
In de vakantietijd gebeurt er veel 
 
De komende weken onderbreken we ons gewone ritme 
van alledag. De vakantie is een periode van ontspanning, 
vrij zijn van de werkzaamheden, extra tijd hebben voor 
elkaar en  voor het gezin. Meestal zoeken we een andere 
omgeving op. Velen zoeken de warmte van de zon en het 
verfrissende van de zee. Anderen zoeken de stilte en de 
rust van de natuur. Weer anderen vinden steden,  
architectuur en kunst fascinerend. Nog anderen maken 
grote reizen naar andere werelddelen en andere culturen. 
Jongeren zoeken soms de kick van het vreemde en het 
uitdagende. Jongeren zoeken soms leeftijdgenoten om 
zich bij elkaar thuis te voelen en hun eigen dromen te  
volgen. De vakantie is een periode waarin op verschil-
lende manieren nieuwe energie en nieuw enthousiasme 
wordt opgedaan. De vakantie is ook een periode waarin 
er ruimte is voor een goed boek, voor bezinning, reflectie 
en gesprek. In de vakantie worden vaak ook heilige plaat-
sen bezocht. Heilige plaatsen die door de eeuwen heen 
mensen hebben gediend om zich met het leven in al zijn  
omstandigheden en wederwaardigheden te verhouden. 
Tempels, kerken en kapellen met hun schoonheid, met 
hun rijkdom en met hun eenvoud. Heilige plaatsen,  
bedevaartplaatsen, waar mensen naar toe reizen om 
troost en bemoediging te vinden wanneer het leven pijn 
doet. Heilige plaatsen waar jongeren naar toe trekken om 
zich over te geven aan de uitdaging van het leven en de 
uitdaging van het samenzijn met leeftijdsgenoten, zoals 
Taizé in Frankrijk.   
 
De Onze Lieve Vrouwe parochie in vakantietijd 
De vakantieperiode in de parochie is ook anders dan  
gewoonlijk. Werkgroepen liggen stil. Koren komen niet bij 
elkaar voor repetities en voor het ondersteunen van de 
zang in de vieringen. De anders zo talrijke vergaderingen 
en activiteiten vragen even niet de aandacht. Ook de  
parochie schakelt over naar een rustiger periode, hoewel 
de normale vieringen door de week en op zondag gewoon 
doorgaan. We weten ook dat er voor verschillende 
mensen momenten van verdriet en pijn zullen zijn van-
wege ziekte of sterven van iemand die hen dierbaar is.  
 
Belangrijke momenten voor kerklocaties 
Toch zijn er in de komende maanden voor de drie kerklo-
caties en voor de hele parochie belangrijke momenten.  
 

 

Boxmeer 
Op zaterdag 9 juni openen we in Boxmeer De Vaart. 
Het Boxmeers Vocaal Ensemble zingt traditiegetrouw in 
deze viering.  
Op zondag 10 juni is de plechtige Eucharistieviering 
met medewerking van het Buns- en het Pauluskoor. Na 
deze viering trekt de processie door Boxmeer. Bijzonder 
is dat dit jaar de burgemeester van Sigmaringen met een 
delegatie tijdens de Boxmeerse Vaart aanwezig zullen 
zijn. Bijzonder is ook dat dit jaar voor  het eerst een 
kleurige nieuwe poster is ontworpen om de Vaart onder 
de aandacht te brengen. 
 
Sambeek 
In het weekend van 23 en 24 juni is in Sambeek het 
St. Jansfeest met medewerking van het gemengd koor. 
De kransen en de bloemtakken worden op zaterdag 
gezegend. Deze kransen en bloemtakken worden  
vervolgens opgehangen aan de deuren van de huizen 
als teken van bescherming en beveiliging. De legende 
die met deze zegening van de kransen en bloemtakken 
is verbonden wordt tijdens deze kranswijding gelezen. 
 
Vortum-Mullem 
Op zondag 16 september vieren we in Vortum-Mullem 
het patroonsfeest van Sint Cornelius. Cornelius was 
in de derde eeuw een paus met een open en gematigde 
houding. Hij is in de loop der eeuwen een volksheilige 
geworden die vooral in deze omgeving werd aan-
geroepen als “noodhelper” bij ziekten en moeilijkheden 
en als beschermer van al het vee dat horens heeft. Veel 
is van deze devotie niet meer overgebleven, omdat we 
gezegend zijn met een goede gezondheidszorg voor 
mens en dier. Maar Sint Cornelius is de patroonheilige 
van de kerk gebleven.  
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Wij feliciteren….! 
 

De dagen rondom Koninginnedag werden ook dit 
jaar weer voor een groot deel bepaald door de  
traditionele lintjesregen. Het is een bijzondere  
manier om mensen die zich reeds vele jaren  
belangeloos en vrijwillig inzetten extra in het  

zonnetje te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar waren er weer diverse parochianen, of hun 
familieleden, die verrast werden door een  

koninklijke onderscheiding.  
Via deze weg wil ik namens het parochiebestuur 
mijn hartelijke felicitaties aan hen overbrengen. 

 
Met vriendelijke groet,  
Emilie van der Heijden 

 

Van de Bestuurstafel   
Op zondag 2 september viert de hele parochie de 
startzondag van het nieuwe werkjaar.  
Na de welverdiende vakantie begint de parochie weer 
op volle toeren te draaien. We accentueren dit door 
een gezamenlijke viering in de basiliek met mede- 
werking van de verschillende parochiële koren. Het is 
ook een moment om elkaar te bedanken voor alle 
inzet en elkaar uit te nodigen weer met nieuwe ener-
gie onze schouders te zetten onder de voortgaande 
opbouw van de parochie.  
 
De parochie zijn we samen 
De parochie dragen we immers samen. Ieder is daar-
bij belangrijk. Ieder heeft daarbij een eigen kwaliteit. 
De vrouwen die de kerk versieren vertellen hun ver-
haal met bloemen. De leden van de koren dragen met 
hun zang ontzettend veel bij aan de kwaliteit van de 
vieringen. De lectoren, de collectanten, de kosters, de 
misdienaars en alle kerkgangers maken samen onze 
gemeenschap. De werkgroep Kind en Kerk, de 
mensen die de peuter/kleuterviering verzorgen, de  
mensen die de Eerste Communie van de kinderen 
begeleiden, de mensen die de jongeren begeleiden 
als deze jongeren ervoor kiezen gevormd te worden, 
zorgen er voor dat de toekomst van de parochie ook 
gedragen wordt door een nieuwe generatie. Ieder is 
belangrijk en doet er toe. Dat moeten we vasthouden 
en benadrukken. Daarbij past een woord van dank en 
waardering.   
 
Ook de mensen die achter de schermen werken zoals 
het parochiebestuur, de parochievergadering, het  
secretariaat, de mensen van de kerkbijdrage- en  
ledenadministratie, de mensen van de parochiële 
Nieuwsbrief, de mensen van de postbezorging en vele 
anderen mogen we niet vergeten. De parochie zijn we 
samen. Alleen samen kunnen we de parochie dragen 
en naar de toekomst toe opbouwen. We accentueren 
dit niet alleen in deze startzondag.  
 
Een week later (zondag 9 september) vieren we als 
parochie gezamenlijk de Ziekenzondag met de  
zalving van hen die ziek, beperkt, broos en kwetsbaar 
zijn geworden. 
 
Nieuwe energie en inspiratie 
De feestelijke momenten die ik heb aangegeven zijn 
mooie gelegenheden elkaar op te zoeken in de  
verschillende kerkgelegenheden en de feestvreugde 
voor ieder op die momenten te vergroten.  
In onze parochie is iedereen belangrijk.  
In hoge mate zijn we op elkaar aangewezen om de 
parochie te dragen.  
 
Ik hoop dat deze zomer- en vakantietijd ons daartoe 
nieuwe energie en nieuwe inspiratie aanreikt.  
 
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor  
 

 
OPEN KLOOSTERDAG 24 JUNI 2012 

 
Ruim veertig kloosters verspreid over heel Nederland 
zetten op zondag 24 juni 2012 hun deuren open.  
De datum verwijst naar het feest van Johannes de 
Doper – de wegbereider die als eerste de mensen op 
het spoor zette van Degene waar naar hij verwees. 
 
Met dit initiatief willen de kloostergemeenschappen 
laten zien hoe religieus leven in deze tijd wordt vorm-
gegeven.  
Men hoopt op een inspirerende en respectvolle  
ontmoeting, waarin mensen welkom zijn om de  
religieuzen in hun eigen leefsfeer te ontmoeten, en 
kennis te maken met hun gastvrijheid, hun woon-
omgeving, hun charisma en vooral met wat hen 
beweegt voor dit leven te kiezen.  
 
Religieuzen willen blijven getuigen van de intense 
geraaktheid door God en door mensen.    
 
Ook het Karmelklooster in Boxmeer stelt zijn deuren 
open en heet u van harte welkom.  
 
Zie voor nadere informatie het programma van de 
Open Kloosterdag in Boxmeer. 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

     

SINT-JANSKRANSENWIJDING IN SAMBEEK 

 
Op zaterdag 23 juni worden om 18.30 uur op het kerkplein in Sambeek weer de Sint-Janskransen gewijd.  
Vooraf gaand hieraan maakt harmonie Semper Unitas een muzikale rondgang door Sambeek. 
 

. 
. 

 
KLOOSTERBEZINNINGSWEEKEND KARMELKLOOSTER BOXMEER 

 
In het kader van de activiteiten die zijn/worden georganiseerd in verband met de fusie  

is ook een kloosterbezinningsweekend opgenomen.  
Het inhoudelijk programma staat nog niet helemaal vast, maar de data willen wij u al wel mededelen, namelijk: 

 
vrijdag 7 september (vanaf 17.30 uur) t/m zaterdag 8 september (tot 16.00 uur). 

 
Hierbij is dus één overnachting opgenomen, waarvoor in het Karmelklooster 14 eenpersoons gastenkamers  

beschikbaar zijn. Dit aantal bepaalt dus ook hoeveel mensen voor het weekend kunnen inschrijven.  
Bij grote belangstelling zal over een half jaar een nieuw aanbod worden gedaan.  

De eigen bijdrage voor het weekend is € 25,-. 
 

Geschiedenis 
 
Bij het feest van Johannes de Doper (24 juni), naar 
wie de kerk in Sambeek is genoemd, staan de 
meeste planten en bloemen in volle bloei en ook de 
gewassen op het veld groeien volop.  
Vroeger leefden de mensen veel dichter bij de natuur 
dan nu. Ze wisten dat ze er in bijna alle opzichten 
afhankelijk van waren. Een goede oogst betekende 
voldoende voedsel voor de winter. Mislukte de oogst 
echter door droogte of over-vloedige regenval, dan 
was er weinig te eten.  
Als teken van die verbondenheid met de natuur  
werden op veel plaatsen de zogenaamde Midzomer-
feesten gehouden. Van bloemen en planten werden 
dan versieringen voor huizen en pleinen gemaakt. 

In Sambeek en nog enkele andere 
plaatsen in Noord-Brabant ontwikkelde 
zich het gebruik om naast de voordeur 
een krans of tros te hangen op de 
feestdag van Sint Jan.  
Deze zelfgemaakte bloemstukken 
worden op 23 juni op het kerkplein  
gewijd en horen daarna een week 
naast of boven de voordeur te hangen. 
Vervolgens kunnen ze worden  
opgeborgen in schuur of op zolder tot 
het volgende jaar.  
 
De legenden waar het ophangen van 
de kransen en trossen op gebaseerd is, 
worden elk jaar tijdens de Sint-Jans-
kransenwijding verteld. 



   
 

 
 

 

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

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

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

 
VIERINGEN IN HET WEEKEND  
 
Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer 
 
H. Drie-eenheid 
3 juni  10.30 uur  Eucharistieviering – Pauluskoor 
Sacramentsdag - Boxmeerse Vaart 
9 juni  19.00 uur Opening van de Vaart – Eucharistieviering m.m.v. Boxmeers 

 Vocaal Ensemble en H. Bloedsgilde 
10 juni  10.30 uur Eucharistieviering – m.m.v. Ben. Bunskoor, Pauluskoor en 
     H. Bloedsgilde. Aansluitend trekt de Vaartprocessie. 
16 juni  19.00 uur  Woord- en Communieviering - m.m.v. de werkgroep  
17 juni  10.30 uur  Eucharistieviering - Ben. Bunskoor 
23 juni 19.00 uur  Terugkomviering Eerste Communicanten  
24 juni 10.30 uur  Eucharistieviering - Ben. Bunskoor en Pauluskoor; einde seizoen 
  1 juli 10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang,  tevens kinderkerkviering 
  8 juli 10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang  
15 juli 10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang  
16 juli  19.00 uur Feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel.  
     Eucharistieviering, waarna ieder wordt uitgenodigd voor ontmoeting met koffie/thee  
     in de pandgang van het klooster  
22 juli 10.30 uur  Eucharistieviering -  samenzang 
29 juli 10.30 uur  Woord- en Communieviering - samenzang m.m.v. de werkgroep 
 5 aug. 10.30 uur  Eucharistieviering - samenzang 
 
 
Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek  
 
  3 juni    9.00 uur   Eucharistieviering - dameskoor 
  9 juni  19.00 uur  Eucharistieviering - samenzang  
17 juni   9.00 uur  Eucharistieviering - samenzang  
23 juni 18.30 uur Kranswijding - gemengd koor 
24 juni  10.30 uur Eucharistieviering - feest St. Jan de Doper- gemengd koor 
  1 juli   9.00 uur  Eucharistieviering - Schola 
  7 juli  19.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
15 juli   9.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
21 juli 19.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
29 juli   9.00 uur  Woord- en Communieviering – samenzang m.m.v. de werkgroep 
 5 aug.   9.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 
 
 
Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem  
 
10 juni   9.00 uur  Eucharistieviering - koor   
24 juni   9.00 uur  Eucharistieviering - koor 
  8 juli  9.00 uur  Eucharistievieirng - koor 
22 juli  9.00 uur  Eucharistieviering - samenzang 



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

voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder 
kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof. 
 
Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen neem dan contact op met ons parochie-
secretariaat om in overleg tot een goede afspraak te komen. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel 
bereikbaar – t. 57 32 77  en ook via e-mail: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl    

In de Sint Petrusbasiliek te Boxmeer 
 
21 april Mien Kusters - van Doorne, Elzenstraat 36   92 jaar 
22 mei Boy Willems,     Julie Postelsingel 56 76 jaar 
 
In de St. Jan de Doperkerk te Sambeek 
 
  1 mei  Sjang Denen,  Oude Waranda 12   `  89 jaar  
12 mei Toon Dijks, Paulusstraat 1, Sint Anthonis  81 jaar 
  
God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede. 
 

 

UITVAARTDIENSTEN 

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

 
.  

DOOPVIERINGEN 

In de Sint Petrusbasiliek gedoopt:    
 
15 april  Hidde van Mierlo,  Adriaen Brouwerstraat 41,  Boxmeer  (rectificatie) 
 
Wij wensen hem en zijn ouders en familie een gelukkige toekomst! 
 
6 mei  Evi Claassen, Elzenstraat 34, Boxmeer     
13 mei  Ayden en Kyan Gerrits, Abraham Bloemaertstraat 8, Boxmeer 
 
Ook hen wensen wij een mooie toekomst en alle goeds!  
 
 
 
. 

 
IMPRESSIE LOURDESBEDEVAART 

 
Van 13 t/m 19 mei jl. waren 53 pelgrims van 
het Lourdesfonds Boxmeer op bedevaart naar 
Lourdes. 
Er kan worden terugzien op een bedevaart met 
heel veel mooie momenten van ontmoeting, 
plezier en bezinning.  
Saamhorigheid, vriendschap, bemoediging en 
inspiratie stonden hoog in het vaandel.  
 
Ook mede dankzij het mooie weer mag met 
voldoening worden gesproken over een 
geslaagde bedevaart 



 

 

  Eerste Communieviering  Vortum-Mullem 
 

“Iedereen is bijZONder” :  
Dat is het thema van de 1ste communieviering van 27 mei 2012. 
In de voorbereiding richting 1ste communie hebben diverse activiteiten  
plaatsgevonden en aan de kinderen is gevraagd hierover een kort  
stukje te schrijven.  Hieronder het resultaat. 
 
“Bij de bakker kun je brood bakken. Je kunt ook andere dingen bakken. Zoals: 
koekjes, chocolade, taartjes, cakejes. Er zijn allemaal bakkers en die bakken.  
En er zijn allemaal machines, bakmachines. Op het brood kun je nootjes.” -   
Suus van Raaij 
“De kerk is een mooie plek. Je komt er best vaak. Om te bidden of als iemand  
overleden is. Ook op dit gelegenheid komen wij in de kerk.” - Evy van de Heuvel 
“Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel. Jezus zegt tegen zijn vrienden iemand gaat me verraden. Jezus wordt  
opgepakt. Jezus wordt aan het kruis gehangen en de rest gaat verder. “ -  Gea van der Horst 
“Met de communie gaat het over, Jezus en dat doe je in de kerk. Je zingt liedjes en nog veel meer. Ik doe de commu-
nie en nog 12 kinderen.” - Meike Ebben 
“Bij de bakker. Wij zijn bij de bakker geweest en daar hebben we broodgemaakt. En daar hebben we samen cake  
gemaakt. en het was lekker en we hebben ook nog koekjes gebakken.” -  Stijn van Kempen 
“Ik doe op 27 mei mijn eerste communie. Dan krijg ik mijn eerste hostie. Ik heb er zin in.” - Koen van Gaal 
“Ik ben naar de bakker geweest. Ik heb een brood gemaakt en ik heb ook koekjes gemaakt en ik heb een rondleiding. 
laat ons bidden.” -  Roy Dinnesen 
“Bij de bakker. Wij gaan naar de bakker. Een paar Mama's gaan mee. Want ze moesten rijden. “ - Thijs Willems 
“Bij de bakker was het leuk. Bij de bakker kan je bakken. Je kan koekjes bakken dat is leuk en jog brood bakken.” - 
Janick Jacobs 
“Naar de bakker. Groep 4 is naar de bakker geweest. En Aniek dat ben ik en ik heb een twee koekjes gebakken.” -  
Aniek van de Hoogen 
“Ik ben naar de bakker geweest en ik heb mijn naam gemaakt van brood en ik heb koekjes gemaakt. “ -  
Mandy Denen 
“We steken een kaarsje aan voor de zieke mensen die er nu niet kunnen zijn. Laat ons bidden.” -  Lars Dinnesen 
“Jezus een goede man. Alleen het is niet goed afgelopen. Hij is overleden. Maar gelukkig is hij weer opgestaan. En 
gelukkig is het goed afgelopen met hem.” -  Giel Ebbers 
 

KIND en KERK  



KIND en KERK  

 

 

Terugblik Eerste Communie Boxmeer zondag 20 mei 2012 
 
Beste Eerste Communicant, 
 
Op zondag 20 mei 2012 heb je voor het eerst de Communie, het Heilig Brood van Jezus ontvangen. In de 
Basiliek was het een groot feest, maar vast ook bij jou thuis. Jullie zagen er allemaal geweldig uit en samen 
hebben we er twee mooie vieringen van gemaakt! We hopen dat jij de vieringen in de kerk mooi bent gaan  
vinden: de liedjes, het samen bidden, de Communie, het zingen samen, de muziekinstrumenten, enzovoort. 
 
En nu je helemaal MAG meedoen, hopen we natuurlijk dat je verder ook mee WIL doen.  
Kom je dan met je ouders, broers, zusjes, opa's en oma's en verdere familie naar de terugkomviering Eerste 
Communicanten en Vormelingen op zaterdag 23 juni 2012 om 19.00 uur in de Basiliek?  
We rekenen op je! 
 
Namens de Ouderwerkgroep EC Boxmeer, 
Daniëlle Theunissen-Bouwhuis 

EC Boxmeer-viering 10.30 uur  fotografie Ans Meulepas  EC Boxmeer-viering  12.30 uur 

Communieviering Sambeek 
 

Lieke Laarakkers, Elmer Vis, Julia Laarakkers Anne Willems, Maud Laurant, Suzanne Philipse,  
Lonneke van den Hurk, Kiki Nissen, Jesper Nabbe, Pleun Hendriks, Koen Laarakkers, Meike Michels,  

Fianne Rongen en Luus Linders  
ontvingen uit handen van Pastoor Tjeu Timmermans hun eerste Heilige Communie.  

Dit vond plaats op zondag 13 mei jl. in de St. Jan de Doper in Sambeek. 
Deze communieviering, waarin de kinderen zelf zongen onder begeleiding van Theo in ’t Panhuis,  

werd muzikaal ondersteund door harmonie Semper Unitas. 

 

EC Sambeek-viering 13-5-2012 fotografie Betty Derikx 



 
 
 

COLOFON 

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie.  
Uw bijdrage aan de NIEUWSBRIEF is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.  
Het volgende nummer verschijnt in de week van 28 juli 2012. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op 15 juli 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   
 
Kerklocatie Sambeek:  Grotestraat 65, 5836 AC Sambeek. T. (0485) 571618 
Kerklocatie Vortum-Mullem: Sint  Cornelisstraat 18, 5827 AL Vortum-Mullem 
 

 
SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL 

 
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL 

 

 
   

 
 

Petrusbasiliek 
10.30 uur 

 Eucharistieviering
 

  
Karmelklooster 

11.30 – 12.00 uur 
 Koffie, ontmoeting en gesprek

 
    

Vrouwenkamer 
14.15 uur 
15.15 uur 

 INLEIDING en gesprek
Karmelitaans leven, oorsprong en spiritualiteit 
 

  
doorlopend in de 
Vormingsruimte 

 PRESENTATIES
Karmelregel  
Titus Brandsma 

  
 doorlopend in de 

Pandgang 
 GEBRANDSCHILDERDE RAMEN 

verbeelding van de geschiedenis van de Karmel  
vanuit 17e eeuws perspectief 

  
doorlopend in de Refter  ONTMOETING met leden van de Familia Carmelitana 

en INFORMATIE 
* Karmelregel  
* lekenkarmel 
* Karmel in Litouwen 
* boekentafel 
* brochures, folders 

  
Petrus basiliek 

14.15 uur 
15.15 uur 

 RONDLEIDING
 

  
Bloedkapel 

16.00 uur 
 REGELVIERING

ter afsluiting van de Open Kloosterdag 2012 
 

Karmel Boxmeer – Steenstraat 39 – 5831 JA Boxmeer  
www.karmel.nl - www.karmelboxmeer.nl 

WELKOM 
 

OPEN KLOOSTERDAG 
 

KARMEL BOXMEER 
 

zondag 24 juni 2012 
10.30 uur – 12.00 uur en 14.00 uur – 16.30 uur 


