Parochiegegevens

Kapelgids

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

Jaargang 69 editie 1
Datum 03-01-2015

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl
NL50 RABO 0144 1512 43

Nieuwjaarswens
STER
Jij schittert
in het holst van de nacht.
Mensen die bijna hopeloos
de hemel afturen
zoekend naar licht voor hun pad
zien jou
Jij schittert
voor de anti-helden
van onze tijd:
de vluchtelingen,
de uitgekotsten,
de gemartelden.
Jij wijst de weg
voor wie niet zelfgenoegzaam leven,
geen genoegen nemen
met zoals het altijd zijn zal,
maar nieuwe paden banen
opdat alleman schitteren kan
Jij schittert
in het holst van de nacht
jij verlicht het pad van hen
die de weg aftasten
naar bevrijding
uit gevangenschap,
een nieuwe dag breekt aan.

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

Met dit gedicht wens ik u allen, mede namens het kerkbestuur, een goed
en gezond Nieuw Jaar toe.
Een jaar waarin we, in verbondenheid met elkaar, onze Pastorale
Eenheid vanuit het Redemptoristisch gedachtegoed, opnieuw inhoud
willen geven.
Liturgische kalender
zo. 11-01-2015
di. 13-01-2015
wo. 14-01-2015
do. 15-01-2015
za. 17-01-2015
zo. 18-01-2015
di. 20-01-2015
wo. 21-01-2015
do. 22-01-2015
za. 24-01-2015

Doop van de Heer
H. Hilarius, Bisschop en kerkleraar
Z. Petrus Donders, priester redemptorist
H. Arnold Janssen, priester
H. Antonius, abt
Tweede zondag door het jaar
H. Fabianus, paus en martelaar; H. Sebastianus,
martelaar
H. Agnes, maagd en martelares
H. Vincentius, diaken en martelaar
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

kerkdiensten
Zondag 11 januari is de eucharistieviering van 11.30 uur de
zeswekendienst voor pater Jozef Konings, die tot 1997 rector was
van het rectoraat Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en
daarvoor pastoor van de parochie van de H. Jozef.
Meer informatie over hem vindt u elders in deze Kapelgids. Deze
eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd door het St.
Alfonsuskoor.
Na deze eucharistieviering is er weer een koffie-in zoals
gebruikelijk op de tweede zondag van de maand. Deze koffie-in
willen we ook gebruiken als nieuwjaarsreceptie. We hebben dan de
gelegenheid om elkaar een goed en gezegend nieuw jaar toe te
wensen.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 10
18.30 uur Robert Wessels - Reggie Schulz
zo. 11
09.00 uur Tirolien Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 11
11.30 uur Allen
za. 17
18.30 uur Henny Giesberts - Andzelika Akonom
zo. 18
09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 18
11.30 uur Giel Heilkens - Gladys Nayiziga
Lectoren
za. 10
18.30 uur

Dhr. C. Hommelberg

zo. 11
zo. 11
za. 17
zo. 18
zo. 18

09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Misintenties
za. 10
18.30 uur
zo. 11
zo. 11
za. 17

09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur

zo. 18
zo. 18

09.00 uur
11.30 uur

Mevr. A. Walbrecht
Dhr. A. Schouten
Mevr. E. Willemse
Mevr. D. van Pamelen
Dhr. van Buel
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Familie Zeegers
Leentje Lowis-Kox
Pater Jozef Konings als zeswekendienst
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; To van Bruggen-van
Mullenders als zeswekendienst; Genezing van
een zieke
Bijzondere intentie
Jan en Miep Bouwhuis-van den Born

BERICHTEN
In memoriam pater Jozef Konings.
Op 1 december 2014 is pater Jozef Konings in Boxmeer overleden. Hij
was tot 1997 met hart en ziel aan onze Pastorale Eenheid verbonden.
Het gedachtenisprentje vermeld de volgende tekst:
"Pater Jozef Konings was zeer getalenteerd op velerlei gebied. Hij was
zeer accuraat en stipt in zijn werk en in de omgang zeer aimabel en vol
interesse, opgewekt en hartelijk. Hij legde gemakkelijk contacten. Bleef
in alle omstandigheden zichzelf.
Hij was uitermate geschikt voor leidinggevende funkties binnen de
Redemptoristengemeenschap en daarbuiten. Na zijn studies te Nijmegen
en Rome was hij jarenlang lid van de provinciale raad en het kapittel.
Maar zijn hart lag toch vooral in het pastoraat, in de omgang met
mensen.
25 jaar lang was hij in Roermond pastoor op de Kemp en in het rectoraat
van de Kapel. Hij wist er vele mensen aan zich te binden en die
contacten pleegde hij met zorg. Grote verdiensten had hij daar bij het
herstel van de Kapel, met name na de aardbeving in april 1992. Hij werd
daarvoor geëerd met het ereburgerschap van de stad Roermond, waar hij
echt trots op was. Ook werd hij Koninklijk onderscheiden tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
Aan zijn uitgebreide familie was hij zeer gehecht: met grote regelmaat
bezocht hij hen in Swalmen. Hij stamde er uit een groot katholiek gezin

en hij bleef zijn afkomst trouw. Het liefst sprak hij dan ook Limburgs,
zijn moedertaal. Voor hen allen laat hij nu een grote leegte na.
De laatste jaren toen zijn krachten duidelijk afnamen en hij naar
Boxmeer kwam voor een welverdiende rust, maakte hij zich nog
verdienstelijk als provinciaal archivaris. En daarnaast vertaalde hij vele
teksten voor het provinciaal bestuur. Overvallen door een ernstige ziekte
wist hij dat zijn levensduur nog maar kort zou zijn. In stilte, zonder
iemand tot last te zijn, is hij heel bewust en moedig deze zware gang
gegaan. Wij nemen afscheid van hem met groot respect en in geloof.
"Het is een leven dat sterft en een dood die leven
geeft". (Jan van Ruusbroec)".
Zijn werkzaamheden in onze pastorale eenheid zullen velen zich
herinneren. Voor de parochie van de H. Jozef was hij een bindende
factor tussen de verschillende wijken van deze parochie. Gemeenschap
vormend was hij ook in het rectoraat Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming werkzaam.
In de geschiedenis van onze Pastorale Eenheid heeft hij zijn eigen
unieke plaats.
In overleg met zijn familie zullen we op 11 januari voor hem een
zeswekendienst houden en wel om 11.30 uur.
Hulpgroep WMO
Vindt u het prettig om samen te eten of om gezellig een kopje koffie te
drinken? Dat Kan!
Deze maand is op 20 januari nog een Lunchpunt en op 11 januari de
Zondagse Warme Maaltijd. Aanmelden via tel 333111. Op 11 januari is
er ook nog de koffie-in in de dagkapel, hiervoor hoeft u zich niet aan te
melden. U bent van harte welkom.
Taizé
Op zaterdag 10 januari komt de Taizé gebedsgroep weer bij elkaar. U
bent van harte welkom vanaf 19.15 uur en de aanvang is om 19.30 uur.
Deze gebedsgroep komt bijeen in de kapel van de broeders van liefde:
Heinsbergerweg 190.
Iedereen is daarbij uitgenodigd.
Dankbetuiging.
We mogen constateren dat de vieringen in onze kerk, aan het eind van
het jaar 2014, zeer goed geweest zijn. Waarvoor dank aan allen die daar
aan meegewerkt hebben. In de volgende Kapelgids kom ik daar op
terug.

