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BESJLOET 2015
Zoals u natuurlijk wel weet wordt het 'besjloet' van het bedevaartseizoen
altijd gehouden op de zondag na het feest van Maria Geboorte op 8
september. Vandaar dat we het 'besjloet' dit jaar zullen houden in het
weekend van 12 en 13 september. Het hoogtepunt van de feestelijke
afsluiting van het bedevaartseizoen ligt op zondagmorgen tijdens de
plechtige eucharistieviering van 11.30 uur. We beginnen echter, bij
droog weer, deze viering om 11.15 uur in het Kruiswegpark. Na een
wlkomswoord zal er een Maria lied gezongen worden, zal een gebed
uitgesproken worden en een gedicht worden voorgelezen. Daarna zullen
we ons opstellen om rechtstreeks naar de kerk te trekken. Onze fanfare
O.L.V. in 't Zand zal de stoet voorafgaan. Daarna volgen de aanwezige
gelovigen. Vervolgens zal het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand
op een troon worden meegedragen door leden van scoutinggroep pater
Bleys en daarna volgen de acolieten en de priester. In de Kapel volgt
dan de plechtige eucharistieviering en aan het eind van deze viering zal
het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand, dat tijdens de viering op
het altaar staat, naar het Mariakapelletje worden gebracht.
HET BLOEMTAPIJT
Vanaf zaterdag 12 september tot en met donderdag 17 september ligt er
weer, voor 21ste keer, een groot bloemtapijt in het Kruiswegpark. Vele
vrijwilligers van de Kapelse gemeenschap, en de verre omtrek werken
weer mee om tijdens deze traditionele afsluiting van het
bedevaartseizoen - "HET BESJLOET" - een grote bloemenloper te
maken. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor " HET LEVEN
VAN MARIA “
Het hele tapijt wordt gelegd met bloemen en natuurlijke materialen die
door ongeveer dertig vrijwilligers worden verzameld en in het tapijt
worden gelegd. Vele bloemen worden ook door bloemisten en
buurtbewoners gratis beschikbaar gesteld. Het bloemtapijt is gratis te
bezichtigen. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Het kruiswegpark
zelf is ook de moeite van een bezoek waard. De kruiswegstaties zijn

inmiddels gerestaureerd en enkele schilderijen met daarop de
belangrijkste punten uit de geschiedenis van de Kapel zijn er te
bewonderen. In de middaguren is ook Kapel in 't Zand geopend vanaf
14.00 uur tot 17.00 uur. Het bloemtapijt zelf is de hele dag te bezoeken
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Verder staat er tijdens het weekend van het
"besjloet" een kraampje met devotionalia in het park. Ook zijn er foto's
van het bloemtapijt verkrijgbaar. Er is een fietsenstalling in het park.
Mensen die mee willen helpen bij het leggen van dit bloemtapijt kunnen
zich opgeven bij Leny Henderix tel: 0475-334185. Maar u kunt ook
binnenlopen in de week voorafgaand aan het weekend van "het
Besjloet". We hebben mensen nodig die de bloemen in de voorgestoken
gaatjes steken, waarbij men wel op de knieën moet, maar ook mensen
die bloemen knippen en dat kan gewoon zittend gebeuren. Dus, ook
mensen die wat ouder zijn kunnen meehelpen. Ook kunnen mensen die
bloemen over hebben uit hun eigen tuin die in het Kruiswegpark
afgeven en zo een bijdrage leveren aan het slagen van dit bloemtapijt.
Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar “Berichten” verderop in
deze Kapelgids.
Liturgische kalender
ma. 14-09-2015
Kruisverheffing
di. 15-09-2015
Onze Lieve Vrouw van Smarten
wo. 16-09-2015
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop,
martelaren
wo. 16-09-2015
Onze Lieve Vrouw van Smarten
do. 17-09-2015
H. Robertus Bellarminus, bisschop en
kerkleraar/H. Lambertus, bisschop en martelaar
za. 19-09-2015
H. Januarius, bisschop en martelaar
zo. 20-09-2015
Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
ma. 21-09-2015
H. Matteüs, apostel en evangelist
wo. 23-09-2015
H. Pius van Pietrelcina, priester (padre Pio)
za. 26-09-2015
Z. Kaspar Stanggassinger, redemptorist en HH.
Cosmas en Damianus, martelaren
Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondagmorgen 13 september staat in het
teken van het besluit van het bedevaartseizoen. Deze zal muzikaal
verzorgd worden door het St. Alfonsuskoor en de fanfare O.L.V. in
't Zand. Tijdens deze eucharistieviering zal er ook weer een
kinderwoorddienst gehouden worden. Kinderen zijn dan ook van
harte welkom bij deze viering omdat zij tijdens de woorddienst in
de sacristie op hun eigen niveau met het zelfde thema bezig zullen
gaan

De eucharistievieringen van het weekend van 19 en 20 september
staan in het teken van de vredesweek die dat weekend begint. Deze
zijn mede voorbereid door onze MOV-groep.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 12
18.30 uur Lorenzo Janssen - Nicole Nayiziga
zo. 13
09.00 uur Harry Silkens - Gladys Nayiziga
zo. 13
11.30 uur Henny Giesberts - Tirolien Nayiziga - Thom op
de Kamp - Andzelika Akonom - Reggie Schulz
za. 19
18.30 uur Tirolien Nayiziga - Andzelika Akonom
zo. 20
09.00 uur Lorenzo Janssen - Niek op de Kamp
zo. 20
11.30 uur Maarten Jacobs - Thom op de Kamp
Lectoren
za. 12
zo. 13
zo. 13
za. 19
zo. 20
zo. 20

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

Misintenties
za. 12
18.30 uur
zo. 13
zo. 13

09.00 uur
11.30 uur

za. 19

18.30 uur

zo. 20

09.00 uur

Dhr. B. van Buel
Dhr. C. Hommelberg
Mevr. A. Walbrecht
Mevr. E. Willemse - Mevr. A. Lormans
Mevr. L. Stal - Mevr. R. Kerstens
Mevr. M Wiermans - Mevr. M. Janssen
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Pap en mam Zeegers en
Gony Zeegers
Leentje Lowis-Kox
Lei Helwegen als jaardienst en tevens voor
schoonzoon Hans Wallrafen
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Bijzondere intentie

BERICHTEN
Aanmelding eerste H. Communie.
Hieronder vindt u een bericht van het communieteam voor de ouders
van kinderen uit onze pastorale eenheid die het komende jaar hun eerste
H. Communie willen doen.
Geachte Ouders,
Zoals u weet bieden wij de kinderen van onze pastorale eenheid de
gelegenheid zich voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie. Voor

kinderen van buiten de pastorale eenheid is er beperkt gelegenheid om
zich aan te sluiten.
Deze voorbereiding gebeurt door Pater K. Weerkamp en het
Communieteam van onze pastorale eenheid.
Wilt u uw kind mee laten doen aan deze voorbereidingslessen, zodat het
in juni 2016 in de Kapel in ’t Zand de Eerste Heilige Communie kan
doen, geef dan via het email-adres communie@kapelinhetzand.nl de
volgende gegevens door:
 Voor- en achternaam
 Adres
 Parochie
 Geboortedatum
 School en groep
Aanmelden graag uiterlijk 20 september (dit kan uitsluitend via
bovenstaand email-adres)
U ontvangt dan rond 5 oktober het parochieformulier voor de definitieve
aanmelding en gegevens over de verdere gang van zaken..
Mede namens Pater K. Weerkamp,
het Communieteam.
UITNODIGING BLOEMTAPIJT 2015
Ook dit jaar staan de poorten van het Kruiswegpark in Roermond in de
tweede week van september weer open voor bezoekers, die het
Bloemtapijt willen komen bezichtigen .
Dit jaar word voor de 21 e keer het Bloemtapijt gelegd.
Het jaarthema " HET LEVEN VAN MARIA“, zal in 10 bloemperken
tot uitdrukking worden gebracht, in bloemen en natuurlijke materialen,
allemaal kostenloos ter beschikking gesteld door bloemisten en
kwekerijen. De vrijwilligers hopen op een ruime belangstelling, vanuit
de wijde omgeving en zullen U tekst en uitleg geven.
U bent van harte welkom van zaterdag 12 tot en met donderdag 17
september a.s. Het park is open van 10.00 uur tot 17.00 uur, waarbij in
de middaguren ook de Kapel zelf te bezoeken is, van 14.00 tot 17.00
uur. Uiteraard is de entree gratis, maar een vrijwillige bijdrage is heel
welkom,omdat daarmee deze unieke traditie in stand kan worden
gehouden.
TOT ZIENS aan de Parklaan in Roermond.
WMO-hulpgroep
Deze maand is er nog gelegenheid om deel te nemen aan het Lunchpunt
en wel op dinsdag 22 september. Zoals u weet wordt de lunch gehouden
in de Pappelhof. Aanmelden kan via tel. 333111

