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Allerheiligen-Allerzielen 
          

In het weekend van 31 oktober en 1 november vieren we in onze kerk 
het feest van Allerheiligen en gedenken wij hen die ons ontvallen zijn. In
de eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 uur willen we met 
name hen herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn 
heengegaan. We zullen dat doen door, aan het begin van de viering, hun 
naam te noemen en voor hen een kaars aan te steken, die gedurende de 
viering zal blijven branden.
Hun namen zijn:

Mevrouw Tonny Derrez-Noten
De heer Lei Schmitz 
Mevrouw Mariet Heilkens-Arets
Mevrouw To van Bruggen-Mullenders
Mevrouw Samantha Bakker 
Mevrouw Johanna Balder-Croonenberg
De heer Tony Scully 
De heer Bob Herberigs 
De heer Bär van Eck 
De heer Sef Lamers 
Mevrouw Jules Walraven-Daniëls
De heer Pierre Pisters 
De heer Piet Bender 
Mevrouw Truida de Groot 
Mevrouw Jeanne Boessen-van de Rotten
Mevrouw Anny Gierlings 
De heer Guus ter Laare 
Mevrouw Bep Leenders-Hoogveldt
De heer Jupp Pilz 
Mevrouw Tiny Claassen-Cleef
Mevrouw Tila Koenders-Delissen
De heer Frans Wessels 
Mevrouw Mia Geraedts-van der Leur
Mevrouw Nelly van der Linden-Lemmens
Mevrouw Lies Pisters-Schuman
Mevrouw Lien Verheggen-Biermans
De heer Ger Odekerken 

De heer Bert Hilkens 
De heer Sjra Bosmans 
Mevrouw Nettie Slot-Schoenmakers
De heer Jan van Sambeek 
Mevrouw Mia Van Oijen-van Veghel
Mevrouw Riet Geraets-de Kleijn
De heer René Heldens 
De heer Paul Honnof 
De heer Dre Dekkers 
De heer Henri-Pierre Maas 
De heer Tjeu Moors 
Mevrouw Mia Willemse-Allers
Mevrouw Lien Hannen-Hendriks
De heer Hub Pollaerts 
Mevrouw An Hegeman-op de Kamp
De heer Jan Dörenberg 
De heer Broer Salden 
De heer Paul Koster 
Mevrouw Mientje Op 't Broek-Ruijten
Mevrouw Elisabeth Sanders 
De heer Piet Leers 
Mevrouw Mieke Offerman-Jansen
Mevrouw Marijem Vaissaire-Kartosendjojo
Mevrouw Tinie Timmermans-Steevens
De heer Hans Jansen 
De heer Piet van den Broek 
De heer Harry Geerlings 



De heer Harry Ruyten 
Mevrouw Loes Wijnen-Reijners

De heer Jac Vranken 
Mevrouw Enne van Eck-Bongartz

Liturgische kalender
zo. 25-10-2015 Dertigste zondag door het jaar
vr. 30-10-2015 Z. Maria Teresa van de Heilige Jozef, maagd
zo. 01-11-2015 Allerheiligen
ma. 02-11-2015 Gedachtenis van alle overleden gelovigen
di. 03-11-2015 H. Hubertus, bisschop en H. Martinus de Porres,

kloosterling
wo. 04-11-2015 H. Carolus Borromeüs, bisschop
vr. 06-11-2015 Alle heilige verkondigers van het geloof in onze

streken
za. 07-11-2015 H, Willibrord, bisschop, verkondiger van ons 

geloof, patroon van de Nederlandse 
kerkprovincie

Kerkdiensten 
De eucharistievieringen van het weekend van 31 oktober en 2 
november staan in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. De 
overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar zullen in de 
eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 uur speciaal 
worden herdacht. Zie ook het artikel op de voorkant van deze 
Kapelgids. 
De eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 uur za1 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. Tijdens deze 
eucharistieviering is er ook weer een kinderwoorddienst. Dat houdt
in dat de kinderen bij het begin van de viering uitgenodigd worden 
met een begeleidster naar de sacristie te gaan en daar op hun eigen 
niveau met hetzelfde thema om te gaan. 
Zondag 1 november is het ook weer de eerste zondag van de 
maand en dat betekent dat er ook weer een kinderkerk gehouden 
zal Worden. Deze wordt gehouden in de St. Alfonsusschool die 
momenteel functioneert op het Lieve Vrouweveld en begint om 
10.00 uur. Kinderen tot zo'n 7 jaar zijn van harte welkom alsmede 
ook hun ouders, broertjes en zusjes en eventuele grootouders. Dit 
keer staat Sint Maarten, die we natuurlijk op 11 november 
gedenken, centraal

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 24 18.30 uur Lorenzo Janssen - Thom op de Kamp
zo. 25 09.00 uur Robert Wessels - Niek op de Kamp



zo. 25 11.30 uur Maarten Jacobs - Sandrina Nayiziga - Gladys 
Nayiziga

za. 31 18.30 uur Giel Heilkens - Thom op de Kamp
zo. 1 09.00 uur Sandrina Nayiziga - Niek op de Kamp
zo. 1 11.30 uur Henny Giesberts - Andzelika Akonom - Reggie

Schulz - Lorenzo Janssen - Robert Wessels - 
Maarten Jacobs - Maarten Jacobs

Lectoren
za. 24 18.30 uur Dhr. A. Schouten - Mevr. R. Kerstens
zo. 25 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht - Mevr. J. Boekhorst
zo. 25 11.30 uur Dhr. B. van Buel - Mevr. M. Janssen
za. 31 18.30 uur Mevr. L. Stal
zo. 1 09.00 uur Mevr. M. Smeets
zo. 1 11.30 uur Mevr. M Wiermans

Misintenties
za. 24 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Jac Vranken als 
zeswekendienst

zo. 25 09.00 uur Mevrouw Schrijvers-van Kempen
zo. 25 11.30 uur Piet Keuren
za. 31 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maris en Jo; Harry Geerlings als 
zeswekendienst; Theo van den Broek als 
jaardienst, ouders en schoonouders en Piet van 
Wiel; Overleden familie Verboeket-van Huer en
overleden familie Stal-Bremmers.

zo. 1 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 1 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Thea 

Reijnen als 7de jaardienst en overleden ouders 
Reijnen-Kaelen; Henry Pierre Maas; Overleden
families Roosjen, Schefman en Moors

ma. 2 19.00 uur Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN

Seniorenvereniging Kapel in 't Zand
Lezing: Veiligheid, een zaak van ons allen 
Op maandagmiddag 19 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur, organiseert de 
Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand een interessante lezing over 
veiligheid. Wat doen politie, stadstoezicht en gemeente aan veiligheid en
wat kan ik zelf doen? Hoe is het toezicht op de veiligheid in mijn wijk 



geregeld? Een teamleider van Stadstoezicht, de wijkagent en de 
veiligheidscoördinator geven informatie en beantwoorden al uw vragen. 
De locatie is gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, Schoolpad 55. De lezing is
voor iedereen gratis toegankelijk. 
Meer informatie: mw. Ans Oerlemans, 06-51689675, e-mail: 
teetime@ziggo.nl

      WMO-Hulpgroep
      Ook in de maand november wordt er vanuit de WMO hulp-groep          
      weer het een en ander georganiseerd.

      Zondag 1 november wordt er weer een warme maaltijd opgediend in de  
      Pappelhof. U kunt zich hiervoor aanmelden via tel. 333111.
      Het lunchpunt wordt deze maand gehouden op de dinsdagen 10 en 24     
      november, eveneens in de Pappelhof. Ook hiervoor kunt u zich                
      aanmelden via tel. 333111.
      8 november is het weer de tweede zondag van de maand en dat betekent 

dat er op die zondag weer een koffie-in gehouden zal worden na de         
eucharistieviering van 11.30 uur                 

      Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand 

      Speculaasactie fanfare 
Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand combineert muziek maken met               
betrokkenheid in de gemeenschap en is vaak aanwezig bij bijzondere

      gelegenheden in onze pastorale eenheid.
     Voor het voortbestaan van de fanfare is het belangrijk dat de jeugd op
     een goede manier muziek leert maken en leert deelnemen aan allerlei
     activiteiten. Dat kost geld! Daarom heeft de fanfare een speculaasactie
     georganiseerd om de kas te spekken. Het is overheerlijke speculaas, die
     met de komst van de Goedheiligman niet mag ontbreken. Met het kopen
     van speculaaspoppen geeft u financiële steun aan onze fanfare en
     speciaal aan onze jeugdafdeling, bedoeld voor aanschaf van
     instrumenten e.d.

Juist in dit jubileumjaar, zoals u weet bestaat onze famfaar 125 jaar, doen 
wij een beroep op u om onze fanfare te steunen.

     U kunt tot 2 november een aantal zakjes speculaas bestellen door een
     mail te sturen aan etty.willemsekemp@home.nl o.v.v. uw naam, adres
     en telefoonnummer of bel: 06-12884468 (tussen 17.00 en 18.00 uur) 
     Afname per 2 zakken. Twee zakjes van elk 3 speculaaspoppen (6
     poppen in totaal) kosten € 3,50. 
     In de week van 16 november zal de speculaas bezorgd worden.
     Alvast hartelijk dank voor uw steun.


