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MISSIO Wereldmissiemaand 2015 
Geef hoop aan de christenen in onze wereld.
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de 
katholieke Kerk in Pakistan. 
In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de 
christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en 
terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot 
gevaar slachtoffer van geweld te worden. 
Katholieken in een islamitisch land.
Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een 
respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het 
islamitische land. Volgens de traditie zou de heilige apostel Thomas door
India en Pakistan gereisd hebben om er het christendom te brengen. De 
eigenlijke missie begon in de 19de eeuw met legeraalmoezeniers, zowel 
in het zuiden (Sindh) als meer naar het noorden (Punjab). De katholieke 
Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de 
ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme 
hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en 
gezondheidszorg hebben. 
Positie van vrouwen en meisjes 
Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke 
rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Na 
Afghanistan en Congo is Pakistan het derde gevaarlijkste land voor 
vrouwen. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en 
verkrachtingen. Daar komt bij dat vrouwen op veel gebieden totaal 
buitengesloten zijn. Reden daarvoor zijn de tot op heden heersende 
stammentradities, die het dagelijkse leven van de mensen nog verregaand
bepalen en vrouwen geen actieve rol in de samenleving toestaan. In het 
straatbeeld domineren mannen. Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht 
hun religie. 
In de eucharistievieringen van het weekend van 24 en 25 oktober zullen 
we aandacht besteden aan de wereldmissiemaand. We komen hier in de 
volgende Kapelgids op terug.



Liturgische kalender
zo. 11-10-2015 Acht-en-twintigste zondag door het jaar
wo. 14-10-2015 H. Callistus I, paus en martelaar
do. 15-10-2015 H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
vr. 16-10-2015 H. Gerardus Majella, redemptorist
za. 17-10-2015 H. Ignatius van Antiochië, bisschop en 

martelaar
zo. 18-10-2015 Negen-en-twintigste zondag door het jaaar
ma. 19-10-2015 HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, 

priesters en gezellen, martelaren; H. Paulus van 
het kruis, priester

do. 22-10-2015 H. Johannes Paulus II, paus
vr. 23-10-2015 H. Johannes van Capestrano, priester
za. 24-10-2015 H. Antonius Maria Claret, bisschop

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 18 november om 11.30 uur staat 
in het teken van het 125 jarig bestaan van onze fanfare. Deze is in 
samenwerking met enkele leden van de fanfare samengesteld. Zie 
verder onder berichten.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 10 18.30 uur Lorenzo Janssen - Andzelika Akonom
zo. 11 09.00 uur Robert Wessels - Nicole Nayiziga
zo. 11 11.30 uur Henny Giesberts - Reggie Schulz
za. 17 18.30 uur Giel Heilkens - Nicole Nayiziga
zo. 18 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 18 11.30 uur Henny Giesberts - Thom op de Kamp - Gladys 

Nayiziga - Andzelika Akonom - Sandrina 
Nayiziga

Lectoren
za. 10 18.30 uur Mevr. D. van Pamelen
zo. 11 09.00 uur Dhr. C. Hommelberg
zo. 11 11.30 uur Mevr. H. Jacobs
za. 17 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 18 09.00 uur Mevr. L. Stal
zo. 18 11.30 uur 125 jaar fanfare

Misintenties
za. 10 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Mevrouw Rademakers-
Steijners; Jozef Marie Beeren als 1ste 



jaardienst en overleden mevrouw Beeren uit 
Panningen

zo. 11 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 11 11.30 uur Wim Jacobs als jaardienst
ma. 12 19.00 uur Overledenen op het kerkhof
za. 17 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 18 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 18 11.30 uur Overleden ouders Reijnen-Kaelen; Overleden 

ouders Moors-Simmelink; Herman Geelen als 
3de jaardienst en overleden familie Geelen en 
Smitz

Berichten
125 jaar Fanfare O.L.Vrouw in ’t Zand
feestweekend op 16, 17 en 18 oktober
Dit jaar bestaat de fanfare Onze Lieve Vrouw in ’t 
Zand maar liefst 125 jaar, een heugelijk feit voor 
onze verenging uit onze wijk. Dit wordt dan ook 
gevierd met tal van activiteiten gedurende het hele 
jaar. Hoogtepunt van deze activiteiten is het 
feestweekend van 16, 17 en 18 oktober.
Op vrijdag 16 oktober is er een jubileumreceptie in 
Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, tussen 19:30 en 
20:30 uur. Tijdens deze receptie is gelegenheid om 
het bestuur te feliciteren en worden vijf jubilarissen 
gehuldigd. Dit zijn Ceryll Aubert en Juul van den 
Brink (beide 10 jaar), Thijs Vaes (25 jaar), Francien
van Ark-Smeets (40 jaar) en Riek van Ark (50 jaar).
Aansluitend aan de receptie vindt een reünie van 
leden en oud-leden van de fanfare plaats. Oud-leden
zijn van harte uitgenodigd en kunnen zich hiervoor 
aanmelden via reunie@famfaar.nl. 

Op zaterdag 17 oktober speelt de Janse Bagge Bend in ’t Sjoolpaad. De 
zaal is open vanaf 20:00 uur. In het voorprogramma speelt Green Easer.
Op zondag 18 oktober is er om 11:30 uur een Heilige Mis aan de Kapel 
in 't Zand die door de fanfare Onze Lieve Vrouw in 't Zand muzikaal 
wordt opgeluisterd met medewerking van zangeres Magriet Laumen-
Schlössels. Op zondagmiddag speelt Die Original Maaskapel uit 
Wessem vanaf 15:00 uur in Gemeenschapshuis ‘t Sjoolpaad. De kaarten
voor de Janse Bagge Bend en De Maaskapel Wessem zijn te bestellen 
via www.famfaar.nl of verkrijgbaar bij De Poppendokter (Munsterplein



22), ‘t Kapels Winkelke (Kapellerlaan 223), Stomerij Stams 
(Heinsbergerweg 73) of via de leden van de Fanfare.
Het feestcomité onder leiding van Wim Smeets nodigt iedereen van 
harte uit om aanwezig te zijn bij een of meerdere activiteiten zodat we 
er een geweldig feest van maken. 
Voor meer info zie www.famfaar.nl

Speelgroep Kapel bestaat dit jaar 70 jaar. 
In deze 70 jaar heeft de vereniging een kleine 100 verschillende stukken 
op de planken gezet. Zij heeft er voor gekozen om dit 70-jarig bestaan te
vieren binnen de eigen groep. Pas in 2020, bij het 75-jarig bestaan is zij 
voornemens groots uit te pakken. Na een intensieve repetitieperiode is 
de groep druk doende de puntjes op de i te zetten om u ook dit jaar weer 
te verrassen met een avondvullende voorstelling: het blijspel 
‘Taakstraof’, in het dialekt vertaald naar ‘Straf’ van Ton Davids.
De regie is in handen van Bert Kop. Bert is zelf een geweldige 
toneelspeler en weet dus als geen ander hoe een rol het best neergezet 
kan worden.
Over het stuk: Sinds zijn opname in het verzorgingshuis spreekt Anton 
geen woord meer. Zijn zwijgen en onwil om zijn huis te verkopen 
brengen zijn dochter tot wanhoop. De dagelijkse zorg van meneer 
Waayen rust op de schouders van zuster Sylvia. Sylvia doet dit vol 
liefde, maar in de ogen van het afdelingshoofd houdt ze zich te weinig 
aan het zorgplan. Zijn verstrooide, overijverige huisarts probeert op 
allerlei (on)mogelijke manieren te achterhalen waarom Anton niet praat.
Omdat de afdeling kampt met een personeelstekort plaatst de 
reclassering taxichauffeur Bert op de afdeling als persoonlijke 
begeleider van meneer Waayen. Deze Bert en Sylvia vallen als een blok 
voor elkaar. Bert heeft een taakstraf gekregen, omdat hij met zijn taxi 
een bejaarde heeft aangereden op het zebrapad. 
Hij wordt met argusogen gevolgd door zijn reclasseringsambtenaar. En 
zij blijkt niet de enige die opvallend veel aandacht voor Bert heeft ……
En dan is er nog de licht dementerende buurvrouw van Anton. Altijd op 
zoek ….. maar op sommige momenten buitengewoon helder.
De speelgroep wenst u veel plezier bij deze voorstelling met de nodige 
consternatie en humor, maar u zult zeker ook af en toe ontroerd zijn.
Voorstellingen in Gemeinsjapshoes ’t Sjoolpaad, nog op 9 en 10 
oktober. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 9 euro in de voorverkoop bij 
Café Aad Remunj op de Herkenbosscherweg en bij ‘t Kepels winkelke 
op de Kapellerlaan. Kaarten te bestellen vanaf 15 september tussen 
18.00 en 19.30 uur bij Gemma Vogels  0475-331015) 

http://www.famfaar.nl/



