
 

 

Alles komt goed; de tijd zal het ons leren 
 
Mijn moeder was een eenvoudige en wijze vrouw. Ze 
had veel meegemaakt. Een zwakke gezondheid in haar 
jeugd. De crisisjaren en de daaropvolgende Tweede 
Wereldoorlog. De zorg voor 10 kinderen in financieel 
moeilijke omstandigheden. Mijn vader stierf verhou-
dingsgewijs jong. Vele jaren leefde mijn moeder alleen. 
De laatste jaren van haar leven woonde ze in een ver-
zorgingshuis. Het leven leerde haar de eenvoudige wijs-
heid dat je je over veel dingen in het leven druk kunt ma-
ken, maar dat het uiteindelijk belangrijk is de weg van de 
dag die voor je ligt in vertrouwen te gaan. Haar devies 
was: Het komt goed. De tijd zal het ons leren. 
 
Sinds begin januari duidelijk is geworden dat ik een 
groot agressief kwaadaardig kankergezwel heb in de 
blaas, word ik uitgenodigd de weg van dag tot dag in 
vertrouwen te gaan. De weg van de onderzoeken, de 
weg van de onzekerheid omdat je wacht op uitslagen, de 
weg van de harde werkelijkheid als je definitief hoort dat 
de aard van de tumor agressief kwaadaardig is, de weg 
van de hoop omdat er geen uitzaaiingen zijn, de weg 
van de verdere behandeling via het UMC te Nijmegen, 
de weg van het vertrouwen dat het goed komt. De weg 
ook van de lieve aandacht en de menselijke betrokken-
heid van velen, uitgedrukt met een groet, een kaart, een 
bloem, een mailtje, een gebed, een kaarsje. Ze zeggen 
allemaal: Alles komt goed. De tijd zal het leren. 
 
Meer dan ooit weet ik dat ieder van ons de weg door het 
leven van dag tot dag gaat. Het is een gave en een op-
dracht het leven van dag tot dag te ontvangen en er mee 
om te gaan. Leven is zoveel. Natuurlijk denken we aan 
een goede gezondheid. Vanzelfsprekend denken we 
aan momenten waarin liefde ons deel is en ons leven 
vervult. We zijn blij met de kinderen die ons gegeven 
zijn. We genieten van de vreugdevolle momenten in het 
gezin. Leven is voor iedereen ook de zorg van alle dag. 
Wat zal de invloed zijn van de economische crisis op 
ons inkomen en onze baan. Vinden de kinderen hun 
weg op school of in onze samenleving. Vinden ze goede 
vrienden of vriendinnen die hun leven verrijken. In fami-
lies zijn er ook vaak zorgen om ouder wordende en 
kwetsbaar wordende ouders, om familieleden die het 
moeilijk hebben, om onverwachte gezondheidsproble-
men, om verstoorde verhoudingen.  

Inderdaad, leven is zoveel dat het alleen van dag tot dag 
te ontvangen is en er van dag tot dag een weg mee ge-
gaan kan worden. Iedere dag heeft genoeg aan zijn ei-
gen vreugde en aan zijn eigen leed. Deze dag is ge-
noeg. Morgen is opnieuw beginnen. 
 
Deze houding om van de dag te leven lijkt haaks te 
staan op de behoefte van ons mensen om te plannen, 
om overzicht te houden, om het leven en de ontwikkelin-
gen naar onze hand te zetten. We willen graag ons plan 
trekken en onze plannen waarmaken. We willen leven 
met een visie. We willen die visie ook handen en voeten 
geven, concreet vorm geven. Ook dit is heel belangrijk 
omdat hiermee mensen vooruitgang hebben geboekt in 
het denken, in het onderwijs, in de gezondheidszorg, in 
de technische ontwikkelingen. Heel onze vooruitgang 
hangt er mee samen. Centrale verwarming, televisie en 
computer zijn voor ons vanzelfsprekend. Het zijn echter 
allen verworvenheden vanwege de behoefte van men-
sen te onderzoeken, het leven te plannen en proberen in 
de greep te krijgen. De creativiteit en het denken van 
mensen heeft vele mogelijkheden. Er zijn ook momenten 
dat we beseffen hoe belangrijk het is de menselijke mo-
gelijkheden in dienst te stellen van menswaardig leven 
en eerbied voor de schepping. We weten maar al te 
goed  wat er gebeurt als mensen de ontwikkelingen te-
gen elkaar gaan gebruiken om hun eigen macht of posi-
tie te versterken. 
 
In ieders leven is er altijd de spanning om enerzijds het 
leven van deze dag te ontvangen en te leven met alles 
wat zich daarin van dag tot dag aandient en anderzijds 
visie te ontwikkelen, de toekomst te plannen, creatief te 
zijn en de technische mogelijkheden te gebruiken en 
verder te ontwikkelen. .  
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CONCERTEN IN DE BASILIEK  
Voor uw agenda! 

 

 

Zondag 18 maart, 16.00 – 17.30 uur:  
rondom Buns en Bach  

(Nadere info volgt in Nieuwsbrief van maart). 
 
 

Zondag 1 april (Palmzondag), 15.00 – 16.30 uur: 

Requiem van Fauré door het Weijerkoor  

 

In afwisseling met psalmen en gedichten  

in het kader van de start van de Goede Week. 

 

 

Meerdaagse– en dagbedevaart  naar BEAURAING  

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Er zijn momenten dat we er behoefte aan hebben 
even deze spanning achter ons te laten. Carnaval is 
zo‟n moment. Even is er niets anders belangrijker 
dan dat moment. 
Alles is betrekkelijk. Met alles wordt de draak gesto-
ken. Zelfs ons uiterlijk laten we los. We kleden ons 
uitbundig. Ieder conventie is afwezig. Hoog en laag 
is ook betrekkelijk. In de goede zin is Carnaval het 
feest van het leven waarin alles betrekkelijk wordt 
behalve het leven zelf, de waarde van ieder persoon-
lijk, de eigenheid van ieder en de vreugde om dit met 
elkaar te vieren. Carnaval reikt ons de wijsheid aan 
dat het belangrijk is het leven te vieren in zijn 
authenticiteit zoals dit gaandeweg in ieder mens aan 
het licht wil komen. Alles komt goed. De tijd zal het 
ons leren. 
 
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor.  

In 2012 vieren we de 80ste verjaardag van de verschijningen. N.B.C. Pro Maria 

afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart (van 21 t/m 24 
april) met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing onder 

begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medi-

sche begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicap-

ten, ouderen en hun familie en vrienden deelnemen.  

Reissom voor de meerdaagse bedevaart is € 265,- (gewone zitplaats bus). 

Opstapplaatsen Schaijk en Boxtel.  

De dagbedevaart op zondag 22 april 2011 heeft de opstapplaatsen Nijmegen 

(vertrek ± 5.25 uur), Alverna, Oploo, Boxtel, en Valkenswaard. Er zingt een 

koor uit Hatert. Vertrek uit Beauraing om 16.00 uur. De reissom is € 35,- p.p.  

Opgave tot zes weken voor de bedevaart.  

Inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, Tel. 0497-682296 of 

rinasenders@hetnet.nl, website http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ 

Info Boxmeer: Mevrouw Van Beusekom—van Mil, Rembrandt van Rijnstraat 34a, Tel. 0485—571328. 

SOLIDARITEIT 

INZAMELING GEREEDSCHAP 
Voor de landen in de Derde Wereld renoveert de Solidariteitswerkplaats in Uden uw oude handgereedschap, 
naaimachines, rollators en rolstoelen. Vrijwilligers knappen het gebruikte gereedschap op en stellen er ge-
reedschapskistjes mee samen. Jongelui, die een vakopleiding volgen zijn zo in staat een ervaren timmerman, 
electriciën of automonteur te worden. Met een naaimachine kunnen vrouwen een eigen onderneming starten 
en zo hun inkomen vergroten.  
 
De mensen van de Solidariteitswerkplaats hebben te kennen gegeven dat er grote behoefte is aan rolstoelen. 
Die worden gevraagd voor projecten in Afrika. We beseffen dat rolstoelen geen courant artikel zijn, maar 
mocht u er een weten dan houden we ons warm aanbevolen. 
 
Contactpersoon: Mw. Maaike Pikkemaat, tel. 0485-572153. 
Het gereedschap kan worden opgehaald of worden afgegeven bij het Parochiehuis, van Sasse van Ysselt-

straat 8, Boxmeer. 

mailto:rinasenders@hetnet.nl,
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/


  

 

VAN HET PAROCHIEBESTUUR 
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Nieuwsbrief voortaan alleen digitaal of huis aan huis? 
Vanaf het moment waarop wij gefuseerd zijn tot de nieuwe Onze Lieve Vrouwe Parochie, is ook de informa-
tievoorziening binnen de gehele nieuwe parochie op eenzelfde manier vorm gegeven. Dit gezamenlijke 
nieuwsbulletin, onze Nieuwsbrief, komt eens per maand uit. Verspreiding gebeurt op de wijze en in de mate 
zoals dat ook voorafgaand aan de fusie in de drie onafhankelijke kernen gebruikelijk was.   
 

In de afgelopen bestuursvergadering hebben wij ons gebogen over de vraag hoe wij hier in de toekomst mee 
om willen gaan. Het antwoord op de in de kop van dit artikel geplaatste vraag is echter: “geen van beide”. Wij 
hebben gekozen voor een vorm waarin de digitale verspreiding een veel grotere rol krijgt dan nu, maar waar-
bij het voor diegenen die daar problemen mee hebben nog steeds mogelijk blijft de Nieuwsbrief in de bus te 
ontvangen.  
 

De volgende argumenten hebben, in willekeurige volgorde, geleid tot deze beslissing: 
- Een website is flexibeler en maakt het mogelijk actueel nieuws nóg sneller te verspreiden.  
- Op de website is meer informatie te vinden dan dat we in de Nieuwsbrief kunnen opnemen. 
- We willen niet zover gaan dat er alleen een digitale versie is. We realiseren ons dat dit voor diegenen 

die geen computer hebben of niet zo computervaardig zijn een probleem oplevert.  
- De financiële situatie van onze Parochie maakt het noodzakelijk te bezuinigen op de drukkosten van 

onze Nieuwsbrief.  
- Het wordt steeds moeilijker om de vele vrijwilligers te vinden die onze Nieuwsbrief rondbrengen. 
- Het is beter voor ons milieu om de hoeveelheid drukwerk te verminderen. 

 

We willen daarom tussen nu en de mei-editie toegroeien naar de volgende situatie: 
- De digitale Nieuwsbrief is te vinden via onze website. 
- Op diverse plekken, in ieder geval in de drie kerken én in het Parochiehuis, komt een stapeltje gedrukte 

exemplaren te liggen. 
- Voor diegenen die aangegeven hebben om toch nog graag een exemplaar thuis te willen krijgen, blijft 

dit mogelijk. In de komende twee uitgaven wordt de mogelijkheid geboden om dit aan te geven. 
 

Wij hopen op deze manier het belang van een goede communicatie recht te doen op een manier die prak-
tisch en financieel haalbaar is en die ook zo blijft voor de toekomst.  
 

Bezinningsprogramma van de Karmel gratis voor vrijwilligers 
Op diverse manieren willen wij uitdrukking geven aan onze mening dat een parochie niet kan bestaan zonder 
de inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers.  
Deze opvatting heeft ook geleid tot het besluit van het parochiebestuur dat wij het bezinningsprogramma van 
de Karmelkring Boxmeer gratis aanbieden aan onze vrijwilligers. De parochie zal de daarbij behorende kos-
ten vergoeden. Hiermee willen we stimuleren dat diegenen die geïnteresseerd zijn in deze activiteiten, zich 
ook daadwerkelijk inschrijven. Het programma van dit seizoen kunt u o.a. vinden achterin de drie kerken van 
onze parochie en op onze website. Nog vragen?  
Neem gerust contact op met Het Parochiehuis (t. 0485 573277, ma t/m vrij tussen 9.00 en 12.00 uur).  
 
Namens het parochiebestuur, met vriendelijke groet,  
Emilie van der Heijden 

START LITURGISCH BERAAD 
Het Parochiebestuur heeft, namens de Parochievergadering, op 17 januari jl. voor de eerste keer het liturgisch 
beraad bij elkaar geroepen. Het was een eerste verkennende bijeenkomst waarin de eerder door de parochie-
vergadering vastgestelde taakomschrijving voor het liturgisch beraad is doorgesproken.  

Taken en afspraken 
Afgesproken is dat het beraad zich met hele concrete aspecten van de liturgie gaat bezig houden, o.a. voor 
grote feestdagen zoals Kerstmis, Goede Week, Pasen, Pinksteren en Allerzielen. Het beraad heeft een evalu-
erende taak met betrekking tot alle vieringen en een oriënterende taak met betrekking tot wat er elders is qua 
verschillende soorten vieringen en aandachtsvelden, zoals familievieringen en aandacht voor jongeren. 
Het beraad rapporteert tweemaal per jaar aan de parochievergadering. 
Namens het pastoraal team zal pastor Bep de Vreede het beraad verder gaan aansturen. 
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 8 januari 2012 

 

FOTO-IMPRESSIE NIEUWJAARSBIJEENKOMST ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE 
 
Op zondag 8 januari jl. werd na de eucharistieviering in de basiliek vanaf 11.45 uur de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst 
in Het Parochiehuis gehouden aan de van Sasse van Ysseltstraat 8 in Boxmeer. 
Ook dit jaar was het weer een druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst. Alle drie de kerklocaties waren goed verte-
genwoordigd. Vice-voorzitter van het parochiebestuur, mevrouw Emilie van der Heijden, hield een kort welkomstwoord 
en overhandigde namens het parochiebestuur en de parochianen aan pastor Tjeu Timmermans symbolisch het inge-
zamelde jubileumcadeau ter waarde van € 4.500 en te besteden aan een kunstwerk voor de basiliek van de hand van 
glaskunstenares Annemiek Punt.  
Pastor Tjeu Timmermans toonde zich verrast en geroerd en benadrukte dat hij het cadeau vooral ziet als een cadeau 
voor de parochie en de parochianen. Zijn Nieuwjaarstoespraak is te lezen via de homepage van onze website: 
www.onzelievevrouweparochie.nl  Van harte aanbevolen! 
 

 
 

 

 

http://www.onzelievevrouweparochie.nl


 
Jaarthema van de werkgroep oecumene: Het Labyrint (deel 3) 
 

Hoe gebruiken we een labyrint? Wij beperken ons hier tot het individuele reizen door het labyrint.  
Zo‟n reis is te verdelen in vier bewegingen. 
“Op de drempel”: concentreren vooraf is belangrijk. Je kunt een woord, een vraag, gedicht, gebed of mantra beden-
ken waarop jij je tijdens de reis wilt concentreren. 
“De reis naar binnen”: omdat jij je op je voeten concentreert en omlaag kijkt raak je de oriëntatie wat kwijt. Door de 
vele bochten lijkt het soms of je verdwaald bent. Ook het leven zit vol veranderingen die je niet hoeft te vrezen en 
moet accepteren. 
“Het rustpunt”: als het centrum nog ver weg lijkt sta je plotseling bij het rechte pad er naar toe.  
Het hart is de bestemming van je reis en een plaats om te rusten. Na de vele bochten ervaar je de kalmte en rust als 
na de kronkelige drukte van alledag. 
“De reis naar buiten”: na de ervaring van rust is de terugweg minder inspannend. Misschien zelfs ontspannend als 
de reis door het labyrint ons wat heeft gebracht. 
De volgende keer nodigen we je uit voor een reis door een echt labyrint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Maandelijkse Taizéviering in kapel van het Kloosterhuis in Sambeek 

Elke maand, meestal de 3
e
 vrijdag van de maand, bent u van harte welkom in de kapel van het Kloosterhuis in  

Sambeek. Van 19.00 - 19.30 uur vindt dan een Taizéviering plaats.  
Deze vieringen zijn gebaseerd op de gebedsdienst van de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé (Frankrijk). 
De vieringen bestaan uit korte teksten, liederen in verschillende talen en stilte. 
De deur van de kapel aan de Grotestraat 69 is open vanaf 18.45 uur.  
Na afloop van de viering is er koffie, thee en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
De data voor 2012 zijn: 17 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni. 
Voor info kunt u contact opnemen met Nelleke Drop, nellekedrop@hetkloosterhuis.nl / 0485-520187.  
  

Van de werkgroep OECUMENE 

 

Dank voor uw gulle gaven in de voedselmand 
 

In de afgelopen Kersttijd hebben velen de wekelijkse voedselmand in de basiliek flink gevuld, zowel met 
goed houdbaar voedsel als enkele serieuze geldelijke giften. Dat heeft ons in staat gesteld om rijk gevulde 
boodschappentassen uit te geven aan hen die daar behoefte aan hadden.  
Grote dank, mede namens die mensen. Blijf aan hen denken in deze tijd van serieuze bezuinigingen. 
 

Stichting Voedselbank Land van Cuijk, rekeningnummer 109041269 

mailbox://C%7C/Users/RKPB-AB/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/fmn4d1g9.default/Mail/onzelievevrouweparochie.nl/Postvak%20Secretariaat%20OLVP?number=56189226


 

 
 

 

    DIENSTEN in de KERKEN vanaf 4 februari 2012 

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 
 
5

e
 zondag door het jaar  

4 februari  19.00 uur  Familieviering – met aandacht voor de eerste stap voorbereiding Eerste Communie  
5 februari  10.30 uur  Eucharistieviering – Pauluskoor – tevens kinderkerkviering 
 
6

e
 zondag door het jaar 

12 februari 10.30 uur  Eucharistieviering – Ben. Bunskoor  
 
7

e
 zondag door het jaar – Carnaval  

19 februari 10.30 uur  Eucharistieviering – Carnavalsmis 
 
Aswoensdag – begin van de Veertigdagentijd  
22 februari  19.00 uur  Aswoensdagviering - samenzang        
   
Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
25 februari 19.00 uur  Woord- en Communieviering – werkgroep  
26 februari 10.30 uur  Eucharistieviering – Pauluskoor 
 
Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
3 maart  19.00 uur  Familieviering met aandacht voor de tweede stap voorbereiding Eerste Communie 
4 maart  10.30 uur  Eucharistieviering – Ben. Bunskoor – tevens kinderkerkviering 
 
Derde zondag van de Veertigdagentijd 
11 maart  10.30 uur  Eucharistieviering – Pauluskoor   
 

H. Bloedkapel omtrent 1935  

 

 
 
Sint Petruskerk, Boxmeer, 1940 



 
 
 

DIENSTEN in de KERKEN 

 

 

Kerklocatie: Sint Jan de Doper, Sambeek  
 
5 februari     9.00 uur  Eucharistieviering – Schola  
11 februari 19.00 uur  Eucharistieviering – volkszang 
18 februari 18.00 uur Eucharistieviering – Carnavalsmis  m.m.v. Joyful 
Woensdag 22 februari  
   19.00 uur Aswoensdagviering – Schola 
25 februari 19.00 uur  Eucharistieviering – Dameskoor 
4 maart    9.00 uur  Eucharistieviering – volkszang 
10 maart   19.00 uur  Eucharistieviering – Joyful 
 

 
 
 
Kerklocatie:  Heilige Cornelius, Vortum-Mullem  
 
12 februari     9.00 uur Eucharistieviering – koor 
19 februari 10.30 uur  Woord- en Communieviering – Carnavalsviering  
      m.m.v. VOMUZI en ensemble VTM 
26 februari   9.00 uur  Eucharistieviering  - koor 
11 maart    9.00 uur  Eucharistieviering - koor 
 
   

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 de-

len 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    
 

DOOPVIERINGEN 

GEHOUDEN UITVAARTDIENSTEN 

 

In de Sint Petrusbasiliek zijn gedoopt: 
 
18 december Lars Gulen     Graafseweg 19, Boxmeer  
 
15 januari  Amber van Nierop  St. Anthonisweg 19, Boxmeer  
 
 
Wij wensen hen, ouders en familie een gelukkige toekomst. 

 

In de Sint Petrusbasiliek te Boxmeer: 
 
30 december   Lies Nielen-van der Ven Elsendonck 1 / app 214  84 jaar 
17 januari   Ben Willems     Egmond 51, Boxmeer  76 jaar 
17 januari  Toos Toonen - Poos   Sambeekseweg 11  84 jaar 
25 januari  An Beelen - Vloet    Madeleine, Velgertstraat 1 89 jaar 
 
 
God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede 

 

 

mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochieboxmeer.nl


  
Soms komt alles tegelijk. Een crisis in de kerk, een eco-
nomische crisis en een begroting die aangeeft dat er 
echt problemen zijn. Hoe kon dat gebeuren? 
 
De crisis in de kerk en de economische crisis zijn zaken 
waar de nieuwe fusieparochie geen invloed op had en 
heeft.  Maar die omstandigheden zijn wel van invloed op 
de begroting 2012.  
 
Voor alle drie parochies gold bij de start van de fusiebe-
sprekingen al in 2009 dat er sprake was van een tekort 
of een dreigend tekort op de begroting. Wanneer je dan 
de bedragen bij elkaar optelt is het wel schrikken, maar 
ook te verklaren. De tekorten zijn vanaf 2009 snel opge-
lopen, zoals blijkt uit het hierbij gepubliceerde overzicht. 

 
Belangrijkste oorzaak is de teruglopende inkomsten van 
rente en dalende inkomsten uit collecten, kerkelijke 
diensten en kerkbijdragen. De opbrengsten uit rente 
vormden voor de parochies altijd een comfortabele in-
komstenbron. De economische crisis heeft er toe geleid 
dat het geld op de bank, ook voor veilige obligaties, ge-
kelderd is. Oude obligatieleningen van soms wel 6% of 
meer die worden afgelost, kan de parochie nu hooguit 
opnieuw uitzetten voor de helft. Beleggen in risicovolle 
Griekse leningen is geen optie, dat risico is veel te 
groot. Vandaar de forse daling van de opbrengsten uit 
bezittingen. 

 
Daar tegenover zijn de persoonskosten gestegen als 
gevolg van de aanstelling van een parochie-secretaris 
ter ontlasting van het pastorale team. Dit was nodig in 
het kader van de fusie om te voorkomen dat diverse 
administratieve werkzaamheden bij de pastores terecht 
zouden komen. Die zijn daar niet voor.  

 
 
 

 
Daarnaast is de fiscale positie van de pastorale werkster 
met ingang van de fusie gewijzigd. In plaats van het 
(voor de parochie zeer voordelige) contract op basis van 
het honorarium voor een priester is het met ingang van 
september een “burgercontract” geworden met alle ge-
volgen van dien. Hogere sociale lasten en pensioenpre-
mie betekenden een aanzienlijke kostenstijging. 
 
Het financiële overzicht, waarbij we de verschillende 
baten en lasten soorten hebben teruggebracht tot de 
meest essentiële en de onderlinge verrekeningen, baten 
en lasten van de Toren van Sambeek hebben geëlimi-
neerd, geeft duidelijk de ontwikkeling van de cijfers in de 
loop van de jaren. 
 
De fusieparochie heeft nog voldoende middelen om het 
even uit te zingen. Maar als je inteert op het eigen ver-
mogen gaat het hard. Het zou betekenen, dat het over 
een aantal jaren einde parochie betekent. De parochie 
heeft de luxe situatie dat de maatregelen om het pro-
bleem op te lossen weloverwogen kunnen gebeuren. 
Maar dat betekent niet, dat alles bij het oude kan blijven. 
Of de bijdragen moeten substantieel omhoog en wij be-
seffen, dat dat in deze tijd heel lastig is, óf op de uitga-
venkant moet fors worden bezuinigd en wij beseffen, dat 
dit uitsluitend mogelijk is met verlies van kwaliteit voor 
de parochianen. Dan zullen de zaken anders geregeld 
moeten worden en dat betekent vrijwel zeker minder 
mogelijkheden. 
 
Het is niet het probleem van het bestuur, maar van de 
parochie als geheel. 
 
Vandaar een oproep: kijk nog eens goed naar uw bijdra-
ge, hoe lang is het al hetzelfde bedrag en als het kan: 
mag het wat meer zijn, het is voor uw eigen parochie.  
 
Het Bestuur 
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Blink biedt hulp van een vaste vrijwilliger aan een persoon met een beperking of met een chronische ziekte en aan hun 

mantelzorger(s). Wanneer het klikt tussen de vrijwilliger en de hulpvrager zorgt de hulp voor ontlasting van de mantel-

zorgers. Zo wordt eenzaamheid voorkomen en integratie bevorderd.  

Voor een inwoner van Boxmeer, een man (1958) met een verstandelijke en auditieve  

beperking zoeken we een vrijwilliger die met hem mee gaat naar de mis in de 

kerk op zaterdag of zondag.  

Voor het invullen van deze, of andere hulpvragen kunt u contact opnemen met: 

Blink Elma van den Bergh, consulent regio Land van Cuijk  

Telefoon: 06-14382251 of e.vandenbergg@blinkuit.nl 

 

OPROEP BLINK 

 

mailto:e.vandenbergg@blinkuit.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonskosten    De persoonskosten betreffen het honorarium en de salarissen van pastores,  
       dirigenten, de parochiesecretaris en de vrijwilligersvergoedingen van de overige  
       medewerkers.  
 
Kerkelijke gebouwen   Dit is de huur van de basiliek, de onderhoudskosten en de kosten van verlichting en 
       verwarming van de kerken. 
 
Parochiehuis/begraafplaatsen Dit zijn de kosten van de verwarming, verlichting, zakelijke lasten, onderhoud van het 
       parochiehuis en de kosten van de begraafplaatsen in Sambeek en Vortum-Mullem. 
 
Kosten eredienst    Uit deze post worden de kosten van de diensten betaald, zoals kaarsen, misboekjes,  
       offerkaarsen, kosten van de zangkoren en de bloemen op het altaar.  

 
Kosten pastoraal     Dit betreft voornamelijk de kosten van de Nieuwsbrief, van de werkgroepen en  
       eventuele cursuskosten. 
 
Verplichte/vrijwillige bijdragen Hierin is opgenomen de afdracht van de collecten voor derden (Adventsactie, missie 
       e.d.), de bisdombijdrage en de kosten van de ondersteuning door het dekenaat.  
 
Beheerskosten     Dit zijn de telefoonkosten, porti, internet, abonnementen, de kosten van de kopieer- 
       apparatuur en computers.  

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst  
uit bezittingen en beleggingen Hieronder vallen de renteopbrengsten, de verhuuropbrengst van de archiefruimte en 
       de opbrengsten van de begraafplaatsen Sambeek en Vortum-Mullem. 
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AKTIE KERKBALANS 2012 
 

Bij de sluiting van de kopij voor deze Nieuwsbrief was de Aktie Kerkbalans bijna voltooid. 
De werkgroep Aktie Kerkbalans dankt hierbij alvast alle lopers voor hun inspanningen. 

In de Nieuwsbrief van maart komen wij nog op de Aktie terug.   



 

KIND en KERK   

 

Eerste Communie - Boxmeer 
Begin januari is de Eerste Communie-voorbereiding van start gegaan. In december al hadden de 53 kinderen de 
werkmap plus liedjes-CD ontvangen. Onlangs kregen ze een mail om uit de 15 liedjes de 7 mooiste te kiezen en 
dat lijstje door te sturen naar Sandy. Die maakt een top-7 en die liedjes zullen gebruikt worden in de vieringen. 
Ook zijn de ouders al bij elkaar geweest die de kerkversiering en de beamerpresentaties zullen verzorgen. In iede-
re viering zal er een presentatie zijn, waarin inzendingen van de kinderen verwerkt zullen zijn. We zijn benieuwd. 
De ouders die de versiering verzorgen waren ook vol ideeën. Ze kozen voor „de boom‟. Een boom begint als zaad-
je, groeit en krijgt blad, en als hij groot genoeg is krijgt hij elk jaar bloesem en vruchten. De kinderen zal gevraagd 
worden om kleine werkstukjes in te leveren, waarmee de boom steeds bekleed zal worden. 
Ook de ouders van de eerste voorbereidende viering (thema: Wie ik ben) die op 4 februari gehouden wordt, zijn al 
bijeen geweest. Ze hebben samen mooie teksten gekozen. Samen met de liedjes en presentatie zal het een mooi 
geheel worden.  
De andere voorbereidende vieringen zullen zijn op de volgende zaterdagen: 3 maart (thema: vriendschap en vre-
de), 31 maart (helpen en delen; tevens Palmpasen), 12 mei (thema: dromen en doen). Aanvang steeds 19.00 uur.  
Eerste Communie - Sambeek 
Onder leiding van de stuurgroep zijn ook hier de ouders van de 14 communicanten aan de slag gegaan. De kinde-
ren zijn al flink aan de slag gegaan met het projekt Peter Pen. Een groepje ouders heeft al het eerste materiaal 
verzameld voor de Eerste Communieviering van 13 mei (tevens Moederdag). De les rond het thema bidden alsook 
de rondleiding door de kerk staan al in ieders agenda.  
Tip: de palmpasenviering op 1 april 9.00 uur! 
Eerste Communie - Vortum-Mullem 
Ook de ouders van de 14 communicanten uit Vortum-Mullem zijn bij elkaar geweest. De kinderen hebben de werk-
map en de liedjes-CD ontvangen en zullen er onder leiding van juffrouw Cecile uit gaan werken. De taak van de 
ouders is vooral gelegen in het voorbereiden van de EC-viering, die als thema heeft: Iedereen is bijzonder, en het 
verzorgen – samen met de kinderen - van de kerkversiering.  
Tip: de familieviering van palmpasen op 1 april 10.30 uur! 
Kinderkerk – Boxmeer 
Kinderkerk is een bijzonder leuke viering voor kinderen parallel aan de zondagse viering van 10.30 uur. De viering 
wordt steeds meer door een vaste groep ouders zelf voorbereid en uitgevoerd. Het is heel speels en creatief en 
gaat steeds over een thema uit het leven van de kinderen.  
Data kinderkerk: zondag 5 februari, 4 maart, 8 april, 6 mei, 1 juli. 

 
KINDERACTIVITEITEN TIJDENS NIEUWJAARSBIJEENKOMST 



KARMELKRING: bezinningsaanbod 

 

Film en Spiritualiteit 
Al vele jaren kijken we naar films met een levensbeschouwelijke diepgang.  
We gaan hierover met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen. Dit 
voorjaar kiezen we voor: 
 
1.‘Uitbehandeld, maar niet opgegeven’, een documentaire. 
Kun je het onmogelijke, het lastige en onhebbelijke onder ogen zien? 
Jezus deed het en Detlef Petry ook. Kunnen wij dat leren?  
Psychiater Detlef Petry kijkt niet alleen naar de ziekteverschijnselen, maar bouwt een persoonlijke band met zijn 
patiënten op. Zijn manier van doen werkt aanstekelijk. Het is een ontroerend, persoonlijk verhaal van een psychia-
ter, een eerherstel voor zijn patiënten en een pleidooi voor menselijke psychiatrie.  
 
2. Departures 
De Academy of Motion Picture Arts and Sciences viel als een blok voor deze film en kende haar de Oscar voor 
beste buitenlandse film toe. Deze film laat een diepe indruk achter. Confronterend, maar zeer liefdevol.  
„God, de Dood en de Liefde, drie woorden voor een en hetzelfde‟. 
 
3. Troubled Water 
De aanwezigheid van „de onzichtbare God‟. Deus Usynlich. Deze film heeft diepe gronden en gaat door merg en 
been.„Een meesterlijke, aangrijpende en indrukwekkende film‟. Over schuld en boete, hoe moeilijk het is om tot 
erkenning en bekentenis te komen, hoe destructief miskenning, ontkenning en niet tot gesprek-kunnen-komen 
kan zijn, hoe complex goed en kwaad door elkaar heen lopen. De film kan je meevoeren op een geestelijke weg. 
 
Begeleiding:  Gerard Westendorp o. carm. 
Plaats:          ingang Kerkpad 1, bij parkeerplaats tussen kerk en  
    klooster  
Datum:          vrijdag 17 februari, 2 en 16 maart 2012 
Tijd:          16.00 - 20.00 uur (brood meenemen, voor koffie en 
   soep wordt gezorgd) 
Kosten:         per vrijdag  € 7,50.  
 
Samen Bijbel Lezen 
We lezen steeds de tekst van dat gedeelte uit het Evangelie dat op  
de zondag wordt gelezen in de Eucharistieviering. Samen zoeken we 
naar wat de schrijver van het Evangelie ons wil vertellen. 
Wat is de betekenis van het verhaal voor mij, voor ons, nu?  
Deelname is per ochtend mogelijk!  
 
Begeleiding: Jos Boermans o.carm. en pastor 
Data:              vrijdag 24 februari, 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 informatie 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 voor-
keur 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  
(t. 0485-562156). 
Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst of door het bedrag te gireren op giro 6459966 ten name van 
Karmelkring Boxmeer, met vermelding van de activiteit(en) waarvoor u zich inschrijft. 
 

 

http://www.karmelcentra.nl/boxmeer
mailto:karmelkringboxmeer@karmel.nl


 
 
 

COLOFON 

 

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE. Deze verschijnt 11 maal per jaar in een oplage van 6300. 
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 3 maart 2012. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op 12 februari 2012 op het redactieadres of  
per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd. 
 
Red.: Herman Jan van Cuijk 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     

 

 
SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL 

 
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL 

 

AFSCHEID DIRIGENT GEMENGD ZANGKOOR VORTUM-MULLEM  
 

Op 20 december jl. is in Vortum-Mullem afscheid genomen van mevrouw Jo van de Weier, na 7 jaren dirigentschap 
van het gemengd zangkoor van de St. Corneliuskerk. Parochiebestuurslid en voorzitter van het gemengd zangkoor 
Jacob Fleuren heeft haar tijdens een feestelijke bijeenkomst toegesproken en namens het bestuur van de Onze 
Lieve Vrouwe parochie bloemen en een cadeau aangeboden. Dit was een geldbedrag van € 100,- ten bate van het 
project van de MOV Werkgroep St. Matthias in Oploo, waarbij Jo en haar man nauw betrokken zijn. Op tweede 
Kerstdag zouden ze daarvoor zelfs naar India vliegen. 

Jo heeft zich met groot plichtsbesef van haar taak gekweten en is altijd zeer bij het koor betrokken geweest. Bij 
geen enkele uitvaartdienst heeft zij verstek laten gaan en dat zijn er maar liefst 27 geweest. Op de Ceciliafeesten 
was ze altijd met haar echtgenoot Antoon aanwezig. Het waren de extra leuke contactmomenten waar iedereen 
altijd naar uitzag. Zij verzorgde de invulling van het zangrepertoire in samenwerking met de pastores en verstond 
daarbij de kunst om het zangkoor met zijn kwaliteiten toch iedere keer weer een niveau hoger te brengen. Ze zocht 
ook steeds naar nieuw repertoire, zodanig dat het koor het nog kon behapstukken, vooral omdat er altijd a capella 
gezongen moet worden. Haar vaste motto was: “Denk aan je adem!” Dat heeft het koor ook zo volgehouden en 
daarom zijn de leden er allemaal nog steeds! Het koor mag vaak complimenten ontvangen, omdat de parochianen 
en de pastores vinden dat het koor de diensten mooi opluistert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto zijn van links naar rechts te zien: 
(achterste rij): Fien van Bree, Nellie Ronnes, Piet Bernards, Jacob Fleuren 

(middelste rij): Nellie Hendriks, Arie van Bree, Gerrit Jacobs 
(voorste rij): Riek Brienen, Netje Brienen, Mientje Cremers, Riek Ebben, Jo van de Weier (dirigent)  

 


