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VREDESWEEK
Afgelopen weekend hebben we de vredesweek geopend. Ik denk dat het 
hierna volgende, uit de publicatie van Pax Christi, juist in deze tijd de 
moeite van het overdenken waard is.  
Samen zoeken naar vrede
Sinds de opkomst van IS en de daarmee vergezelde wandaden jegens 
alle soorten minderheden in met name Syrië en Irak ontstaan er nieuwe
breuklijnen. Breuklijnen tussen moslims onderling, maar vooral ook
breuklijnen tussen christenen en moslims. We zoeken naar een 
verklaring voor het islamitisch geïnspireerde terrorisme. Velen
vinden die verklaring in de falende geo-politiek, de religieuze bronnen 
van de islam en eeuwenoud sektarisme. Anderen vinden deze in sociale 
omstandigheden of falend overheidsbeleid. Hoe dan ook, IS presenteert 
zich onomwonden als een zuivere islamitische beweging. De vraag is nu
hoe we hiermee als gelovigen omgaan.
Tijdens bijeenkomsten in kerk en moskee is de angst voelbaar. De 
mediawerkelijkheid blijkt vrijwel altijd de enige bekende werkelijkheid: 
IS = islam, de Koran is een gewelddadig boek en moslims zijn 
potentiële radicalen. Daarbij wordt soms letterlijk de vraag gesteld wat 
Nederlandse moslims, onze buren, in Nederland zullen doen. Beramen 
‘ze’ een aanslag? Een begrijpelijke emotie, natuurlijk, maar misschien 
moeten we de vraag ook spiegelen: wat gaan christenen doen? Wat 
maakt ons ‘christen’ in deze tijd van wij-zij denken? Hebben christenen 
de ander lief omdat in het Evangelie staat dat je je naaste lief moet 
hebben? Of hebben christenen anderen lief vanwege de liefde zelf? 
Want wat is naastenliefde waard als de ander niet dichtbij mag komen, 
met al zijn of haar gemeende en ongemeende beperkingen? De ander, de
naaste - zijn dat niet ook moslims?
Met een heilig boek in de hand kunnen we andersdenkenden en
andersgelovigen eenvoudig bestempelen als dienaren van een
valse god. Religieuze teksten die een vorm van haat centraal stellen zijn 
een graat in onze keel. Dat de haat eenzijdig bij moslims gelegd wordt, 
is een ramp. Iedere godsdienst beschikt namelijk over teksten die in 
handen van extremisten rampzalig gaan werken, omdat ze zonder oog 



voor context en uitleg één op één worden begrepen. Dit vind je ook 
terug bij christenen. 
We hebben als joden, christenen en moslims wel wat uit te leggen
als het over geweldteksten in onze respectievelijke tradities gaat.
Joden en christenen moeten zich niet afzijdig houden als moslims
worden aangevallen op uitingen van IS. in het samen zoeken naar vrede 
zullen we de pijnpunten in elkaars tradities moeten aanraken. We 
kunnen er niet om heen dat de naam van Allah wordt gebruikt voor grof 
geweld, dat de naam van ‘Adonaj’ wordt gebruikt om de 
bombardementen op Gaza te rechtvaardigen en dat in Christus‘ naam 
een strijd tegen het terrorisme wordt gevoerd.
Dit vraagt om een eigen morele verantwoordelijkheid en niet te
handelen in ‘de Naam van God‘. Anders gezegd, de religieuze
legitimatie van geweld is een schending van het gebod ‘Gij zult de
naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken’. Dat is tussen de drie 
abrahamitische tradities, niet toevallig, een gedeeld gebod.

Liturgische kalender
zo. 27-09-2015 Zes-en-twintigste zondag door het jaar
ma. 28-09-2015 H. Wenceslaus, martelaar; HH. Laurentius Ruiz 

en gezellen, martelaren
di. 29-09-2015 HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
wo. 30-09-2015 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
do. 01-10-2015 H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en 

kerklerares
vr. 02-10-2015 HH. Engelbewaarders
zo. 04-10-2015 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
ma. 05-10-2015 Z. Franz Seelos, priester redemptorist
di. 06-10-2015 H. Bruno, priester
wo. 07-10-2015 Heilige maagd Maria van de Rozenkrans
vr. 09-10-2015 HH. Dionysius, bisschop en gezellen, 

martelaren en H. Johannes Leonardi, priester
za. 10-10-2015 H. Maagd Maria, Sterre der Zee

kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond 26 september wordt 
muzikaal verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 
De eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 uur is een 
jongerenviering. Deze wordt muzikaal verzorgd door het koor Les 
amis du bon Coeur.
De eucharistieviering van zaterdagavond 3 oktober om 18.30 uur is
een gezinsviering. Het St. Alfonsuskoor zal de eucharistieviering 



van zondagmorgen 4 oktober om 11.30 uur muzikaal verzorgen. 

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 26 18.30 uur Giel Heilkens - Thom op de Kamp
zo. 27 09.00 uur Sandrina Nayiziga - Niek op de Kamp
zo. 27 11.30 uur Henny Giesberts - Andzelika Akonom

Lectoren
za. 26 18.30 uur Gezinsviering
zo. 27 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 27 11.30 uur Mevr. M Wiermans
za. 3 18.30 uur Gezinsviering
zo. 4 09.00 uur Mevr. M Wiermans
zo. 4 11.30 uur Mevr. E. Willemse

Misintenties
za. 26 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Tinie Timmermans-
Steevens als zeswekendienst; Lies Pisters-
Schuman als zeswekendienst

zo. 27 09.00 uur Bij dankzegging van 40 jarig huwelijk en voor 
de overleden ouders

zo. 27 11.30 uur José Lennards als jaardienst; Piet Keuren; Ger 
Odekerken

vr. 2 08.00 uur Piet Sliepen als jaardienst
za. 3 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Maria Bremmers-van 
Maasdeyk en haar man Sjeng Bremmers; 
Overleden ouders Coelen Heltzel als jaardienst

zo. 4 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 4 11.30 uur Betsy Willems en Harry Janssen, Rosa Pouls en

Franciscus Willems als jaardienst; Overleden 
echtelieden Smeets-Bauer

BERICHTEN
Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand.
Jubileumboek uitgereikt aan jubilerende Fanfare O.L.Vrouw in ‘t 
Zand
Op zondag 12 juli jl. heeft fanfare O.L.Vrouw in ’t Zand een 
drukbezocht zondagmiddagconcert gegeven in Gemeenschapshuis ’t 
Sjoolpaad. Door het slechte weer was het helaas niet mogelijk om dit 



zomerconcert te laten plaatsvinden in het Kruiswegpark, maar gelukkig 
was een alternatief voorhanden. Onder de vele aanwezigen bevonden 
zich gouverneur Theo Bovens, gedeputeerde Ger Koopmans en 
wethouder van cultuur Ferdinand Pleyte. Het publiek in de bomvolle 
zaal hoorde o.a. hoe de famfaar de nieuwe mars “Angels from the Sky” 
van componist Sandor Hendriks voor het eerst vertolkte. Een zeer 
indrukwekkend stuk, speciaal gecomponeerd voor de jubilerende 
famfaar. Vocal Group Difference was als gastkoor aanwezig en bracht 
een interessant programma met o.a. prachtige á capella stukken, Ierse 
songs en een swingende medley. Verder werd de Stichting Tussen Roer 
en IJzeren Rijn geëerd met de jaarlijkse onderscheiding ’t Zandjménke, 
voor de vele verdiensten die zij voor Roermond Zuid heeft gedaan in het
afgelopen jaar. ’t Zandjmenke is geschonken door juwelier Wisse. Ten 
slotte werd door jubileumcomitélid Dré Peters het jubileumboekje 
gepresenteerd, een handzaam en overzichtelijk naslagwerk met nieuwe 
en oude feiten over de 125-jarige famfaar. Alle aanwezigen mochten na 
afloop een exemplaar meenemen naar huis. Het was kortom een 
veelzijdige, afwisselende en speciale middag, voor elk wat wils! De 
fanfare gaat zich nu opmaken voor het feestweekend dat zal 
plaatsvinden op 16, 17 en 18 oktober.

't Zandjmenke
Zoals boven vermeld werd tijdens het jubileumconcert 't Zandjmenke 
uitgereikt aan de stichting “Tussen Roer en IJzeren Rijn” vanwege de 
vele verdiensten voor het promoten en/of opwaarderen van het 
toeristisch belang van Roermond-Zuid.
De erespeld werd in ontvangst genomen door een afvaardiging van het 
bestuur, Huub Heckmann en Boudewijn Slaaf. Door Huub en 
Boudewijn werden ook de met hen samenwerkende organisaties in de 
eer betrokken bij hun dankwoord: De school voor praktijkonderwijs 
Roermond, de Broeders van Liefde, het Huis van Welzijn, het 
landschapsontwikkelingsbureau Kragten BV en sinds kort ook het 
Thechnasium van het Lyceum Schöndelen

WMO-hulpgroep
De koffie-in wordt in oktober gehouden op zondag 11 oktober, in de 
dagkapel na de eucharistieviering van 11.30 uur.
De zondagse warme maaltijd wordt geserveerd op zondag 4 oktober in 
de Pappelhof.
Voor het lunchpunt kunt u daar ook terecht op de dinsdagen 13 en 27 
oktober.
Voor de maaltijden kunt u zich aanmelden via tel. 0475-333111.


