
 
 
 

Nieuwsbrief 10 
Onze Lieve Vrouwe parochie 

Boxmeer 
 
 
Beste parochianen,  
 
In 1974 heeft de Nationale Vereniging De Zonnebloem  de tweede zondag van 
september uitgeroepen tot een dag waarop bijzondere aandacht wordt gevraagd voor 
zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Dit is een heel belangrijk initiatief 
geweest en dat is het nog. Onze samenleving is voor een belangrijk deel gericht op 
efficiëntie en vooruitgang. Wie mee wil doen, moet zich jong, dynamisch en energiek 
opstellen. Wie ziek is of een beperking heeft, lijkt dikwijls minder mee te tellen. Want dan 
ben je in de ogen van velen niet gaaf, niet fris, niet mooi. Je bezit niet die eigenschappen 
die je moet hebben om erbij te horen.  

Maar als je aan de praat komt met een van de vele vrijwilligers van De Zonnebloem hier 
in Boxmeer, dan hoor je ook andere geluiden. Zij vertellen je bij voorbeeld dat wie ziek is 
of wie moet leven met een beperking, veel meemaakt en dikwijls de dingen nieuw en 
anders beleeft dan wie ‘gezond’ is; en dat er soms ruimte groeit  voor een nieuwe kijk op 
de kwetsbaarheid van ons leven. Zowel de vrijwilliger als de ontdekken bij voorbeeld dat 
je het leven maar tot op zekere hoogte zelf kunt maken of organiseren en dat het soms 
kan voelen als een wonder dat je er nog bent. Gewone dingen, waar je als niet-zieke 
(trouwens, wie kan dat van zichzelf zeggen?) niet zo gauw bij stilstaat, kunnen kostbare 
momenten worden. Vlak voor zijn overlijden zei een bekende cultuurpsycholoog, Han 
Fortmann, hoe hij getroffen werd door de ‘lichtheid’ van de dingen: ‘de lente, de mimosa, 
de merel, Mozart, de liefde, de wijn, het oog van vrienden, de dans’.  

Wie ziek is, maakt veel mee en ervaart de 
dingen vaak intenser dan wie zogenaamd 
gezond is. Wie vrijwilliger is bij De Zonnebloem 
beschouwt het dikwijls als een voorrecht dat zij 
of hij mag delen in de strijd die een zieke te 
strijden heeft. En een enkele keer gebeurt het 
dan dat hij of zij merkt dat ook in de eigen 
kwetsbaarheid de lichtheid van het Grote Licht  
kan doorbreken.  

Ben Wolbers, pastor-teamleider 

 

============================= 

 
  



oecumenische viering op 20 september 
 
Vanwege corona zal de viering van de Vredesweek op zondag 20 september er anders 
uitzien dan normaal. Met 300 mensen samenkomen in de Kapel van de Zusters van Julie 
Postel is dit jaar helaas niet mogelijk. De werkgroep heeft het volgende bedacht: de 
viering zal op 3 locaties tegelijkertijd gehouden worden. Dezelfde viering met dezelfde 
liturgie, die door de werkgroep inclusief drie voorgangers is voorbereid, zal in drie kerken 
tegelijk om 10.30 uur starten.  
In de kapel van de zusters van Julie Postel komen uitsluitend mensen uit Sint Anna, 
voorganger is pastor Viola. In de protestantse kerk mogen ca. 40 mensen komen, de 
voorganger is pastor Susan. In de Basiliek mogen ca. 100 mensen, voorganger is Ds. 
Marise. De voorgangers worden geassisteerd door leden van de werkgroep. 
Aanmelden is verplicht. Voor de protestantse kerk kunt u bellen naar Onno de Jong, 
06-10276539. Voor te reserveren in de Basiliek belt u 0485-573277. 
 

============================= 

overleden 
 
Op 25 augustus 2020 hebben we in de St. Petrusbasiliek afscheid genomen van Hans 
Roelofs; hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Groenling 17 in Boxmeer. De 
crematie vond plaats in de Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk. Dat Hans mag rusten in de 
vrede van onze Heer en dat de nabestaanden sterkte en steun mogen ondervinden.  
 

============================= 

 

corneliusviering in MFA Knillus Vortum-Mullem 
 
Op zondag 20 september vindt in de MFA Knillus te Vortum-Mullem om 10.30 uur de 
jaarlijkse Corneliusviering plaats. Fijn dat we rondom het feest van deze patroonheilige in 
gezamenlijkheid met de parochianen van Vortum-Mullem de eucharistie kunnen vieren. 
Het is altijd mooi om te zien hoe de kinderen bij de invulling van deze viering een actieve 
rol hebben, bijvoorbeeld bij de wijding van het Corneliuswater. Ook voor deze viering 
moet gereserveerd worden. Dit kan via de al bekende wegen. Via de site 
https://eventix.shop/j686b9rc of u kunt Het Parochiehuis bellen 0485-573277 of 
bezoeken en daar uw kaartjes bestellen, dit kan op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Let op: dit kan tot vrijdag 18 september. 
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