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PASTORALE VERANTWOORDELIJKHEID
In de Kapelgids van 28 februari van dit jaar hebben we u al
aangekondigd dat de pastorale verantwoordelijkheid voor de Kapel in 't
Zand als pelgrimsoord en voor de pastorale eenheid van het rectoraat
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en de parochie van de heilige
Jozef, die hier haar liturgische momenten kent, van de Redemptoristen
over zou gaan naar het bisdom. Dit zal gestalte krijgen in de
eucharistieviering op zondag 31 mei a.s. om 11.30 uur, waarin de
bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz en de provinciaal van de
Clemensprovincie van de Redemptoristen, Johannes Römelt, zullen
voorgaan. We nodigen u allen daar graag voor uit en hopen dat velen
van u er bij aanwezig zullen zijn.
Met deze overdracht zal er overigens niets veranderen. Zoals ook al
eerder aangekondigd zal ik, pater Karel Weerkamp, als rector en pastoor
verbonden blijven aan onze pastorale eenheid en als verantwoordelijke
voor het bedevaartsoord. Ook heeft het kerkbestuur een visiestuk
opgesteld dat uitgaat van het Redemptoristisch gedachtengoed en dat in
de parochieraad steeds op de agenda staat. Een eerste gedeelte van dat
stuk hebben we in de Kapelgids van 11 april gepubliceerd en een tweede
gedeelte volgt hieronder. Iedereen wordt uitgenodigd om hierop te
reageren.
Redemptoristisch gedachtengoed (deel 2)
In de dagelijkse praktijk van onze parochie zijn er vele werkgroepen,
gerekruteerd uit vele vrijwilligers (ca. 200) die allen geïnspireerd zijn
door de bovenstaande gedachten en deze gedachten aldus handen en
voeten geven. Dit "Kapelgevoel" wordt door het kerkbestuur en de
parochieraad bewaakt en gestimuleerd. Zodoende staan we als parochie
midden in de samenleving. Deze manier van in de wereld staan heeft
een forse aanzuigende werking op mensen in andere parochies in
Midden-Limburg. Ook daarbuiten spreekt dit gedachtengoed velen aan,
gezien de vele bedevaartgangers naar de Kapel en de vele dagelijkse
bezoekers. De plek van Maria past naadloos in dit gedachtengoed,

waarbij duidelijk is dat een moeder waakt over haar kinderen en het
beste met hen voor heeft: Maria als “hulp van de christenen”, “troost
van de bedroefden” en “heil van de zieken” waaruit blijkt dat Maria
mensen altijd nabij is, voor velen troost is in moeilijke momenten en
voor zieken een grote steun is. Dit sluit geheel aan bij het
gedachtengoed van de redemptoristen, nl. menslievendheid voor
iedereen. De redemptoristen beschouwen dit als een levensopdracht.
Niet alleen in de verkondiging, ook in het dagelijks leven geven de
redemptoristen hier blijk van. Mensen zijn geïnspireerd door dit
gedachtengoed en willen doorgaan in dit voetspoor. Zo kloppen mensen,
zowel uit de directe omgeving alsook de vele bedevaartgangers met hun
geestelijke en/of materiële nood nooit tevergeefs aan.
De Kapel in ’t Zand is tot op de dag van vandaag een laagdrempelige
plek, waar velen een luisteren oor vinden en waar hulp wordt geboden.
Voor onze parochie houdt dit in dat we ons laten bezielen door de liefde
van God waardoor we ons het lot van de hulpbehoevenden en de in de
steek gelaten mens meer en meer aantrekken. (Wordt vervolgd)
Liturgische kalender
zo. 31-05-2015
ma. 01-06-2015
di. 02-06-2015
wo. 03-06-2015
vr. 05-06-2015
za. 06-06-2015
di. 09-06-2015
do. 11-06-2015
vr. 12-06-2015
za. 13-06-2015

H. Drie-eenheid
H. Justinus, martelaar
HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen,
martelaren
H. Norbertus, bisschop
H. Efrem, diaken en kerkleraar
H. Barnabas, apostel
H. Hart van Jezus
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond om 18.30 uur is een
jongerenviering die muzikaal wordt verzorgd door het koor Les
amis du bon Coeur. Er zaldan ook weer een kinderwoorddienst
gehouden worden. U kunt dus uw kinderen of kleinkinderen gerust
meebrengen naar deze viering omdat zij in de sacristie op hun
eigen niveau met het zelfde thema om zullen gaan.
In de eucharistieviering van zondagmorgen 31 mei gaan met name
onze bisschop, Frans Wiertz, en de provinciaal overste van de
Redemptoristen, Johannes Römelt, voor. Zie ook het
openingsartikel van deze Kapelgids.

Zondag 7 juni doen de kinderen van onze basisscholen en de
kinderen van andere scholen die zich met hen hebben voorbereid,
hun Eerste Heilige Communie. De eucharsitieviering begint,
evenals vorig jaar, om 9.30 uur. Daarmee vervalt ook nu weer de
eucharistieviering van 9.00 uur.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 30
18.30 uur Jongerenviering
zo. 31
09.00 uur Tirolien Nayiziga - Niek op de Kamp
zo. 31
10:30 uur Henny Giesberts - Gladys Nayiziga
zo. 31
11.30 uur Sandrina Nayiziga - Patrick Vos
za. 6
18.30 uur Nicole Nayiziga - Giel Heilkens
zo. 7
11.30 uur Henny Giesberts - Andzelika Akonom
Lectoren
za. 30
zo. 31
zo. 31
zo. 31
za. 6
zo. 7

18.30 uur
09.00 uur
10:30 uur
11.30 uur
18.30 uur
11.30 uur

Misintenties
za. 30
18.30 uur
zo. 31
zo. 31
zo. 31

09.00 uur
10:30 uur
11.30 uur

ma. 1
za. 6

19.00 uur
18.30 uur

zo. 7

11.30 uur

Jongerenviering
Mevr. D. van Pamelen
Mevr. A. Walbrecht
Mevr. M. Smeets
Mevr. E. Willemse
Dhr. B. van Buel
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Bijzondere intentie
Voor de vrede
Piet Keuren; Echtpaar Geenen-Bindels en Elly
Schouten-Geenen
Overledenen op het kerkhof
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Guus ter
Laare als zeswekendienst; Overleden ouders
van Dinter-Langenhoff en Lei Helwegen

BERICHTEN
Fanfare Onze Lieve Vrouw in ’t Zand bestaat 125 Jaar!
De Famfaar bestaat in 2015 125 jaar! Er is een speciaal feestcomité in
het leven geroepen, bestaande uit Wim Smeets, Yvonne de Vries, Hans
Allers, Roel van Ark, Bart Moris, Dré Peters, Marc Allers, Jeroen van
Ark en Karel Weerkamp, om een en ander luister bij te zetten. Ook is er
een Comité van Aanbeveling gevormd om de fanfare een extra steuntje

in de rug te geven. Dit bovenop de ondersteuning die de fanfare al jaren
krijgt van een grote groep vaste Vrunj vanne Famfaar.
In het feestjaar worden veel extra activiteiten ontplooid, naast de vele
vaste muzikale verplichtingen die de famfaar altijd heeft.
Op 12 juni vindt in Theaterhotel De Oranjerie een uniek optreden plaats.
De kapel der Koninklijke Marine, beter bekend als de Marinierskapel,
verzorgt op uitnodiging van de fanfare, een galaconcert aanvang 20.00
uur . De Marinierskapel staat onder leiding van gastdirigent Theo
Wolters. Kaarten verkrijgbaar via de site van de fanfare www.famfaar.nl
of www.theaterhotelroermond.nl
Op 12 juli geeft de fanfare zelf een concert in het Kruiswegpark nabij de
Kapel in ’t Zand. Dan wordt ook het jubileumboekje: 125 Jaar Fanfare
Onze Lieve Vrouw in ’t Zand gepresenteerd. Hierin staan veel nieuwe
feiten over de historie van de fanfare en de Redemptoristen die de
fanfare hebben opgericht. Dit concert is gratis toegankelijk.
In het feestweekend van 16-17-18 oktober zal op de vrijdag een receptie
en aansluitend een reünie plaatsvinden, Op de zaterdag staat een
feestavond met de de Janse Bagge Band op het programma en zondag
begint met een H. Mis, opgeluisterd door de fanfare, en in de middag
een matinee met ‘Die Original Maaskapelle’ uit Wessem. De
kaartverkoop hiervoor start in augustus 2015.
Om dit alles te bekostigen is een sponsoractie opgestart door het Comité
125 Jaar Fanfare OLV in ’t Zand. Er zijn prachtige speldjes gemaakt,
met daarop het logo van OLV in ’t Zand, met de aanschaf ervan steunt u
de fanfare. Er komt een speciale Jubileumwijn op de markt, de
opbrengst hiervan is ook voor de fanfare. Op de website:
www.famfaar.nl staat uitgebreide informatie over de fanfare en de
feestelijke activiteiten.
WMO-Hulpgroep
Vindt u het prettig om samen te eten of om gezellig een kopje koffie te
drinken? Hier zijn de mogelijkheden van de maand juni
De koffie-in wordt deze maand gehouden op zondag 14 juni, zoals
gebruikelijk na de eucharistieviering van 11.30 uur in de dagkapel. U
hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
De warme maaltijd vindt deze maand plaats op zondag 7 juni in de
Pappelhof
Het lunchpunt wordt gehouden op 2 en 23 juni eveneens in de
Pappelhof.
Voor het lunchpunt en de warme maaltijd moet u zich wel aanmelden en
wel door een telefoontje te plegen via 0475-333111,

