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OP ZONDAG 11 DECEMBER OM 14.00 UUR 

BIJ DE KERSTSTALLEN IN DE BASILIEK 

 

Koffiemomentje vervalt! 

Op zondag 4 december, de tweede zondag in de Advent, is er na 

afloop van de viering helaas geen gelegenheid om samen koffie te 

drinken. Dit i.v.m. het opbouwen van de kerststallententoonstelling. 

Voor meer informatie over de tentoonstelling kijk in Over wegen. 

Beste parochianen, 

Zo vlak voor het uitkomen van het parochieblad Over wegen nog 

even een nieuwsbrief met wat laatste  nieuwtjes. Zodat u niets hoeft 

te missen van de activiteiten in en rondom de Onze Lieve Vrouwe 

parochie.   
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Taizévieringen 

Na een lange periode dat het niet kon vanwege de Coronapande-
mie, worden de Taizé vieringen weer opgestart,  

elke 2e vrijdag van de maand. 

 

Wanneer? Op de vrijdagen 9 december 2022 en 13 januari 2023. 

 

Hoe laat? 19:00 uur.   

 

Waar? In de kleine kapel van het Kloosterhuis, Grotestraat 71 in 
Sambeek. 

(Ingang via de deur van de grote kapel).  

 

Na de viering is er mogelijkheid om nog even na te praten met koffie 
of thee.  

U bent van harte welkom! 

Misschien wilt u ook een keer een viering mee voorbereiden? Heel 
graag!? 

Voor info, mail naar: veronica.scheffers@gmail.com  

Verder zijn er nu voor het gebruik van de kleine kapel wat kosten en 
daarom zal er een mandje staan voor een bijdrage van ieder. 

Via de nieuwsbrief van beide kerken, wordt u op de hoogte gehou-
den over de vervolgdatums vanaf januari 2023. 

mailto:veronica.scheffers@gmail.com
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Concert door schola cantorum Karolus Magnus 

op zondag 11 december om 15.00 uur zal er een concert zijn door 
de bekende schola cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen in de ka-
pel van de zusters van Julie Postel, Veerstraat 49, Boxmeer. omdat 
op die dag in de Katholieke Kerk zondag Gaudete gevierd wordt, zal 
het eerste deel gewijd zijn aan de gregoriaanse gezangen van die 
dag, o.a. het bekende Rorate wordt gezongen waarbij de bezoekers 
het refrein mee mogen zingen. na een korte pauze vervolgt het koor,  
dat geleid wordt door dirigent Stan Hollaardt, met gregoriaanse ge-
zangen die verband houden met Titus Brandsma die dit jaar in Rome 
heilig is verklaard. de schola heeft een lange staat van dienst en 
staat garant voor een prachtige koorklank. Het concert zal ongeveer 
twee maal 30 minuten duren. 

Entree bedraag inclusief zeer verzorgd tekstboekje 10 euro. 

De kapel is open vanaf 14.30 uur. Na afloop zijn de cd’s te koop. Par-
keren liefst op de markt of op het Weijerplein. 

J. Steenbrink. 
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