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Beste parochianen,
Voor u ligt nieuwsbrief nummer 64 met daarin het laatste nieuws
vanuit Lourdes. Maar ook willen wij u wijzen op enkele interessante
bijeenkomsten uit het winterprogramma van de Protestantse kerkgemeenschap.
Deze bijeenkomsten staan open voor ieder die geïnteresseerd is. Nadrukkelijk nodigt de Protestantse gemeenschap ook mensen uit van
de Rooms-Katholieke parochie in Boxmeer, leden van de buurgemeenten en ieder ander die geïnteresseerd is in een van de activiteiten.
Boxmeer

Oecumenische viering 25 september in Sint Anna.
We zijn blij dat na een lange periode van coronamaatregelen, dit
jaar de oecumenische viering weer als van ouds door kan gaan in de
kapel van Sint Anna. De aanvangstijd is 10:30 uur. En u bent van harte welkom. LET OP. In de basiliek is er dan geen viering.

Gespreksavonden: Godschaamte van Stephan Sanders
In 2021 verscheen het boek: Godschaamte. Een eigentijdse expeditie op zoek naar God, van Stephan Sanders. Daarin beschrijft hij op
heel persoonlijke wijze zijn zoektocht naar God en geloof en zijn
eerste schreden binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Een kritisch, humoristisch en bij vlagen ontroerend verslag. We gaan samen delen
uit dit boek lezen en bespreken hoe dit raakt aan onze eigen zoektocht. Kunnen de gedachten van Sanders behulpzaam zijn om onze
eigen
gedachten te verhelderen?
De avonden zijn op: dinsdag 4 oktober, 18 oktober en 1 november
2022 om 20.00 uur. Meer informatie en aanmelding bij ds. Marise
Boon, 0485-212581 of predikant@pgboxmeer.nl
www.onzelievevrouweparochie.nl
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“Helderman”

Een theatervoorstelling over dementie
Een musicus heeft dementie en laat zien wat in hem omgaat. De
voorstelling
geeft diepe inzichten in de gevoels- en belevingswereld van een
man met dementie, het proces laat een mens zien in al zijn kunnen,
niet meer kunnen, onmacht en vragen: Wanneer is mijn leven met
deze ziekte niet meer leefbaar?
De wereld van dementie is een onbegrijpelijk,
wonderlijk landschap vol kleuren, fragmenten,
poëzie en grillige vormen. De voorstelling is een
compositie van muziek, teksten, zwaarte en lichtheid, zoals het leven met dementie is.
Thomas Borggrefe laat zich in zijn voorstellingen
inspireren door zijn werk als geestelijk verzorger
in de zorg met mensen met dementie.
Thomas Borggrefe
Woensdag 28 september 2022
20.00 - 22.00 uur
Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray

Meer informatie en aanmelding bij ds. Marise Boon, 0485-212581
of predikant@pgboxmeer.nl
Met iemand meerijden is mogelijk!

Het volledige aanbod van activiteiten van de Protestantse gemeente
kunt u ook vinden op de website www.pgboxmeer.nl

www.onzelievevrouweparochie.nl
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17 september, eerste dag bedevaart Lourdes 2022
Zaterdagmorgen om 4.30 uur waren alle 50 reizigers voor de Lourdesreis 2022
aanwezig op het Weijerplein. Enkele minuten later arriveerde de bus ook en
konden de koffers ingepakt worden. Rond 4.50 uur reed de bus aan naar Maastricht waar we dit keer met het vliegtuig richting Lourdes gingen. Het was erg
rustig in de bus want iedereen was nog een beetje slaperig. Mooi op tijd kwamen we aan op Maastricht Airport. Toen iedereen ingecheckt was, was er tijd
genoeg voor een kopje koffie of thee en een meegebracht broodje. In de hoek
van de wachtruimte stond een oude piano die al snel gevonden was door Maaike Pikkemaat. Ze speelde de sterren van de hemel en het eerste Marialiedje
klonk door de ruimte.
Het boarden nam betrekkelijk veel tijd in beslag. In het vliegtuig zaten we niet
met de Boxmeerse groep bij elkaar, was het daarom waarom het zo rustig was?
We hadden een behouden vlucht, met 20 minuten vertraging, tot de landing.
De piloten lieten ons nadrukkelijk voelen dat we op Franse grond arriveerden:
de landing was, tot schrik van menigeen, keihard! Nadat we de koffers voor het
laatste stukje naar Lourdes in de bus hadden gezet, was bijna iedereen erover
eens dat de reis naar Lourdes met de trein toch meer het echte bedevaartgevoel geeft. In de trein kun je lopen en maken de bedevaartgangers al kennis
met elkaar.
Aangekomen in 'ons' hotel Helgon, werden we meteen aan tafel verwacht, de
warme lunch stond klaar. Na de lunch kregen we iets meer tijd omdat de rolstoelen nog niet afgeleverd waren. Om 15.15 uur vertrokken we in twee groepen om het Heiligdom te verkennen. Eén groep, de mensen die voor het eerst
hier zijn, gingen met Kees mee de andere groep met Ruud. Het was prachtig
weer zo'n 25 graden en zoals het er nu naar uitziet zal dat zo blijven tot donderdag. Na de verkenning namen we deel aan de openingsviering waar de
hulpbisschop van Roermond, monseigneur Everhard de Jong, voorging. Alle
aanwezige priester concelebreerden. Namens de hele Nederlandse groep werd
er een grote Lourdeskaars ontstoken. Na de viering zijn we in alle rust teruggegaan naar het hotel waar we een heerlijk diner hebben genoten. De avond was
verder vrij en de verwachting is dat iedereen vroeg in bed ligt…
Ben Wolbers en Astrid Kerstens
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