
 
 
 

Nieuwsbrief 7 
Onze Lieve Vrouwe parochie 

Boxmeer 
 
 
Beste parochianen,  
 
Een hartelijke groet vanuit het parochiehuis!  
 
Geleidelijk gaat het Parochiehuis weer open. Zoals wij in de vorige brief al schreven: met 
de nodige voorzichtigheid. Tussen 10.00 en 10.30 u is er koffie, maar helaas voor nog 
niet meer dan acht personen tegelijk. Als u corona-gerelateerde gezondheidsklachten 
hebt, verzoeken wij u niet in het Parochiehuis te komen. Dat geldt ook wanneer u in 
grote gezelschappen bent geweest waarin de veiligheidsvoorschriften niet of 
onvoldoende in acht werden genomen. 
 
Onze kerken gaan weer open 
Op 21 juni om 10.30 uur zal in de St. Petrusbasiliek in Boxmeer een woord- en 
gebedsdienst worden gehouden. In de St. Jan de Doperkerk in Sambeek is er op deze 
zelfde dag, 21 juni, en op dezelfde tijd een eucharistieviering ter ere van het feest van 
Sint Jan de Doper. In beide vieringen is er plaats voor maximaal 30 bezoekers en zal er 
nog geen communie worden uitgereikt.  
Op 28 juni vieren we in de Basiliek weer de eucharistie, ook dan is er plaats voor 
maximaal 30 bezoekers en reiken we nog geen communie uit.  
Op 5 juli en de daarop volgende zondagen zijn er in de Basiliek weer ‘gewoon’ 
eucharistievieringen, maar nog wel met niet meer dan 100 bezoekers en vanaf die datum 
is er ook weer gelegenheid om ter communie te gaan.  
 
Vieringen van de Karmelcommuniteit weer openbaar 
Vanaf 15 juni zijn de vieringen door de week van de Karmelcommuniteit weer openbaar. 
We zullen dan vieren in de zijbeuk van de Basiliek.  
Psalmviering – 8.00 u; stilteviering – 12.00 u; Eucharistieviering – 18.45 u. We gebruiken 
alleen de ingang onder de boog tussen kerk en klooster. Het is verplicht je aan te 
melden. tel: 0485-562156 – e-mail: b.devreede@karmel.nl 
 
Veiligheid voor alles 
Om samen op een veilige manier te kunnen vieren hebben de overheid en de 
bisschoppen een aantal protocollen uitgegeven waar we ons aan moeten en willen  
houden. Eén van de maatregelen is dat men moet reserveren om de viering bij te wonen. 
Het uitgangspunt is om vanaf juli iedereen in ieder geval de mogelijkheid te bieden 1x in 
de week een viering bij te wonen. Om dit allemaal in goede banen te leiden is het 
mogelijk om via een ticketsysteem digitaal de kaarten te reserveren. Verderop in deze 
nieuwsbrief vindt u op welke wijze u kunt reserveren voor de vieringen.  
Voor alle vieringen geldt tot nader bericht dat er niet gezongen mag worden, dat u een 
plaats gewezen wordt en dat de communie uitgereikt wordt van achter een doorzichtig 
scherm van plexiglas. Bij de ingang van de kerk staat desinfecterende handgel.  
Voorlopig zullen er nog geen kinderen gedoopt kunnen worden.  

mailto:b.devreede@karmel.nl


 
Boxmeerse Vaart 
Vanwege dezelfde richtlijnen van de bisschoppen en de overheid zullen de grote 
plechtigheden rond de Boxmeerse Vaart op aanstaande zondag 14 juni niet door kunnen 
gaan. De Vaart zal dus niet door de straten van Boxmeer trekken en er zal geen groots 
opgezette eucharistieviering plaatsvinden. Wij vinden dat erg jammer, maar het is niet 
anders. Toch zullen we proberen de traditie van de Vaart die jong en oud samenbrengt, 
op een bescheiden wijze levend te houden. De Vaartmis zal dit jaar via de tv-zender 
van de Omroep Land van Cuijk uitgezonden worden om 11.00 uur. De Martinus-
parochie van Cuijk heeft ons dit uur spontaan ter beschikking gesteld. De Vaartmis zal 
een dag tevoren in besloten kring opgenomen worden. In de mis zullen enkele leden van 
het Boxmeers Vocaal Ensemble het Vaartlied  zingen, er zal een Ave Maria gezongen 
worden, en de Boxmeerse Harmonie zal de mis met het ‘U zij de glorie’ besluiten. Aan 
het eind van de tv-uitzending zullen beelden toegevoegd worden van de Vaart van de 
vorige jaren.  De liturgische gezangen zullen gezongen worden door Dominique 
Voesten. Ad Voesten, onze dirigent/organist zal de muzikale begeleiding verzorgen, 
waarschijnlijk op het grote orgel. De mis wordt dus uitgezonden op het tv-kanaal van 
Omroep Land van Cuijk op zondag 14 juni om 11.00 uur.   
 
Overleden 
In de afgelopen weken hebben we afscheid moeten nemen van mevrouw Toos Linders – 
Van Ass, zij woonde op ’t Zand 17. Zij overleed na een lange ernstige ziekte op 2 juni. 
De uitvaartdienst – in kleine kring – heeft plaats gehad in de Sint Petrusbasiliek op 6 juni.  
Op 10 juni is eveneens na een lang ziekbed overleden mevrouw Debora Jansen. Zij 
woonde in de van den Berghstraat 23. Debora is lang de bezielde dirigente geweest van 
de koren in de Sint Jan de Doperkerk. De uitvaartdienst – in kleine kring – zal gehouden 
worden gehouden op woensdag 17 juni om 10.30 uur in de Sint Jan de Doperkerk in 
Sambeek.  
Wij wensen beide families veel sterkte en bidden dat Toos en Deborah nu leven mogen 
in de liefde en de vrede van God.  
 
Nogmaals een hartelijke groet,  
Susan van Driel, Astrid Kerstens en Ben Wolbers 
 

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

 

George Floyd en wij 
 
De gewelddadige dood van George Floyd is meer dan een ‘incident in Amerika’ zoals 
een Amsterdams gemeenteraadslid het noemde. Deze dood heeft een golf van emoties 
opgeroepen waarin we zowel de beste kanten als de slechtste kanten van mensen zien. 
Waardige en vreedzame demonstraties tegen racisme en ook rellen, plunderingen en 
uitdaging tot geweld. Deze golf van emotie heeft ook Europa en Nederland geraakt. Op 
vele manieren getuigen mensen van hun afkeer van racisme en hun meeleven met de 
familie van George Floyd. Veel donkere mensen in Nederland laten ook horen wat hen 
overkomen is en wat zij dagelijks mee maken. Wat deze dood plotseling aan het licht 
brengt is dat het virus van racisme levendig is in vele vormen:  openlijk, verborgen, in 
manieren van naar elkaar kijken, in vanzelfsprekendheden. Evenals Covid-19 is racisme 
een sluipend virus in de samenleving, ook in Nederland. Heel veel racisme is verborgen. 
Heel veel racistische uitingen zijn onbedoeld, maar als je er gevoelig voor bent,  dan 
doet het toch pijn.  
 



Op Facebook circuleert een viraal filmpje van een 
karmelietes in Ohio die een ladder beklimt en met 
de spuitbus boodschappen aanbrengt tegen 
racisme. 

De karmelietessen van Dochters van Sint-Elias 
in Cincinnati, Ohio, vonden dat ook zij hun 
stem moesten laten horen i.v.m. de dood 
van vredesactivist George Floyd door 
politiegeweld in Minneapolis. Een van hen 
brengt een niet mis te verstane boodschap aan 
met een spuitbus op karton voor de ramen van 
het klooster. Aan de overkant van de straat 
werd die opvallende daad - je ziet niet elke dag 
iemand in habijt een ladder beklimmen en de 
spuitbus hanteren - gefilmd en prompt op 
Facebook gepost met de tekst: Zo ver is het 
gekomen, dat zusters woorden van wijsheid 
gaan schilderen. 

De zuster had geschreven: 'God is liefde. De wereld zal veranderen als onze harten 
veranderen.' 

De zusters deelden deze post vervolgens op hun eigen Facebookpagina en voegden 
eraan toe: Laat ons bidden voor eenheid, rechtvaardigheid en genade, voor vrede, 
wederzijds respect, eerbied voor het leven. Dat we niet vergeten dat je buur je broeder is 
en dat we allen elkaar toebehoren. Geweld brengt meer geweld en verdeeldheid voort. 
Liefde verandert het hart en verandert de wereld. Laat ons de wereld veranderen, hart 
per hart, te beginnen met ons eigen hart. Niemand is een eiland. We zijn de hoeder van 
onze broeder. Bij dit gebed kan onze Karmelparochie van harte aansluiten. Bidden wij 
daarom met deze zusters mee. 

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

 
bezorgers over wegen 
 
In de 5de nieuwsbrief stond een oproep of mensen bereid waren om het 
parochiemagazine over wegen rond te brengen. Dit o.a. ter vervanging van de routes die 
de leerlingen van het Pro College normaal lopen. Dit oproepje bracht maar liefst 25 
reacties op van parochianen die hun hulp aanboden. Een geweldig resultaat! Dankjewel 
daarvoor. 
 

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

 
  



toegangskaarten vieringen, hoe kunt u reserveren? 
 
 
De tickets zijn te bestellen vanaf dinsdags voor het weekend waarin de viering 
plaatsvindt. 
 

A. Via internet 
 
1.Ga naar de volgende webpagina: https://eventix.shop/j686b9rc 
U komt dan op de pagina waarop de vieringen in onze kerk staan vermeld.  
2. Kies de viering waar u naar toe wilt en u gaat naar een volgende pagina. 
3. U komt dan op de pagina waar u met het + en – teken het aantal kaartjes kunt 
aangeven. (U kunt maximaal 2 kaartjes per keer reserveren!) Klik vervolgens op: 
volgende. 
4. Vervolgens wordt u gevraagd naar de naam, het emailadres en telefoonnummer van 
de ontvanger. Klik vervolgens op Ticket 1. Daar kunt u de naam van degene die de 
kerk bezoekt invullen en de gezondheidsvraag beantwoorden. Dit zelfde doet u 
eventueel ook voor Ticket 2. Als u alle gegevens heeft ingevuld kunt u op volgende 
klikken. 
5. Bij het betaaloverzicht ziet u dan dat de kaartjes niets kosten en kunt u de 
voorwaarden van het programma accepteren en op plaats order klikken. 
6. Op de volgende pagina kunt u desgewenst de kaartjes downloaden, maar ze komen 
ook in de opgegeven mailbox. De reservering is hiermee afgerond. 
7. Print de tickets uit en breng deze mee als u naar de kerk komt, of zorg dat het ticket 
digitaal op uw telefoon staat. 
 

B. per telefoon of via een bezoek aan Het Parochiehuis 
 
U kunt ook telefonisch of persoonlijk tickets bestellen bij het Parochiehuis op dinsdag 
en donderdag van 10.30 tot 12.00 uur, telefoonnummer 0485-573277. Tijdens deze uren 
kunt u dan de tickets ophalen in het Parochiehuis of we leggen de tickets achter in de 
kerk voor u klaar.  
 
Mocht u hier vragen over hebben of heeft u hulp 
nodig bij het reserveren, neem dan op dinsdag of 
donderdag contact op met het Parochiehuis. Op 
andere dagen kunnen wij helaas niet in tickets of 
hulp voorzien. De gegevens van de tickets zullen 
1 maand bewaard worden om, indien er ondanks 
de maatregelen een melding zou komen dat 
iemand besmet is, andere bezoekers van deze 
viering te kunnen berichten. 
Natuurlijk hopen wij u binnenkort weer, in de kerk, 
te ontmoeten. Maar heeft u corona gerelateerde 
klachten of bent u in contact geweest met iemand 
met corona, blijf dan vooral thuis! 
 
Met hartelijke groet,  
Astrid Kerstens 
 

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