Parochiegegevens

Kapelgids

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

Jaargang 69 editie 12
Datum 27-06-2015

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

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

Pastorale zorg
In februari van dit jaar hebben we u al aangekondigd dat de pastorale
verantwoordelijkheid voor de Kapel in 't Zand, zowel het
bedevaartsgebeuren als het rectoraat en de parochie, van de
Redemptoristen over gedragen zou worden aan het bisdom. Op 31 mei is
dit nog eens bekrachtigd in de eucharistieviering van 11.30 uur in
aanwezigheid van de bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, en de
provinciaal van de St. Clemens provincie van de Redemptoristen, pater
Johannes Römelt.
Ons kerkbestuur en de parochieraad zijn al langer met dit gebeuren
bezig geweest en hebben zich bezonnen hoe het nu verder moet gaan.
Daartoe is er gewerkt aan een visiestuk getiteld "Redemptoristisch
gedachtengoed". De eerste twee delen hebben we daarvan al
gepubliceerd in de Kapelgids. Hieronder volgt het derde en laatste deel.
Het moge duidelijk zijn dat we, werkend vanuit dit visiestuk, op de
reeds ingeslagen weg verder zullen gaan en dat er, zeker zolang het mij,
kwa gezondheid, gegeven wordt, hier mijn pastorale functie te blijven
vervullen, er niets verandert.
Redemptoristisch gedachtengoed (deel 3)
Dit betekent dat deze plek, de Kapel in 't Zand, waar mensen van heinde
en ver samenkomen, gedragen door twee pijlers, die niet zonder elkaar
kunnen, ja zelfs afhankelijk zijn van elkaar: de ene pijler is
het Redemptoristisch gedachtengoed (waarin iedereen een plek heeft) en
de andere pijler is de Mariaverering.
Hoe nu verder:
De manier waarop het Redemptoristisch gedachtengoed en de
Mariaverering verankerd zijn in onze pastorale eenheid moet ook in de
toekomst blijvend worden uitgedragen. Dit is te zien als voorwaarde
voor het voortbestaan van de plek Kapel in 't Zand.
Hoe kan het Redemptoristisch gedachtengoed verder worden
uitgedragen en hoe kan dit in praktijk worden gebracht en wat betekent
dit dan?

Hiertoe zijn in het verleden verschillende werkgroepen in het leven
geroepen die ieder een belangrijke plaats innemen, zowel binnen de
pastorale eenheid maar ook in de wijken waarin deze pastorale eenheid
functioneert.
In het uitdragen van het Redemptoristisch gedachtengoed zijn een aantal
aspecten van belang, welke door de vrijwilligers van de verschillende
werkgroepen mede aangedragen zijn.
Allereerst betreft het het wij-gevoel, iedereen draagt zijn steentje op zijn
eigen manier bij en is daardoor onderdeel van een groter geheel. Hierbij
staan niet wetten en regels voorop, maar de mens. De Kapel in 't
Zand is een laagdrempelige plek waar plaats is voor iedereen. Mensen
kunnen zich hier ontplooien en
krijgen waardering.
Vervolgens blijkt dat de basis van deze wij-gedachte ook ligt in een
versteviging van het gemeenschapsgevoel bij mensen die weinig of geen
affiniteit hebben met kerk en geloof. Ook zij moeten betrokken (blijven)
worden bij initiatieven van de Kapel in 't Zand en zo deel uit maken van
het grotere wijkgebeuren.
Hiernaast is het van groot belang dat er aandacht is en blijft voor de
jongeren, de jongvolwassenen en de volwassenen. Jonge mensen moeten
ervaren dat ze hun eigen ideeën mogen hebben en ze moeten de kans
krijgen deze ideeën ook handen en voeten te geven. Ingangen hiertoe
zijn jeugdverenigingen en ook het onderwijs mag hier niet onvermeld
blijven. Momenteel blijkt dat de maatschappij zodanig ingewikkeld in
elkaar zit dat het moeilijk is om de jonge generaties mee te krijgen om
over diepere levenszaken mee te denken. Desalniettemin is er onder de
jeugd wel degelijk sprake van spiritualiteit, hetgeen eveneens geldt voor
de (jong)volwassenen.
Een belangrijk onderdeel van het vorenstaande is de Kapel in 't Zand als
bedevaartplaats met een bijzondere Mariaverering. Mede hierdoor is de
Kapel in 't Zand een heilzame en laagdrempelige plaats waarin mensen
zowel van dichtbij als van veraf zich thuis voelen. Het is van belang om
dit te blijven promoten door naast de traditionele verering nieuwe
eigentijdse ideeën te ontwikkelen, waarbij het kruiswegpark en de
processiegang als bezinningsoorden benut worden.
Liturgische kalender
zo. 28-06-2015
Dertiende zondag door het jaar
ma. 29-06-2015
Petrus en Paulus, apostelen
di. 30-06-2015
HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome Z. Januarius Sarnelli redemptorist
vr. 03-07-2015
H. Tomas, apostel
za. 04-07-2015
H. Elisabeth van Portugal

zo. 05-07-2015
ma. 06-07-2015
do. 09-07-2015
za. 11-07-2015

Veertiende zondag door het jaar
H. MariaGoretti, maagd en martelares
HH. Martelaren van Gorcum
H. Benedictus, abt, patroon van Europa

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond 27 juni om 18.30 uur is
een gezinsviering met als thema: "In Harmonie". Het is de
bedoeling dat de kinderen die onlangs hun eerste H. Communie
hebben gedaan in deze gezinsviering hun spaarpotjes meebrengen.
Ze hebben gespaard voor een goed doel: "Het vergeten kind".
De eucharistieviering van zaterdagavond 4 juli zal muzikaal
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 27
18.30 uur Niek op de Kamp - Thom op de Kamp
zo. 28
09.00 uur Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 28
11.30 uur Lorenzo Janssen - Andzelika Akonom
Lectoren
za. 27
zo. 28
zo. 28
za. 4
zo. 5
zo. 5

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Misintenties
za. 27
18.30 uur
zo. 28
zo. 28

09.00 uur
11.30 uur

za. 4

18.30 uur

zo. 5
zo. 5

09.00 uur
11.30 uur

ma. 6

19.00 uur

Gezinsviering
Dhr. C. Hommelberg
Mevr. H. Jacobs
Dhr. B. van Buel
Mevr. L. Stal
Mevr. R. Kerstens
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Mientje Op 't BroekRuijten als zeswekendienst
Bijzondere intentie
Piet Keuren; Zus Nellie en broer Job
Steegemans
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Fridi Perriëns-van de
Burgt als jaardienst
Zekere intentie
Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Jan
Bartelet als eerste jaardienst en Toos Barteletvan de Brand als vijfde jaardienst
Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN
Stichting Kruiswegpark
Op 11 juli is er, om 13.30 uur, een concert in het Kruiswegpark. Dit
concert wordt verzorgd door de Big Band en de Wind Band van het
Glossopdale Community College.
De Wind Band en de Big Band zijn opgericht in 2001 en bestaan uit
studenten in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De bands staan onder leiding
van Mark Bousie en Daniel Peate. De bands treden meestal op bij
plaatselijke concerten. Maar ook internationaal hebben deze bands al
optredens verzorgd. Bijv.: 2007 Barcelona, 2010 in Salzburg, 2011
Parijs, 2013 in het Rijnland in Duitsland. De werd was ook een aantal
keren uitgenodigd voor het national festival of music for youth in
Birmingham.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd te komen luisteren. De entree is
gratis. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het
onderhoud van het Kruiswegpark.
De Zonnebloem
Informatie aanmelding gasten Zonnebloem
Vanuit het hoofdkantoor in Breda, zijn de regels aangepast voor
deelname aan de Zonnebloem.
In het verleden zijn er gasten aangemeld, die bij nader inzien niet
behoorden tot de doelgroep ” Zonnebloemers”. Daar deze mensen al
langere tijd gast zijn, kan men ze nu niet van de gastenlijsten afmelden.
De Zonnebloem Breda wil terug naar de bron. De Zonnebloem is van
vroeger uit bedoeld voor onze zieke medemens en voor senioren die
geen of weinig contacten hebben buitenshuis.
De vrijwilligers van de Zonnebloem bezoeken deze gasten met enige
regelmaat. De gast bepaalt zelf, of hij bezoek wil ontvangen of niet. Ook
wordt deze doelgroep uitgenodigd voor deelname aan een activiteit..
Als u in de toekomst voldoet aan dit criterium, bent u van harte welkom,
als gast van de Zonnebloem afd.Kapel/Kemp/Kitskensberg.
Met vriendelijk groet vrijwilligers & bestuur Zonnebloem afd.
Kapel/Kemp/Kitskensberg.
Fanfare O.L.V. in 't Zand
Vanwege het 125 jarig bestaan van onze fanfare heeft de koninklijke
marinierskapel op vrijdag 12 juni een geweldig concert verzorgd in de
Oranjerie. In het kader van het 125 jarig bestaan geeft de fanfare zelf op
zondag 12 juli een concert in het Kruiswegpark. De toegang tot dit
concert is gratis.
Om de fanfare te steunen kunt u nog altijd voor € 2,50 een speldje kopen
met het logo van de fanfare dat voor deze jubileumviering is gemaakt.

