen hun naam aan het Karmelgebergte in Israël. Hun eerste klooster was in dit Karmelgebergte.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid begint de reis op maandag 29 oktober 2012. Het is een 11-daagse reis (met 10 over-
nachtingen en volpension in een goed hotel). De kosten van deze reis bedragen € 1.549,- per persoon. In de vorige 
Nieuwsbrief is abusievelijk een verkeerd bedrag vermeld. Bij meer dan 41 deelnemers wordt de reis nog goedkoper. 
De VNB reisorganisatie heeft ons verzekerd dat het niet duurder wordt. De vliegreis, eigen bus in Israël,  Nederlands- 
talige gids en alle excursies zijn inbegrepen in het bedrag. 
Om voor de parochiereis een eigen programma te maken gaan Kees Thijssen en pastor Tjeu Timmermans in januari 
2012 op eigen kosten acht dagen met de VNB naar Israel om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. 
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij pastor Tjeu Timmermans, bij Kees Thijssen en bij het parochiesecretariaat. 
Opgave kan altijd bij het parochiesecretariaat (zie de contactgegevens in de kop van deze Nieuwsbrief) en bij Kees 
Thijssen (0485 573162). 
Het zou fantastisch zijn als we inderdaad met een grote groep uit de drie locaties deze reis zouden kunnen maken.  

.Niet alles is zo eerlijk als goud. Zeker goud zelf niet. Goudwinning brengt helaas grote schade toe aan mens en milieu 
en goudmijnwerkers zien maar weinig terug van de waarde van hun goud. Daarom vraagt Solidaridad in de Adventstijd 
dit jaar opnieuw aandacht voor goudmijnwerkers via de meerjarige campagne „Op weg naar Goed Goud‟  
 
Aandacht bijvoorbeeld voor de goudzoekers in Chocó in Colombia. Chocó is de meest afgelegen kustprovincie van het 
land, een van de armste regio‟s op aarde. De afgelopen 25 jaar is het nog meer geïsoleerd geraakt door geweld van 
militairen en drugshandelaren. Al een miljoen bewoners zijn gevlucht voor het geweld in dit gebied, terwijl anderen in 
Chocó hun geluk zoeken in de goudmijnbouw. Maar ze moeten het daar doen met het opdelven van de restjes goud. 
Wintig jaar eerder hebben graafmachines al de grote klompen goud weggehaald en het oerwoud verwoest.  
Tegenwoordig moet het opdelven van het goud gebeuren op een onveilige, milieuonvriendelijke manier. 
 
Americo Mosquera (53 jaar) is al negen jaar mijnbouwer in Colombia en wint al die jaren op een milieuvriendelijke  
manier goud. Hij doet dat in zijn bovengrondse mijn, een kronkelige beek vol kiezels in het dorpje La Angostura in de  
kustprovincie Chocó. In plaats van winning van goud met giftig kwik gebruikt hij sap van het blad van een plant in het 
oerwoud om het goud te ontdoen van laatste vuilresten. Americo‟s manier van werken voor het winnen van goud sluit 
aan op die van Oro Verde (Groen Goud).  
Dit is een coöperatie van kleine goudmijnbouwers die hun goud op een duurzame manier winnen en sparen zo hun 
eigen gezondheid en hun leefomgeving. Steeds meer kleine mijnbouwers sluiten zich bij deze coöperatie aan, gesteund 
door Solidaridad.  

 De groene goudzoeker is blij met de erkenning van zijn 
manier van werken. „Het is een hard leven en rijk zal ik 
niet worden, maar‟, zegt hij trots, „het is waardige  
arbeid en ik spaar het milieu.‟  
Americo schat dat hij in negen jaar tijd totaal ongeveer 
twee kilo aan edelmetaal heeft gewonnen. Het was ge-
noeg om met zijn tien kinderen van te overleven. 
 
Solidaridad steunt kleine goudmijnbouwers als Americo 
via bijdrage aan de coöperatie Oro Verde.  
Steun in deze Adventstijd  Solidaridad    
Solidaridad, 't Goylaan 15, 3512 AA Utrecht.  
Het gironummer van Solidaridad is: 180 44 44.  
Zie ook www.solidaridad.nl   

  

http://www.solidaridad.nl/


     

 

    DIENSTEN in de KERKEN 

Door de week in de H. Bloedkapel, Petrusbasiliek, Boxmeer 
 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
08.00 uur   Viering rond de psalmen 
12.00 uur  Stilteviering  
18.45 uur  Eucharistieviering  
woensdag 
08.00 uur  Viering rond de psalmen 
09.00 uur  Eucharistieviering 
12.00 uur  Stilteviering 
18.45 uur  Gebedsviering 
zaterdag 
12.00 uur  Viering rond de Karmelregel  
 
VIERINGEN IN HET WEEKEND  
 
Kerklocatie: Petrusbasiliek, Boxmeer 
 
Christus Koning 
19 november  19.00 uur -  Feestelijke viering waaronder toediening H. Vormsel –  m.m.v. koor Joyim 
20 november 10.30 uur -  Eucharistieviering m.m.v. Maasechokoor i.v.m. 50-jarige huwelijksjubilea  
1

e
 zondag van de Advent 

26 november  19.00 uur -  Woord- en Communieviering (werkgroep) 
27 november  10.30 uur -  Eucharistieviering – Pauluskoor 
2

e
 zondag van de Advent 

4 december  10.30 uur -  Eucharistieviering – Ben. Bunskoor 
 
donderdag 8 december  
   19.00 uur-  Eucharistieviering feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. 
      (Karmel en parochie)  
3

e
 zondag van de Advent   

11 december  10.30 uur -  Eucharistieviering – Pauluskoor 
 
woensdag  14 december  
   19.00 uur-  Eucharistieviering feest van Johannes van het Kruis  
        (Karmel en parochie, de eucharistieviering van 9.00 uur vervalt) 
4

e
 zondag van de Advent     

17 december 19.00 uur -  Woord- en Communieviering (werkgroep) 
18 december 10.30 uur -  Eucharistieviering – Ben. Bunskoor 
dinsdag 20 december  
   19.00 uur -  Viering van inkeer en verzoening  
      Boeteviering voor gehele parochie ter voorbereiding van Kerstmis  
 
zaterdag 24 december- Kerstavond 
   18.00 uur- Familieviering – kinderkerstviering – kerstspel 
   20.00 uur-   Eucharistieviering - Ben. Bunskoor en Pauluskoor 
   22.00 uur-   Eucharistieviering - samenzang m.m.v. Muziekvereniging Boxmeersche Harmonie 
zondag 25 december-   Eerste Kerstdag 
   10.30 uur- Feestelijke gezamenlijke Eucharistieviering m.m.v. de gezamenlijke koren van  

   Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem. Tevens kindernevendienst. 
maandag 26 december- Tweede Kerstdag 
   10.30 uur- Eucharistieviering - Vivace 
zaterdag 31 december-   Oudjaar 
   19.00 uur-  Eucharistieviering - gezamenlijke koren Boxmeer en H. Bloedsgilde 

 
zondag 1 januari-    Nieuwjaar 
   10.30 uur-  Eucharistieviering - samenzang 
zondag 8 januari-    Driekoningen 
   10.30 uur-  Eucharistieviering, tevens kinderkerkviering  

 



 
 
 

DIENSTEN in de KERKEN 

 

     

 

Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek  
 
20 november   9.00 uur-    Eucharistieviering - gemengd koor 
26 november 19.00 uur-    Feestelijke viering toediening H. Vormsel  - Joyful 
 4  december   9.00 uur-    Eucharistieviering- dameskoor 
10 december  19.00 uur-    Eucharistieviering - volkszang  
18 december    9.00 uur-    Eucharistieviering - herenkoor       
 
Dinsdag   20 december 19.00 uur – Viering van inkeer en verzoening (Boeteviering) in Boxmeer 
 
zaterdag  24 december-   Kerstavond 
      18.00 uur-  Familieviering – kerstspel – m.m.v. gelegenheidskinderkoor   
     22.00 uur-  Eucharistieviering - gemengd koor 
 
zondag   25 december-   Eerste Kerstdag- 10.30 uur   
       Geen viering in Sambeek, maar feestelijke eucharistieviering voor de  
       gezamenlijke kerklocaties in de basiliek in Boxmeer m.m.v. de gezamenlijke  
       koren. Tevens kindernevendienst.  
maandag  26 december-   Tweede Kerstdag 19.00 uur-   Eucharistieviering - herenkoor 
zaterdag  31 december-  Oudjaar   19.00 uur-   Eucharistieviering m.m.v. Joyful 
zondag   1 januari -   Nieuwjaar - Geen viering in Sambeek  
zaterdag  7 januari -   Driekoningen 19.00 uur-  Eucharistieviering  
 
Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem  
 
26 november 17.00 uur-  Feestelijke viering toediening H. Vormsel  
11 december    9.00 uur-     Eucharistieviering – koor   
 
zaterdag  24 december-  Kerstavond  20.00 uur-   Eucharistieviering - koor 
zondag   25 december-   Eerste Kerstdag- 10.30 uur  
       Geen viering in Vortum-Mullem, maar feestelijke eucharistieviering 

  voor de gezamenlijke kerklocaties in de basiliek in Boxmeer m.m.v. 
  de gezamenlijke koren. Tevens kindernevendienst.  

maandag  26 december- Tweede Kerstdag 10.30 uur-  Gezinsviering   
zondag   1 januari-   Nieuwjaar - Geen viering in Vortum-Mullem 
zondag   8 januari-   Driekoningen   9.00 uur-   Eucharistieviering  

DOOPVIERINGEN GEHOUDEN UITVAARTDIENSTEN 

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 ko-
men. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we 
als regel bereikbaar – tel 57 32 77  en ook via e-mail: 
secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl    
 
Gedoopt: 
 
In de St. Jan de Doperkerk te Sambeek: 
6 nov. Lana Toonen, St Janslaan 1 H, Sambeek 
 
In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer:  
13 nov.  Casper van Goinga, Grasklokje 10, Boxmeer 
 
 
Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie een 
gelukkige toekomst! 

 
In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer: 
20 okt. Henk Bonants, Weijerstraat 54,         92 jaar 
25 okt. Leentje Franse – Lamée, Beugenseweg   93 jaar 
 
In de St. Jan de Doper kerk te Sambeek: 
25 okt. Cel Fransman, Kortestraat 8           77 jaar 
 
In de St. Corneliuskerk te Vortum-Mullem: 
11 nov. Johan Broeder, Verpleeghuis Madeleine,  
  Velgertstr 1              92 jaar
  
 
 
God draagt hen nu verder  
op handen.  
Mogen zij rusten in vrede.  

 

mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl


 

KIND EN KERK 

 

Kerklocatie Boxmeer Ouderavond Eerste Communie 8 november jl., St. Petrusbasiliek 
 
Verdeling Communievieringen 
Wat geweldig: tot op heden hebben zich maar liefs 49 kinderen opgegeven voor de Eerste Communie mei komend 
jaar. Op grond van de verdeling over de scholen werden de beide Eerste Communievieringen van 20 mei als volgt ver-
deeld: om 10.30 uur de viering voor de kinderen van De Schelven en De Weijerhof (totaal 25), om 12.30 uur de viering 
van de kinderen van de overige scholen (totaal 24).  
Taakverdeling 
Op de ouderavond moest heel wat geregeld worden, omdat we de kinderen en ouders optimaal bij de voorbereidingen 
en vieringen wilden betrekken. Na een algemene inleiding en een toelichting op de werkwijze gingen de ouders per 
school bijeen zitten en verdeelden de taken. Het Palet sloot zich bij De Bakelgeert aan en ‟t Ogelijn bij De Bonckert.  
De taken die verdeeld werden: contactpersoon (per school), begeleiden van de stappen („lessen‟), bedenken en ver-
vaardigen van de kerkversiering, maken van beamerpresentaties voor tijdens de vieringen, samenstellen van de boek-
jes van de verschillende vieringen, (eventueel:) organiseren van een rondleiding door de kerk of een uitstap. 
Ingeschreven Communicanten  
Om zeker te zijn dat alle inschrijfformulieren verwerkt zijn, geven we hieronder voor alle zekerheid de namen van de 
ingeschreven kinderen: (Bakelgeert:) Lucas, Claire, Dhorn, Leonie, Sven, Calista, Nouria; (De Bonckert:) Femke, Isa, 
Gael, Thom, Megan, Ryan; (De Canadas:) Isabella, Kuba, Sicco; (‟t Ogelijn:) Destiny; (Het Palet:) Maikey; (De Pep-
pels:) Sam, Sen, Tycho, Djoanie, Senna, Sjuul; (De Schelven:) Sherbil, Rens, Giany, Daan, Nicky, Job, Daan, Wessel, 
Lotte, Evy, Niels, Lynn, Stan, Aniek, Danique, Demi; (De Weijerhof:) Lars, Loes, Nena, Luc, Kim, Kim, Maike, Louise, 
Anne. Mocht u een naam missen, laat het ons even weten (tel. Het Parochiehuis: 573277). 
Data Kinderkerk  
De kinderkerkvieringen vinden altijd plaats op de eerste zondag van de maand. De eerstkomende data zijn: zondag 4 
december en zondag 25 december (om 10.30 uur). Na afloop daarvan wordt koffie gedronken in Het Parochiehuis.  
 
Kerklocatie Sambeek Ouderavond Eerste Communie 13 oktober jl. 
Inschrijving 
Op 13 oktober jl. hield de Stuurgroep Communie/Vormsel Sambeek een avond met de Eerste Communie-ouders. 
Veertien kinderen uit groep 4 van basisschool De Bonckert hebben zich ingeschreven, namelijk: Lieke, Elmer, Julia, 
Anne, Maud, Suzanne, Lonneke, Kiki, Jesper, Pleun, Koen, Meike, Fianne en Luus. 
Taakverdeling 
Omdat de stuurgroep de kinderen en ouders optimaal bij de voorbereidingen en vieringen  
wil betrekken, moesten vooral veel afspraken gemaakt worden. Na een toelichting op de  
handleiding van het projekt Peter Pen konden de ouders zich opgeven voor: het verzorgen  
van de drie werkochtenden, het bijwonen van een doopviering, het verspreiden van de  
werkbladen van het projekt Peter Pen, het  
maken van de kerkversiering bij het thema 
van de communieviering, het samenstellen van het boekje van de Eerste Communieviering (plus het verdelen van de 
leesbeurten), en het maken van een rooster voor het meedienen  
met de misdienaar in een zondagse viering.  
De taken werden door de ouders enthousiast opgepakt.  
Datum Eerste Communie 
De Eerste Communie-viering zal zijn op Moederdag, zondag 13 mei 2012. 

Werkgroep Oecumene: het Labyrint 

Eerder is ingegaan op de vraag: wat is een labyrint? Nu de vraag: wat betekent een labyrint?  
 
De oorsprong van het labyrint ligt duizenden jaren terug. De vroegste simpele voorbeelden, die misschien met rituelen 
te maken hadden, zouden van 2500 v. Chr. dateren. In de Middeleeuwen vond het labyrint zijn weg naar de Europese 
kathedralen. De kathedraal van Chartres bevat een van de bekendste voorbeelden. Hoewel het labyrint een heidens 
symbool was nam de Kerk het toch op. Het enkele pad naar het centrum was een perfect beeld voor de ene weg naar 
verlossing. Het labyrint werd het symbool voor de Middeleeuwse pelgrim. Voor hem was het onderweg zijn; de weg 
ergens naar toe, belangrijker dan het doel (Compostella of Rome) van zijn reis. Maandenlang waren ze onderweg met 
alle gevaren van dien. Het bereiken van het doel kwam meestal als een verlossing. Het labyrint werd gebruikt als een 
korte pelgrimage, waarbij de aankomst in het centrum de aankomst in Jeruzalem symboliseerde. Het labyrint is een 
vorm van meditatie die ons de ruimte biedt naar onszelf te luisteren. Dat kan een trage, contemplatieve ervaring zijn, 
maar ook een snelle vitaliserende, die ons kan helpen een door emotie verhuld probleem te ontwarren. Het kan onze 
geest stimuleren en inspireren.   
 
Volgende keer vertellen we hoe we een labyrint kunnen gebruiken  



Op zondag 11 december om 14.30 uur voert het Weijerkoor uit Boxmeer de Messiah van Händel uit. Het concert staat in het 
teken van het 25-jarig jubileum van het koor en vindt plaats in de Kapel van de Zusters van Julie Postel aan de Veerstraat 49 te 
Boxmeer. De kapel is open vanaf 14.00 uur. 
 
Populair werk 
De Messiah kan worden bestempeld als de meest geliefde compositie aller tijden. Dit blijkt onder andere uit de vele bewerkin-
gen die ervan bestaan. De belangrijkste graadmeter van de populariteit van de Messiah is echter de volgende. Sinds de premiè-
re in 1742 in Dublin is het werk al 260 jaar lang, ieder jaar minstens één keer uitgevoerd. Een prestatie waar geen enkel ander 
muziekstuk aan kan tippen.  
Händel en de Messiah 
Hoewel Händel bij  het grote publiek - met name door de Messiah - bekend is als oratoriumcomponist, begon hij pas met het 
componeren van oratoria toen hij al vijftig was. In 1741 componeerde hij in slechts 24 dagen de Messiah. In november van dat 
jaar reisde hij naar Dublin voor een reeks concerten. De eerste uitvoering van de Messiah was een half jaar later, op 13 april 
1742. De opbrengst van dit benefietconcert kwam ten bate van de bewoners van lerse gevangenissen en hospitalen na een 
extreem strenge winter. Het stuk was een groot succes. Dames werd verzocht niet in hoepelrok te komen om meer kaarten te 
kunnen verkopen. Een jaar later werd de Messiah ook in Covent Garden in Londen uitgevoerd.  
Uitvoering 
Ter ere van het 25-jarig jubileum van het Weijerkoor is ervoor gekozen om dit grote werk van Händel uit te voeren. In enkele 
uren tijd worden geboorte, hoogtijdagen, lijden en sterven van Christus bezongen. Eén en ander gebeurt met medewerking van  
sopraan Arleen van Wijland, altmezzo Anneleen Bijnen, tenor Arco Mandemaker en bariton Matthijs Mesdag. De instrumentale 
begeleiding is in handen van het Parnassusensemble. De hele middag staat onder leiding van dirigent José Doodkorte. 
Informatie en verkoop 
Toegangskaarten kosten € 20,- voor volwassenen en € 15,- voor jeugd tot 18 jaar (incl. programmaboekje en consumptie) en 
zijn vanaf 15 november a.s. verkrijgbaar via leden van het Weijerkoor of sinds oktober al via de bestelknop op de website van 
het Weijerkoor (www.weijerkoor.nl). Ook voor meer informatie over koor of concert kunt u deze site bezoeken. 
 
Wilt u meer info over bovenstaand artikel, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de voorzitter/secretaris 
van het Weijerkoor: Mieke van Soest, bereikbaar via telefoonnummer 0485-571098 of een e-mail sturen 
naar secretariaat@weijerkoor.nl. 
 

KARMELKRING: uit het jaarprogramma 

 

Jubileumconcert Weijerkoor Boxmeer: Messiah van Händel  

Karmelkring Boxmeer heeft dit seizoen weer een bezinningsaanbod voor ieder die zich verder wil verdiepen in de 
vragen die het leven en geloven met zich brengen en / of wie geïnteresseerd zijn in de Karmel en haar spirituali-
teit. Ook parochianen en vrijwilligers in de Onze Lieve Vrouwe parochie worden van harte uitgenodigd.  
 
God, o God …   nog twee bezinningbijeenkomsten   
 
- God in verzet en vergeving, met video. Maïti Girtanner was actief tegen de Duitse bezetter. Een Nazi-‘arts’ mar-
telde haar. 40 jaar later kwam deze zelf, ziek geworden, bij haar ziekbed.  
- God en zijn gebod, met video.‘Gij zult niet doden’. Wat is bij alles de hoogste norm? Een film van de Poolse 
regisseur Kieslowski. Dekaloog 5     
Begeleiding:  Gerard Westendorp o.carm. Data: dinsdag:  22 nov., 6 dec.  Tijd:  19.45 - 21.45 uur 
 
Samen Bijbel Lezen 
We lezen steeds de tekst van dat gedeelte uit het Evangelie dat op de zondag wordt gelezen in de Eucharistievie-
ring. Samen zoeken we naar wat de schrijver van het Evangelie ons wil vertellen. En wat is de betekenis van het 
verhaal voor mij, voor ons nu?  
Deelname is per ochtend mogelijk!  
Begeleiding:  Tjeu Timmermans o.carm. en pastor 
Data:  vrijdag 16 dec., 20 jan., 24 febr., 23 maart, 20 april, 25 mei.  Tijd:  10.00  - 11.30 uur 
Plaats:  Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8, Boxmeer 
 
INFORMATIE EN AANMELDING  
De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster, te Boxmeer; ingang Kerkpad 1, bij de parkeerplaats achter de kerk. Voor elke 
bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,- gevraagd (tenzij anders vermeld staat). 
Verdere info en het meest recente aanbod vindt u steeds op onze website: www.karmelcentra.nl/boxmeer of in de brochures 
bij de uitgang van de kerk. Indien de kosten een bezwaar zijn, neemt u dan contact op met Minie Pasop o.carm of Bep de 
Vreede, o.carm. 
U kunt zich opgeven voor een of meerdere onderdelen van het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij voorkeur een week 
voor aanvang van de betreffende activiteit, door te mailen naar karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te 
melden bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156. Betaling kan contant bij aan-
vang of door het bedrag te gireren op giro 6459966 t.n.v. Karmelkring Boxmeer, met vermelding van de activiteit(en) waarvoor 
u zich inschrijft. 

 

http://www.weijerkoor.nl/
mailto:secretariaat@weijerkoor.nl
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COLOFON 
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ZIEKENZALVING 

Ziekenzalving in acute situaties 
Er kunnen acute situatie zijn, zowel in het ziekenhuis als thuis, waarin iemand graag de ziekenzalving ontvangt. In zo‟n 
acute situatie is het belangrijk het parochiehuis te bellen (0485-573277) en te vragen naar Tjeu Timmermans, de pries-
ter-pastor. Mocht hij er niet zijn of mocht u het antwoordapparaat krijgen bel dan rechtstreeks naar het Karmelklooster 
(0485-562156) en vraag of pastor Tjeu Timmermans aanwezig is. Mocht hij niet aanwezig zijn vraag dan of een van de 
paters in de gelegenheid is in deze acute situatie de ziekenzalving toe te dienen.  
De ziekenzalving 
De ziekenzalving is het sacrament waarmee de parochie uitdrukkelijk zieke of kwetsbare mensen en allen die hen nabij 
zijn wil steunen in hun omstandigheden.  
Ziekenzondag 
De parochie accentueert de jaarlijkse nationale ziekenzondag in de maand september door aan allen die ziekte en be-
perking kennen en even of langdurig afhankelijk zijn geworden van hulp van anderen, de ziekenzalving toe te dienen in 
het vertrouwen dat in deze ziekenzalving kracht en steun gevonden wordt met de ziekte of de kwetsbare situatie om te 
gaan.  
Dit is een gemeenschappelijke ziekenzalving, gedragen door de parochie en verschillende werkgroepen. In het bijzon-
der pastor Bep de Vreede en de Zonnebloem verzorgen de voorbereiding van deze gemeenschappelijke ziekenzalving.  
De Elsendonck / Weijerstaete 
In Zorgcentrum De Elsendonck / Weijerstaete is er ook ieder jaar een gemeenschappelijke ziekenzalving. Deze zieken-
zalving vindt plaats vlak voor of in de Goede Week.  
Vroeger 
De ziekenzalving had vroeger de naam ”bediening”. Hiermee werd zo lang mogelijk gewacht omdat de “bediening” als 
het ware de overgang van dit leven naar het eeuwig leven inluidde en accentueerde. Als iemand “bediend” werd, werd 
dit geassocieerd met “hij of zij gaat sterven”. Nu accentueert de ziekenzalving dat de parochie, de geloofsgemeenschap, 
de zieke wil steunen in deze moeilijke omstandigheden.  
De ziekenzegen 
Mocht er geen priesterpastor beschikbaar zijn, dan is er de mogelijkheid dat pastor Jo Wijnen of pastor Bep de Vreede 
een ziekenzegen verzorgt. Met de zieken en met allen die aanwezig zijn wordt gebeden om kracht en sterkte in deze 
moeilijke omstandigheden. Tenslotte spreekt de pastor een zegen van God uit over de zieke en over hen die de zieke 
nabij zijn. 

 

 
Veel kunstliefhebbers zijn de beelden en schilderijen al komen 
bekijken en hebben hun spontane reacties opgeschreven in de 
expositieboekjes van de kunstenaressen. Hierin valt te lezen dat 
ze hebben genoten van de prachtige werken en dat ze ook blijven 
boeien. 
Bent u nog niet geweest? Kom dan vooral nog kijken! 
De expositie is nog in Het Parochiehuis aanwezig tot woensdag 7 
december a.s. en te bezichtigen tijdens de openingsuren (ma t/m 
do tussen 9.00 en 12.00 uur, behalve tijdens koorrepetities en 
vergaderingen of andere activiteiten). 
 

 

DUBBELEXPOSITIE RIEK HERMANS (BEELDEN) en NELLY GRUTTERS (SCHILDERIJEN) 


