
 

 

   Foto: Kerststal St. Jan de Doperkerk, Sambeek             
              De kleurencover is gesponsored! 
   In deze dubbeleditie:  

 Verlangen naar vrede (pastor Tjeu Timmermans o.carm.)   p. 3 

 Uitnodiging Nieuwjaarsviering en Nieuwjaarsreceptie    p. 4 

 Karmelprogramma en KarmelCare voor de Filippijnen    p. 5 

 Kerkdiensten parochielocaties           p. 6, 7 

 Kerkbalans nieuwe stijl voor kerklocatie Boxmeer     p. 8 

 Terugblik jubileumjaar Zonnebloem         p. 9 

 Communicatieplan               p. 10 

 Doopvieringen                p. 11 

 Koorjubilarissen en Adventsaktie Solidaridad       p. 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Het Parochiehuis  
van Sasse van Ysseltstraat 8  
5831 HD BOXMEER  
(0485) 57 32 77  
secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl 
Rabobank, IBAN NL21 RABO 0145 7406 25 
 
Openingsuren receptie 
Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur. 
Kunt u de gastheer of gastvrouw van de receptie niet  
bereiken, spreek dan s.v.p. uw bericht in op het antwoord-
apparaat. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.  
De telefoonbeantwoorder meldt wat u moet doen als u de 
pastor dringend nodig heeft. 
 

Adressen kerklocaties 
 
H. Petrusbasiliek 
Steenstraat 41 
5831 JA Boxmeer 
 
Sint Jan de Doper kerk 
Bezoekadres en postadres: 
Grotestraat 65 
5836 AC Sambeek 
E kerklocatiesambeek@onzelievevrouweparochie.nl 

 
Open op donderdagochtend van 8.30 - 11.00 uur, 
gastheer is de heer Wil Derks, T (0485) 57 16 18.  
 
Sint Corneliuskerk 
Postadres: Sint Cornelisstraat 18 
5827 AL Vortum-Mullem 

                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
De editie van februari verschijnt op vrijdag 31 januari 2014. Kopij voor dit 
nummer dient uiterlijk op zondag 19 januari 2014 op het redactieadres of  
per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd. 
 
Redactie: Mieke van Soest (parochiesecretariaat),  pastor Bep de Vreede.  
Verspreiding: Jan de Kock, 
Le Blancstraat 13, 5831 GM  Boxmeer T. (0485) 573876 
 

Nieuwsbrief thuis ontvangen? 

Geef uw naam en adres door aan de receptie van Het Parochiehuis!  

 
 
 
 
 
 

 

Internationale kerststallenshow 
 

We hebben weer een keur aan kerststallen ingekocht, af-
komstig uit diverse landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. 
Tientallen, zeer kleurrijke, kerstgroepen zijn op een bijzon-
der sfeervolle wijze tentoongesteld in onze kelder. Zeer de 
moeite waard om kijkje te nemen. Wandel gerust binnen. 
 

Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment van  
cadeauartikelen: speelgoed, servies, tafel- en modeacces-
soires, siervoorwerpen, beelden, woningtextiel, (kerst)
kaarten, vazen, schalen, enz. En natuurlijk ‘schitterende’ 
sieraden! 
 
En mocht je het nog niet weten: de wereldwinkel is bij  
uitstek de aangewezen plek voor het laten verzorgen van 
 

Fair Trade kerstpakketten 
 

Wereldwinkel Boxmeer, Hoogkoorpassage 18 
  www.boxmeer.wereldwinkel.nl 

 
 

‘een cadeau uit de wereldwinkel is ook  
een cadeau aan een eerlijker wereld’ 

 
 

KERST IN DE  
ST. PETRUSBASILIEK 

 
Levensgrote kerststal 

 
Sfeervolle expositie van 

meer dan 350 kerstgroepen 
  

Kinder-Kerst-Puzzel in de  
doopkapel 

 
za 14 december 2013  

t/m  
zondag 5  januari 2014 

 
dagelijks van 13.30-16.30 uur 

 

Entree: vrijwillige bijdrage t.b.v. 
Lourdesfonds   

PASTORAAL TEAM 

tjeu.timmermans@onzelievevrouweparochie.nl 

bep.devreede@onzelievevrouweparochie.nl 

wijnenjo@onzelievevrouweparochie.nl 

 

EINDSALDO 
 
 

  Boxmeer:    € 64.514,65 
  Sambeek:    € 10.225,19 
  Vortum-Mullem:  €   2.062,18      

  Totaal     € 76.802,02  

 
 

Hartelijk dank voor uw bijdragen! 

 

mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl
mailto:kerklocatiesambeek@onzelievevrouweparochie.nl
http://www.boxmeer.wereldwinkel.nl


 
 
 
 

VERLANGEN NAAR VREDE 

Overweging pastor-teamleider Tjeu Timmermans, karmeliet 

Uitzien naar 

Wij hebben in ons leven voortdurend wensen en  

verlangens. Wij verlangen naar iets of iemand. Als 

onze wensen en verlangens vervuld worden ont-

staan er vanzelf nieuwe wensen en nieuwe verlan-

gens.  

Ergens naar verlangen is een bijzondere ervaring.  

In de kern wil een verlangen niet ten volle vervuld  

worden. Als het verlangen ten volle vervuld wordt is 

er geen verlangen meer en zien we nergens meer 

naar uit. Verlangen wijkt terug om het verlangen, het 

uitzien naar, gaande te houden. Een mooi beeld is 

de horizon. Deze horizon zie je altijd in de verte.  

Je beweegt je naar de horizon. Maar als je naar de  

horizon beweegt wijkt de horizon terug. De horizon 

is altijd aanwezig en hoe meer je je richting horizon 

beweegt, des te meer wijkt de horizon. Zo blijf de 

horizon als een wenkend perspectief. Wanneer er 

geen horizon is als een wenkend perspectief, is er 

geen beweging meer aanwezig. ‘Verlangen naar’ is 

een ‘uitzien naar’ zonder dat het verlangen ten volle 

wordt vervuld.  

 

Verlangen naar leven in alle volheid 

Vrede is niet alleen een situatie zonder oorlog.  

Vrede is veel meer en veel dieper van betekenis dan 

de afwezigheid van geweld. Vrede is ten diepste die 

werkelijkheid dat een mens tot zijn of haar recht 

komt. Vrede heeft te maken met ten volle mens  

mogen worden en ten volle menswaardig mogen 

leven. Vrede betekent dat een mens zo zichzelf zou 

mogen worden dat hij daarin echt is geworden wie 

hij of zij vanuit God zou mogen zijn. Alles wat dit 

verhindert werkt vrede tegen. Het betekent dat het in 

vrede er om gaat dat mensen werkelijk mogen zijn 

wie ze kunnen worden vanuit God. Het betekent dat  

mensen heel mogen worden en in alle volheid  

mogen leven. We weten heel goed dat dat een 

droom is. Het is een horizon waar we naar op weg 

zijn, maar altijd in dat wijkende perspectief.  

 

Verlangen naar vrede is ten diepste een verlangen 

naar een leven in alle volheid en in alle heelheid. Dit 

onvervulde verlangen van ieder mensenhart ervaren 

we iedere dag. We komen het tegen als een droom 

van kinderen die uitzien naar de toekomst en wat ze 

in die toekomst willen zijn. We komen het tegen in 

de verliefdheid van mensen die op elkaar gericht 

zijn.  Hoewel je naar de ander verlangt blijft die an-

der toch anders. Hij blijft een tegenover naar wie je 

kunt uitzien en naar wie je kunt verlangen. We ko-

men het tegen in het verlangen naar gezondheid bij 

 

die voelen dat het leven ten diepste wordt aangetast. 

We komen het tegen in mensen die verlangen naar 

vrijheid wanneer hun levensmogelijkheden beperkt 

worden door onderdrukking, oorlog en geweld. We 

komen het tegen in iedere schreeuw om leven van 

mensen die met angst van doen hebben. We komen 

het in een of andere manier tegen in iedere mens.  

 

Het verlangen naar vrede van zoveel mensen in  

onze wereld van gisteren, vandaag en morgen komt 

God tegemoet in de menswording in een kind terwijl 

daarbij woorden klinken: Vrede aan alle mensen die 

oprecht verlangen naar vrede. Vrede aan de mensen 

van goede wil. Vrede aan de mensen die intens  

zoeken naar het menswaardige en ten volle mogen 

leven. God komt het verlangen van mensen tegemoet. 

Hij reikt hen perspectief aan. Menswording is het per-

spectief voor iedere mens die juist zoekt naar mens-

waardig leven en dat met vallen en opstaan dichterbij 

brengt. Menswording is het perspectief  voor onze 

wereld waarin voortdurend mensen roepen om verlost 

te worden van rampen, verlost te worden van armoe-

de en geweld, verlost te worden van alles wat mens-

onwaardig is. Menswording is het perspectief van al-

len die voelen dat hun levensmogelijkheden  worden  

aangetast. Menswording is het perspectief van iedere 

mens die verlangt naar vrede, naar ten volle mogen 

leven en ten volle tot zijn of haar recht mogen komen.   

God’s menswording is het ultieme gebaar om ons en 

onze wereld hoop en toekomst aan te reiken, om tege-

moet te komen aan het diepmenselijke verlangen naar 

een leven dat ten volle menselijk is en ten volle men-

sen tot hun recht brengt. Zo is de menswording van 

ieder geworteld en gedragen in de menswording van 

God.  

 

Van harte wens ik ieder namens het pastorale 

team, namens het parochiebestuur en namens de 

Karmelgemeenschap een zalig Kerstmis.  

 



 
 
 

         EEN GEZEGEND NIEUWJAAR      NIEUWE BEELDEN VOOR BASILIEK 

Wat voorbij is kennen we. Het heeft zijn plaats ge-
kregen in onze herinnering. 
We mogen dankbaar zijn voor het goede, het mooie, 
het liefdevolle dat we hebben ervaren in het afgelo-
pen jaar. Wat pijn deed en verdriet opriep vroeg om 
aanvaarding.   
 
Zo staan we met al onze herinneringen aan het  
begin van een nieuw jaar. Wat komt is nog open, 
kennen we niet. We hopen dat het vreugdevol is;  
dat het leven geeft; dat het ons bezielt en kracht 
geeft. Als parochie hopen we dat we met elkaar  
verder mogen werken om onze geloofsgemeen-
schap, onze parochie samen op te bouwen.  
Maar allereerst hopen we dat het met ieder goed 
mag gaan en dat ieder zegen mag ervaren in zijn of 
haar persoonlijk leven.  
Dan kunnen we met recht elkaar een zalig en  
gezegend Nieuwjaar wensen.   
 
Namens het parochiebestuur, namens het pastorale 
team en namens de Karmelgemeenschap, 
 
Tjeu Timmermans, karmeliet  
Pastor-teamleider 
 

Wegens verhuizing van de huidige administrateur 
wordt er op korte termijn een vrijwilliger gezocht 
voor de kerkhofadministratie van het parochie-
kerkhof te Sambeek. 
 
Deze administratie kan thuis, of in Het Parochiehuis 
of in het steunpunt te Sambeek gedaan worden. 
 
De administratie houdt in: 
 - het controleren van de grafrechten die dreigen 
       te verlopen; 
 - het aanschrijven van de contact persoon bij het 
       aflopen van de grafrechten; 
 - het verwerken van de toegezegde (verlenging) 
       grafrechten. 
 

Indien u belangstelling heeft voor deze dankbare 

taak, graag contact opnemen met het  

secretariaat van onze parochie, t. 0485-573277. 

Kunstenaar Peter Roovers heeft voor de basiliek 
in Boxmeer het beeld van de H. Antonius en het 
borstbeeld van de Titus Brandsma gemaakt. Het 
beeld van de H. Antonius staat bij de ingang van de 
crypte. Het borstbeeld van Titus Brandsma staat bij 
de uitgang van de crypte. Beide beelden zijn heel  
verschillend, maar toch van dezelfde kunstenaar.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de basiliek er  
begin december twee beelden van Peter Roovers 
bij. Het ene beeld is Maria met kind en het andere is 
Jozef. Ze horen bij elkaar.  
 
De beelden zijn door Peeter Roovers uit hout  
gesneden en zijn indertijd door de ouders van een 
Karmelietes aan het klooster van de Karmelietessen 
te Amstelveen geschonken. Dit klooster is inmiddels 
opgeheven. 
 
De Commissie Kunst van de Karmel in Nederland is 
blij dat de beide beelden samen een plaats krijgen 
in de basiliek.  
De beelden worden achter in de basiliek geplaatst 
waar nu het kleine Mariabeeld hangt en waar over-
dag altijd kaarsen branden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DRINGEND VERZOEK 

UITNODIGING NIEUWJAARSVIERING en NIEUWJAARSRECEPTIE 12 januari 2014 

Op zondag 12 januari vindt een voor alle parochielocaties gezamenlijke feestelijke Nieuwjaarsviering 
plaats in de basiliek om 10.30 uur met medewerking van de gezamenlijke koren. Alle parochianen van  
harte welkom! Thema: “Samen een jaar op weg”. Er is ook Kinderkerk! 
 

Een goede traditie verdient voortzetting….. Vandaar dat het parochiebestuur alle parochianen, met in het 
bijzonder onze vele vrijwilligers, na afloop van de Nieuwjaarsviering uitnodigt voor de Nieuwjaars-
receptie om 11:30 uur in Het Parochiehuis aan de van Sasse van Ysseltstraat nr. 8.  

 

We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten! 



UIT HET KARMELKRINGPROGRAMMA 2013 - 2014  

DE RAMP IN DE FILIPPIJNEN (zie ook de website) 

Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten voor ieder die zich verder wil 
verdiepen in de vragen die leven en geloven met zich brengen en / of die geïnteresseerd zijn in de  
Karmel en haar spiritualiteit. Het aanbod is ook bedoeld voor parochianen en vrijwilligers in de  
Karmelparochie:  

 
 Samen Bijbel Lezen 

 Advent; een bezinnende avond rondom het thema 
‘waken’ 

 Het evangelie volgens Matteüs 

 

VOOR INFORMATIE EN AANMELDING:  
 
www.karmelboxmeer.nl en 
www.onzelievevrouweparochie.nl   

De Karmel in Nederland is vanwege de missionaire 
omstandigheden nauw betrokken bij het wel en wee 
van het Filippijnse volk. Ook persoonlijk ben ik nauw 
betrokken bij de Filippijnen. Er is direct contact met de 
Filippijnse medebroeders.  
 
De Karmel in Nederland heeft een banknummer 
opengesteld voor hulp aan de Filippijnen. Dit geld 
gaat rechtstreeks - er blijft dus niets aan de strijk-
stok hangen- naar de medebroeders in de  
Filippijnen.   
 
De medebroeders in de Filippijnen besteden dit geld 
voor acute hulp en voor meer structurele hulp aan 
mensen die getroffen zijn. Onze medebroeders hebben 
daarvoor een Taskforce CarmelCare opgericht om de 
hulp aan mensen ter plaatse te coördineren.  
 
Het banknummer is: 23.01.51.035 t.n.v. Ned.  
Provincie Karmelieten o.v.v. Hulp Filippijnen te  
Almelo. Voor handmatige overschrijvingen waarbij 
IBAN-nummer gevraagd wordt:  
NL63ABNA023.01.51.035.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor elke vorm van steun en 
hulp. 
 
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider 

De mensen in de Filippijnen zijn verschrikkelijk ge-
troffen door de verwoestende orkaan die over het 
land is getrokken. We hebben allemaal de beelden 
gezien. Hulp is er nodig. Deze hulp heeft altijd ver-
schillende vormen. 
 
1

e
 Acute hulp zodat mensen voorzien worden van 

de eerste levensbehoeften als water, eten, kleding en 
onderdak etc. 
2

e
  Na de eerste hulp moeten mensen weer kun-

nen wonen en werken. Dit is een fase van heropbouw 
voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Deze hulp is 
meer structureel van aard. In vele gevallen blijft in deze 
situatie ook de aandacht voor de eerste levensbehoef-
ten noodzakelijk. 
3

e
  Na enige maanden ebt de aandacht van de 

internationale pers weg. Maar dan moeten vaak  
mensen geholpen worden vanwege alle traumatische  
ervaringen waar ze mee moeten leven. Dan wordt  
duidelijk hoe ingrijpend mensen getroffen zijn: kinderen 
die hun ouders kwijt zijn; gezinnen die niet meer com-
pleet zijn; families die mensen verloren hebben etc. 
Hulp is dus langdurig nodig. 
 
Op maandag 18 november vond er een landelijke actie 
plaats waarbij giro 555 centraal stond. Mogelijk heeft u 
al van dat nummer gebruik gemaakt om een gift te  
doneren en dat is natuurlijk ook goed geweest. 
 
 
 
 

 

http://www.karmelboxmeer.nl/
http://www.onzelievevrouweparochie.nl/


       

 

    DIENSTEN in de KERKEN  

Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer   
 
 

 
  

 

Karmelvieringen door de week in de H. Bloedkapel, St. Petrusbasiliek Boxmeer 
 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  woensdag         zaterdag 
08.00 uur Viering rond de psalmen     08.00 uur Viering rond de psalmen  12.00 uur 
12.00 uur Stilteviering         09.00 uur Eucharistieviering    Viering rond 
18.45 uur Eucharistieviering       12.00 uur Stilteviering      Karmelregel 
               18.45 uur Gebedsviering    

DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

zo  1 dec 10.30 uur Eucharistieviering Pauluskoor 1
e
 zondag Advent 

Kinderkerk 

zo   8 dec 10.30 uur Eucharistieviering Bunskoor 2
e
 zondag Advent 

zo 15 dec 10.30 uur Eucharistieviering Pauluskoor 3
e
 zondag Advent 

di  17 dec 18.45uur Viering van verzoening 
en vergeving voor  
gehele parochie 

samenzang   

za 21 dec 19.00 uur Woord- en Communie-
viering 

 samenzang verzorgd door de werkgroep 

zo 22 dec 10.30 uur Eucharistieviering Bunskoor 4
e
 zondag Advent 

Kerstavond 
di 24 dec 

18.00 uur Kinderkerstviering Kinderkoor   

  20.00 uur Eucharistieviering Bunskoor en 
Pauluskoor 

  

  22.00 uur Eucharistieviering Boxmeersche 
Harmonie en 

samenzang kerstliederen 
m.m.v. smartlappenkoor  
De Harde Kern 

Kerstmis 
wo 25 dec 

10.30 uur Eucharistieviering Bunskoor en 
Pauluskoor 

  

2e Kerstdag 
do 26 dec 

10.30 uur Eucharistieviering Koor Vivace   

zo 29 dec 
  

10.30 uur Woord- en Communie-
viering 

Pauluskoor verzorgd door de werkgroep 
H. Familie 

Oudjaar 
di 31 dec 

18.00 uur Eucharistieviering Bunskoor en 
Pauluskoor 

m.m.v. 
H. Bloedsgilde 

Nieuwjaar 
1 jan 2014 

10.30 uur Eucharistieviering samenzang   
 

zo 5 jan 10.30 uur Eucharistieviering koor Openbaring des Heren 
Driekoningen 

zo 12 jan 10.30 uur Eucharistieviering  
voor gehele parochie 
bij begin van het  
nieuwe jaar 

gezamenlijke 
koren 

Kinderkerk 
Doop van de Heer 
Aansluitend Nieuwjaars-
receptie in Parochiehuis 

zo 19 jan 10.30 uur Oecumenische agapè– 
viering in kapel zrs.  
Julie Postel 

gezamenlijke  
koren 

Tevens kindernevendienst. 
Geen vieringen in basiliek 
en protestantse kerk 

wo 22 jan 18.45 uur Oecumenische gebeds-
viering 

samenzang In de H. Bloedkapel van de 
basiliek 

vrij 24 jan 18.45 uur Oecumenische gebeds-
viering 

samenzang In protestantse kerk 
 

za 25 jan 19.00 uur Familieviering met  
aandacht 1e stap  
Eerste Communie 

samenzang  

zo 26 jan 10.30 uur Eucharistieviering koor 3e zondag door jaar B 



 Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

DIENSTEN in de KERKEN  

  
 DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

za 30 nov 19.00 uur Eucharistieviering met 
toediening H. Vormsel 

Joyful 1
e
 zondag Advent 

za   7 dec 19.00 uur Eucharistieviering samenzang 2
e
 zondag Advent 

zo 15 dec   9.00 uur Eucharistieviering Schola 3
e
 zondag Advent 

di 17 dec 
  
  

18.45uur Viering van verzoe-
ning en vergeving 
voor gehele parochie 

samenzang in de Petrusbasiliek 

za 21 dec   geen viering     

zo 22 dec 
 

10.30 uur Eucharistieviering Bunskoor 4
e
 zondag advent 

in de Petrusbasiliek 

Kerstavond 
di 24 dec 

18.00 uur Kinderkerstviering Kinderkoor 
  

  

  22.00 uur Eucharistieviering Gemengd koor   

Kerstmis 
wo 25 dec 

10.30 uur 
  

Eucharistieviering koren Boxmeer in de Petrusbasiliek 

2e Kerstdag 
do 26 dec 

  9.00 uur Eucharistieviering Schola   

28-29 dec geen viering 
  

      

Oudjaar 
di 31 dec 

18.00 uur Eucharistieviering Joyful   

zo 5 jan   9.00 uur Eucharistieviering Dameskoor Openbaring des Heren 
Driekoningen 

zo 12 jan 
Doop van de 
Heer 

10.30 uur 
in basiliek 

Eucharistieviering 
voor gehele parochie 
bij begin Nieuwe Jaar 

gezamenlijke 
koren 

Kinderkerk 
Aansluitend Nieuwjaars-
receptie in Parochiehuis 

zo 19 januari 9.00 uur Eucharistieviering Schola   

za 25 jan 19.00 uur Eucharistieviering Dameskoor   

Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem 
 

DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

za 30 nov 17.00 uur Eucharistieviering met 
toediening H. Vormsel 

samenzang met combo Koninklijke  
Fanfare H. Cornelius 

zo 8 dec 9.00 uur Eucharistieviering koor 2
e
 zondag advent 

di 17 dec. 
  

18.45 uur Viering van verzoe-
ning en vergeving 
voor gehele parochie 

 samenzang in de Petrusbasiliek 

Kerstavond 
di 24 dec 

20.00 uur Kerstviering 
Eucharistieviering 

koor en orgel 
  

en combo Koninklijke  
Fanfare H. Cornelius 

Kerstmis 
wo 25 dec 

10.30 uur 
  

Eucharistieviering koren Boxmeer in de Petrusbasiliek 

2e Kerstdag 
do 26 dec 

10.30 uur Eucharistieviering 
Gezinsviering 

samenzang met combo Koninklijke  
Fanfare Cornelius 

zo 12 januari 
Doop van de 
Heer 

10.30 uur 
in basiliek 

Eucharistieviering 
voor gehele parochie 
bij begin Nieuwe Jaar 

gezamenlijke 
koren 

Kinderkerk 
Aansluitend Nieuwjaars-
receptie in Parochiehuis 

zo 26 jan 9.00 uur Eucharistieviering koor   

 



 

 

 

 
 

 

 
 Automatische incasso (dus een machtiging van u 
aan de parochie om periodiek een bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven) 
 
Wat gebeurt er met automatische incasso? Iedereen 
heeft het over IBAN en SEPA en allerlei veranderingen 
voor incasso per bank. In wezen verandert er voor u 
weinig of niets. De in het verleden gedane toezeggingen 
blijven geldig. Het verschil met vroeger is, dat uw rech-
ten om een bedrag terug te boeken zijn uitgebreid. Wel 
zal de parochie deze gelegenheid aangrijpen om alle 
parochianen die betalen via automatische incasso, een 
nieuw formulier aan te bieden. Dat geeft ook de moge-
lijkheid om de bijdrage aan te passen aan uw  
huidige omstandigheden.  
 
Automatische opdrachten (dus een opdracht van u 
aan de bank om periodiek een bedrag over te maken 
aan de parochie) 
  
Is dat niet hetzelfde als automatische incasso? Nee, bij 
een automatische betaling  gaat de opdracht van u uit. 
U heeft aan de bank de opdracht gegeven om per 
maand, kwartaal of jaar een vast bedrag over te maken 
aan de parochie. In tegenstelling tot automatische 
incasso, kan de parochie hier niets aan veranderen.  
Als u dat wilt wijzigen, kan dat - als u het via de compu-
ter doet - onder de tab “periodieke betalingen“ of iets 
wat daar op lijkt. U kunt dan het bedrag aanpassen en 
klaar. Heeft u een automatische betaling indertijd op 
papier aangeleverd, dan moet u voor wijzigingen even 
contact met de bank opnemen. Telefonisch is vaak al 
voldoende. 
  
Wat iedereen die via de computer betaalt, even moet 
doen  
Als u betaalt via de computer, doet u dat vaak met  
behulp van het adresboek dat in uw betaalprogramma is 
opgenomen. Vaak ziet u niet eens naar welk nummer 
het gaat. Controleer dat deze keer wel goed. 
Het enige juiste nummer voor de parochianen die  
behoren tot de locatie Boxmeer is: 
NL21 RABO 0145 7406 25 t.n.v. Onze Lieve Vrouwe 
Parochie. 
               Het bestuur 

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij aangekondigd 
dat de Actie Kerkbalans na veertig jaar een belang-
rijke wijziging ondergaat. Zoals aangegeven, de  
formulieren voor toezeggingen worden wel bezorgd bij 
de deelnemers Kerkbalans maar niet meer opgehaald.  
Reageren  kan nog wel, maar dan via een reactie-
formulier op de website van de parochie, of via het  
bijgevoegde papieren reactieformulier met (gratis)  
antwoordnummer. U moet het dan wel opsturen via 
Post NL (via antwoordnummer is dat gratis) of  
bezorgen in de kerk. 
 
Reacties via internet 
Om te beginnen met internet. Op dit ogenblik heeft de 
parochie nog een website zonder beveiliging. Dat gaat 
veranderen. Het is de bedoeling dat met ingang van 
januari alle verkeer tussen uw computer en de website 
van de parochie is afgeschermd voor de buitenwereld. 
Deze communicatie is even veilig als die met de bank.  
Op de website komen dan een aantal formulieren die u 
kunt invullen. Eigenlijk hetzelfde wat u gewend was, 
maar nu achter de computer. 
  
Reacties  op papier 
Voor degenen die niet met de computer werken, gaat 
het als volgt. Als u per bank in één keer in februari  de 
kerkbijdrage betaalt, hoeft u alleen maar uw bank-
opdracht in te vullen en naar de bank te brengen. Wij 
zien het bedrag wel binnen komen, boeken het af op 
uw naam en klaar. 
Betaalt u in een paar termijnen, dan is het wel handig 
dat u ons laat weten via het reactieformulier, hoeveel u 
over het hele jaar gaat betalen. U vult het formulier in, 
u vult op een blanco envelop het antwoordnummer van 
de parochie in, doet de envelop op de brievenbus en 
klaar.  
Wilt u zich afmelden voor de Actie Kerkbalans - wat wij 
uiteraard niet hopen - kan dat op dezelfde wijze. 
  
Contant betalen 
Contant betalen, kan dat nog? Laten we eerlijk zeg-
gen: liever niet. Zoals wij al eerder schreven: er is ge-
lukkig tot nu toe nog nooit iets gebeurd. Maar je weet 
maar nooit. Als u beslist contant wilt betalen, bezorg 
dan de envelop bij Het Parochiehuis of in de bus, die 

Kerkbalans nieuwe stijl voor kerklocatie Boxmeer 

Met speciale feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart e.d. gebrui-

ken wij bloemen die een symbolisch liturgische betekenis hebben. Wij lezen het epistel 

en evangelie van de dag en proberen de betekenis ervan door middel van de symboli-

sche bloemen een gezicht te geven. Pastor Tjeu noemt dat ‘preken met bloemen’. 
 

Met de Advent zullen wij samen met u op weg gaan naar het feest van het LICHT: 

KERSTMIS. In die vier weken zult u zien dat wij van de donkerte van het jaar op weg 

gaan naar Kerstmis, het licht. In de Advent is de kleur met name PAARS, die de tijd 

van ingetogen zijn aangeeft. Rustig, denkend aan wat komt, ons voorbereidend. 

Met Kerstmis is de kleur WIT. Symboliek: zuiverheid, licht. Ook ROOD; symboliek: lief-

de. Zo krijgt elk kerkelijk feest zijn symbolisch liturgisch gezicht. Wij doen dat om sa-

men met alle parochianen een betere beleving van de kerkelijke feestdagen te krijgen. 

 VAN DE BLOEMENGROEP: LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN 



 

 

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van 
de kerklocaties binnen onze parochie, geven wij  
onze dierbaren als gelovige gemeenschap uit  
handen en leggen hen in Gods hand.  
Hij draagt hen nu verder op handen en we geloven 
in hun Leven samen met Jezus de Verrezene.  
Ook willen wij als parochiegemeenschap de  
nabestaanden en allen die de overledene kenden tot 
steun en troost zijn in het gemis. 
 

In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer 
 

18 nov  Peter Heijligers, Duizendblad 12, Boxmeer 
                                                               48 jaar   
 

In de St. Jan de Doperkerk te Sambeek  

 

18 nov  An Jacobs-Janssen, Weijerstaete,  
             Symfonie 5, Boxmeer                     92 jaar 
 

 

Avondwake in Weijerstaete 
 

11 nov  Annie Bouwmeester, Weijerstaete,  
             Symfonie 9, Boxmeer      78 jaar
     
  God draagt hen nu verder op handen.  

    Mogen zij rusten in vrede. 

               UITVAARTDIENSTEN              50 JAAR ZONNEBLOEM BOXMEER 

2013 is voor de Zonnebloem in Boxmeer een  
jubileumjaar. Een groot deel van de activiteiten  
bestaat dan ook uit het vieren van het 50-jarig  
jubileum.  
 
Jubileumfeestweek 
Na de jaarlijks terugkerende Nieuwjaars- en Paas-
viering, staat dit jaar een jubileumfeestweek op het  
programma. Vanaf zondag 14 tot en met zaterdag 20 
april zijn er diverse feestelijke activiteiten.  
 
Kerkdienst 
We hebben een mooie kerkdienst in de St. Petrus-
basiliek. Aansluitend een receptie bij Riche. Hier is 
ook een optreden van de Boxmeersche Harmonie. 
Voor onze thuisblijvende gasten werden er dien-
bladen met ontbijt/brunch thuis gebracht.  
 
Feestdag 
Donderdag 18 april hebben we genoten van een  
geweldige feestdag bij “de Witte Brug”. De optredens 
van Super Stien en Turbo Toos en van de  
Theetantes, werden enorm gewaardeerd. Een dag 
met een lach en een traan.  
 
Zonder de enthousiaste vrijwilligers van de Zonne-
bloem, zou de jubileumfeestweek er zo niet hebben 
uitgezien. Als waardering voor de inzet, hebben we 
met alle vrijwilligers de week afgesloten bij  
“t Vertrek”. Onder het genot van een hapje en een 
drankje hebben we samen Oudhollandse spelen  
gespeeld. Het was een gezellige, ontspannen  
afsluiting van een enerverend jaar. 
 
In juni hebben gasten en vrijwilligers bij Riche op een 
groot scherm alle foto’s van het jubileum bekeken. 
Verder hebben zij hun wensen betreffende activitei-
ten voor het volgend jaar op wensboomkaarten ge-
zet.  
 
Week van de Zonnebloem 
In september is “de week van de Zonnebloem”  
gevierd, met daarin de Nationale Ziekendag.  
Tijdens de kerkdienst op 8 september was er ook de 
mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen.  
 
Kerstliedjesmiddag 
De Zonnebloem gaat 2013 afsluiten met een kerst-
liedjesmiddag, samen met het kinderkoor en het koor 
Vivace.  
 
Namens alle vrijwilligers en het bestuur van de 
Zonnebloem, afdeling Boxmeer, wens ik u allen 
een fijne decembermaand en een gezond 2014 
toe. 
 
Lia Joosten  
Voorzitter de Zonnebloem, afdeling Boxmeer 

 

 



COMMUNICATIEPLAN ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE 
 

 

 
Op 21 oktober was het zo ver, een twintigtal parochia-
nen waren bijeen gekomen om deel te nemen aan de 
workshop “communicatieplan maken”. Deze workshop 
werd gegeven door Laetitia van der Lans van bureau 
De Zalige Zalm. 
 

Wat eraan voorafging……. 
In de eerste helft van 2013 hebben we een uitgebrei-
de evaluatie gehouden over onze meest omvangrijke 
communicatiemiddelen: de website en de Nieuwsbrief. 
Velen van u vulden een enquêteformulier in en we 
spraken met vertegenwoordigers van diverse werk-
groepen, (oud)bezorgers van de Nieuwsbrief, leden 
van de Parochievergadering en met andere  
betrokkenen/belangstellenden.  
De resultaten van deze evaluatie hebben wij eerder 
met u gecommuniceerd.  
 
Duidelijk was dat er een spanningsveld bestond tus-
sen de digitale communicatie en de gedrukte Nieuws-
brief die 10 maal per jaar verschijnt. De parochianen 
weten de website (nog) niet genoeg te vinden en er 
bleef behoefte aan papieren informatie. Wij wilden 
echter geen verdubbeling van functie betreffende de 
website en de gedrukte informatie. Bij een eventuele 
keuze van papier naast digitaal, zou dit aanvullend 
moeten zijn. 
 
Na diverse besprekingen binnen het Parochiebestuur 
moesten wij toegeven dat wij er alleen niet uitkwamen. 
We hebben ondersteuning gezocht en gevonden bij 
De Zalige Zalm, een bureau dat kerken en verwante 
organisaties helpt hun communicatie te optimaliseren. 
Omdat wij de inbreng van parochianen erg hoog in het 
vaandel hebben staan, werd gekozen voor een work-
shop. 
  
Ter voorbereiding kreeg het bestuur onderstaande, 
hier kort samengevatte, vragen voorgelegd. 
De antwoorden op deze vragen zouden de kaders 
bieden voor de workshop. 
 

 Wat is de missie van uw parochie? 

 Wat is de belangrijkste doelstelling van de paro-
chie voor de komende drie jaar? 

 Wat zijn de belangrijkste doelgroepen voor de 
missie van uw parochie? 

 Wat heeft u tot nu toe gedaan om deze doel-
groepen te bereiken? 

 Van welke communicatiekanalen wordt er op dit 
moment gebruik gemaakt en waarom is er voor 
deze kanalen gekozen? 

 Wat zijn de knelpunten waar u op dit moment 
mee te maken hebt met betrekking tot de com-
municatie? 

 Met welke randvoorwaarden of criteria moet er 
rekening gehouden worden m.b.t. de communi-
catie? 

 Wat zijn de knelpunten waar u op dit moment 
mee te maken hebt met betrekking tot de com-
municatie? 

 Met welke randvoorwaarden of criteria moet er 
rekening gehouden worden m.b.t. de communi-
catie? 

 

De workshop ‘communicatieplan maken’…….. 
 
Maximaal twintig parochianen mochten we uitnodigen, 
we gingen voor een zo breed mogelijke spreiding:  
redactie website en Nieuwsbrief, pastoresteam,  
vertegenwoordigers van alle koren, liturgisch beraad, 
katecheseberaad, Parochievergadering, activiteiten-
commissie, Kind en Kerk, medewerkers van Het  
Parochiehuis, werkgroep oecumene, Parochie-
bestuur…..  
 
Op een interactieve manier werden we aan het denken 
gezet, met als doel antwoord te geven op de vraag 
“Wat willen we tegen wie vertellen en hoe gaan we 
dan doen?“ 
In wisselende groepjes werkten we steeds een nieuw 
onderwerp verder uit. Uiteindelijk ontstond er een  
mogelijke mix van in te zetten communicatiemiddelen, 
ieder met zijn specifieke functie en soms bestemd voor 
een specifieke doelgroep.  
Tot slot stonden we stil bij de vraag of de gemaakte 
keuze wat betreft de benodigde menskracht en  
financiën beheersbaar en realiseerbaar zou zijn.  
Voor we het wisten waren we ruim twee en een half 
uur verder en ging eenieder moe maar voldaan huis-
waarts. 
 
Het vervolg……. 
Kees Thijssen en Emilie van der Heijden hebben de 
taak op zich genomen van alle informatie op flappen 
en stickers met behulp van een door Laetitia aange-
dragen opzet een communicatieplan te maken. Inmid-
dels is het eerste concept daarvan bijna klaar. Dit con-
cept wordt toegestuurd aan alle deelnemers van de 
workshop met de vraag of zij dit concept herkennen 
als uitkomst van de brainstormavond. Vervolgens zal 
het plan als advies worden voorgelegd aan het Paro-
chiebestuur. Gezien de wijze waarop dit advies tot 
stand is gekomen, hebben we er als bestuur alle ver-
trouwen in spoedig over te kunnen gaan tot een gefa-
seerde invoering van de voorgestelde communicatie-
middelen.  
 

Rest mij iedereen die betrokken was bij de work-
shop nogmaals hartelijk te danken voor hun  
bijdrage aan de  
totstandkoming van het  
communicatieplan. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het Parochiebestuur,  
Emilie van der Heijden  

 



  

 

DOOPVIERINGEN 

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 waardevol is,  
opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven.  
Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. 
 
Als ouders kun je ervoor kiezen om je kind te laten  
opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten  
delen in onze gemeenschap van geloven, onze 
‘geloofsweg samen’. De doop is de eerste stap op 
die weg die we samen willen gaan. 
 
Op veel zondagen is een doopviering mogelijk.  
Wilt u uw kind laten dopen: stuur ons een e-
mailbericht of bel met ons parochiesecretariaat, dan 
kan in goed overleg tot een concrete afspraak voor 
de voorbereiding en doopviering gekomen worden.  
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    
U kunt ook een doopaanvraagformulier invullen via 
de website van de parochie: 
www.onzelievevrouweparochie.nl   

Wij feliciteren de dopelingen van november en 
hun ouders. Wij wensen hen met elkaar een 
mooie toekomst en alle goeds.  

Gedoopt zijn in de St. Petrusbasiliek te Boxmeer: 
 

  3 nov  Alistair Zijffers, Groenling 19, Boxmeer   
10 nov     Rick Verhagen, Floralaan 25, Boxmeer   

 
 
 

Doop Alistair Zijffers op 3 nov. jl. in de basiliek 

Zie de website van de Onze Lieve Vrouwe  
parochie, menuknop ‘Van geboorte tot  
overlijden”, submenu ‘Doop’ voor meer info 
over:  

 het sacrament van de doop 

 de doopaanvraag 

 het doopgesprek 

 het samenstellen van een persoonlijke  
  doopviering 

 de mooie rituelen van de kerk 
 

en laat je inspireren!  

Doop Stijn van Bree op 22 sept. jl. in de St. Corneliuskerk 
te Vortum-Mullem 

Anne-Lynn van de Wijdeven, gedoopt op 6 okt. jl. in de basiliek 

mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl
http://www.onzelievevrouweparochie.nl/


Adventsaktie Solidaridad          Het leven van een cacaoboer: van bitter naar beter 

  

 

 

 

JUBILARISSEN PAULUSKOOR 

 
 
 
 
 

JUBILARISSEN VIVACE 

 

 Op zondag 10 nov. jl. werden tijdens het Cecilia-
feest van het Pauluskoor de volgende jubilarissen 
in het zonnetje gezet: 
 
v.l.n.r. op de voorste rij: 
Adje Wijers (40 j.), Nellie van Workum (25 j.), Nelly 
Grutters (30 j.), Anny Jansen (30 j.). 
 
Op de achterste rij: 
Sietze Dijkstra (25 j. lid en 10 j. voorzitter), Piet  
Verdijk (40 j.) en Annie Verwaay (40 j.). 
 
De jubilarissen van 25 en 40 jaar lidmaatschap van het 
Pauluskoor ontvingen daarbij de eretekenen van de 
Gregoriusvereniging. 
 
           Allen van harte proficiat! 

 
Vivace vierde in 2013 het 35-jarig bestaan!  
 
Op de foto het uitstapje naar de Wereldwinkel in 
Boxmeer op de laatste repetitiedag voor de  
zomervakantie.   

Tijdens het Ceciliafeest op 17 nov. jl. werden traditie-
getrouw de jubilarissen gehuldigd:  
Anny Bergmann (25 j.), Truus van den Brand (25 j.), Tiny 
de Reus (12½ j.), Anneke Louwers (25 j.), Mieke Tijdhof 
(12½ j.), Mia van Kempen (25 j.), Jo Gerrits (25 j.).  

Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel als het beste  
middel om de levensstandaard van mensen in ontwikkelings-
landen te verbeteren. De Ivoriaanse cacaoboer ervaart  
dagelijks aan den lijve hoe zwaar het bestaan van een cacao-
boer kan zijn, maar hij is ook hoopvol! Hij leeft niet langer in 
angst en kan weer aan een toekomst werken, voor hem en zijn  
familie. 
 
U kunt bijdragen in de collectebussen op de kerklocaties Boxmeer, 
Sambeek en Vortum-Mullem, of via giro 1804444  t.n.v. Solidaridad 
Nederland te Utrecht (IBAN NL63INGB0001804444).  

 

Voor verdere informatie: www.solidaridad.nl    

 

http://www.solidaridad.nl/

