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MARIA TENHEMELOPNEMING
Het Mariafeest van 15 augustus was oorspronkelijk de verjaardag van de
kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen 
Betlehem en Jeruzalem. Dit locale feest groeide uit tot het feest van de 
Koimesis tès Theotokom (het ontslapen van de Moeder Gods). Keizer 
Mauritius voerde het in 582 in voor heel het oosten. Aanvankelijk werd 
nog niet gedacht aan een hemelvaart. Hoewel haar hemelopneming niet 
in de bijbel vermeld wordt, vaardigde Pius XII in 1950 het dogma uit (in
Munificenrissimus Deus) dat Maria met lichaam en ziel ten hemel  is 
opgenomen en verheerlijkt. Dit dogma ligt in de lijn van dat uit 1854 
over de onbevlekte ontvangenis van Maria: vanwege Jezus staat Maria 
van begin tot eind aan de kant van de heilbrengende God. En deze 
opvatting is gezien de vaste lezing van het magnificat bij dit feest zeker 
bijbels te noemen. 
Aangezien dit feest altijd in de vakantie wordt gevierd hebben we daar 
niet altijd veel aandacht aan kunnen besteden. Toch is het voor onze 
pastorale eenheid een bijzonder feest want het is een van de patronen 
van onze pastorale eenheid. De pastorale eenheid wordt namelijk 
gevormd door twee eenheden: het rectoraat van Maria 
Tenhemelopneming en de parochie van de Heilige Jozef, die de Kapel in
't Zand tot liturgisch middelpunt hebben. Hierbij voeg ik het gebed van 
deze feestdag.

Gebed op Maria Tenhemelopneming
Maria, hoge lieve vrouwe, wij geloven dat u thuis bent bij God,
die met u in de wolken is.
U bent een vrouw uit duizenden,  
een moeder om lief te hebben, beeld van wat kerk is.
Op uw voorspraak rekenen wij.
Uw zorg en liefde, uw openstaan voor God en mensen mag ons tot 
voorbeeld zijn.



Bescherm alle mensenkinderen en neem ons op in uw groot 
'bewaarhart': heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, kleine 
mensen,
nu en in het uur van onze dood. Amen
 
Traditie getrouw houden we in het weekend waarin het feest van Maira 
Tenhemelopneming gevierd wordt, dit jaar in het weekend van 15 en 16 
augustus, een collecte voor de Vincentius conferentie van onze pastorale
eenheid. Deze collecte wordt bij het uitgaan van de eucharistievieringen 
gehouden en is bestemd voor armoede bestrijding in onze eigen 
gemeenschap. Mensen die dan niet naar de eucharistievieringen kunnen 
komen, het is per slot van rekening vakantie, en toch een bijdrage willen
leveren, kunnen dat doen via een enveloppe die ze in de brievenbus van 
ons parochiebureau op Parklaan 3 deponeren.  

Liturgische kalender
zo. 12-07-2015 Vijftiende zondag door het jaar
ma. 13-07-2015 H. Henricus
di. 14-07-2015 H. Camillus de Lellis, priester
wo. 15-07-2015 H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
do. 16-07-2015 H. Maagd Maria van de berg Karmel
zo. 19-07-2015 Zestiende zondag door het jaar
ma. 20-07-2015 H. Apollinaris, bisschop en martelaar
di. 21-07-2015 H. Laurentius van Brindisi, priester en 

kerkleraar
wo. 22-07-2015 H. Maria Magdalena
do. 23-07-2015 H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
vr. 24-07-2015 H. Charbel Makhluf, priester
za. 25-07-2015 H. Jacobus, apostel

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 11 juli is een jongerenviering 
met als thema "Geroepen om gezonden te worden". Deze viering 
zal muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis du Bon 
Coeur. Er zal dan ook weer een kinderwoorddienst gehouden 
worden.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 11 18.30 uur Robert Wessels - Nicole Nayiziga
zo. 12 09.00 uur Gladys Nayiziga - Harry Silkens
zo. 12 11.30 uur Maarten Jacobs - Thom op de Kamp
za. 18 18.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom



zo. 19 09.00 uur Tirolien Nayiziga - Niek op de Kamp
zo. 19 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Thom op de Kamp

Lectoren
za. 11 18.30 uur Jongerenviering
zo. 12 09.00 uur Mevr. D. van Pamelen
zo. 12 11.30 uur Dhr. A. Schouten
za. 18 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 19 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 19 11.30 uur Mevr. M Wiermans

Misintenties
za. 11 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 12 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 12 11.30 uur Overleden ouders, broer en zus
za. 18 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Jeu Zeegers en overleden
familie Beiten-Zeegers

zo. 19 09.00 uur Voor de vrede
zo. 19 11.30 uur Bijzondere intentie

BERICHTEN

Terugblik meimaand
Dankzij de grote en enthousiaste inzet van vele vrijwilligers kunnen we 
ook dit jaar terugkijken op een goed verlopen meimaand als begin van 
het bedevaartseizoen.  
De mensen van de meimaandkraam en de kapelwacht hebben veel 
pelgrims welkom mogen heten. Er is een mooie opbrengst  van de 
verkoop van devotionalia waarvan de winst wordt besteed aan het 
verbeteren van de geluidsinstallatie in onze kerk.
Alle vrijwilligers,  die op enigerlei wijze in de meimaand  hun steentje 
hebben bijgedragen willen wij graag heel hartelijk danken.

CONCERT FANFARE ONZE LIEVE VROUW IN ‘T ZAND 12 
JULI 2015

Fanfare Onze Lieve Vrouw in ’t Zand uit Roermond viert dit jaar haar 
125-jarig bestaan met bijzondere activiteiten en concerten. 
Op zondag 12 juli as. zal door de jubilerende fanfare in samenwerking 
met de jeugdfanfare en met Vocal Group Difference uit Melick een 



gezellig zondagmiddagconcert worden verzorgd in het Kruiswegpark 
aan de Parklaan in Roermond. 
Eén van de werken die de famfaar al uitvoeren is “Angels from the sky”,
een concertmars die speciaal voor dit jubileum is gecomponeerd door 
Sandor Hendriks. Sandor werd bij het componeren van dit stuk 
geïnspireerd door D-Day en operatie Market Garden, waarbij de 
luchtlandingsdivisies als “engelen uit de hemel” neerdaalden bij de 
belangrijkste bruggen in ons land. De mars is eveneens opgedragen aan 
soldaat Robert Godfrey, wiens graf de componist op de Amerikaanse 
begraafplaats in Margraten heeft geadopteerd.
Op deze middag zal ook het jubileumboekje ‘125-jaar Fanfare Onze 
Lieve Vrouw in ’t Zand’ met vele foto’s en nieuwe feiten worden 
gepresenteerd. 
Verder wordt tijdens dit concert het Zandjménke 2014 uitgereikt aan 
iemand die zich in dat jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de gemeenschap.

Het Kruiswegpark, aangelegd naar een ontwerp van Pierre Cuijpers, 
kent prachtige kronkelpaden langs 14 verschillende staties, met bomen 
van bijna 100 jaar oud. Het is een park met een religieus en recreatief 
karakter, een indrukwekkende en unieke locatie voor een concert, 
zomaar in de open lucht! 
Aanvang concert 15.00 uur, vrije entree.

Sinti bedevaart
Al vele jaren komen de Sintis in de maand juli op bedevaart naar Onze 
Lieve Vrouw in ’t Zand. Omdat dit jaar de schoolvakanties wel erg laat 
zijn hebben ze besloten om in augustus naar Roermond te komen.
In week 34 komen ze in de loop van de week aan om hun tenten op te 
slaan bij de familie Cox. In het weekend van vrijdag 21 tot en met 23 
augustus hebben ze dan hun programma in onze kerk en of het 
kruiswegpark.

WMO-hulpgroep
In juli kunt u nog deelnemen aan de koffie-in op de 12de en het 
lunchpunt op de 21ste. In augustus is de koffie-in op de 9de en is er nog 
een lunchpunt op de 25ste.

In de maand augustus is er dus maar één lunchpunt en komt de zondagse
warme maaltijd te vervallen vanwege de vakantie.

Dit is de laatste Kapelgids vóór de vakantie. De eerstvolgende Kapel
gids komt uit in week 37


