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SOLIDARIDAD
In de Advent, de voorbereidingstijd voor kerstmis, doet Solidaridad 
ieder jaar een beroep op ons om de projecten die zij in veel landen in 
ontwikkeling te steunen. Dit jaar vagen ze onze aandacht de groente- en 
fruitsector zoals u kunt lezen in het hier volgende artikel dat Solidaridad 
ons aanleverde.

DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN 
Het succes van grupo Hualtaco
Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook 
voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de 
grootste en meest diverse economische sectoren in de wereld. Voor de 
teelt wordt meer land gebruikt dan voor koffie, cacao, suikerriet en soja. 
Daarom kan een gezonde groente- en fruitsector in ontwikkelingslanden 
economische groei stimuleren en armoede helpen verminderen. 
Wereldwijd werkt een miljard mensen in de landbouw. Velen van hen 
kunnen nauwelijks zichzelf of hun familie onderhouden. Verouderde 
landbouwtechnieken en verkeerd of overmatig gebruik van pesticiden 
drijven hen alsmaar verder af van voldoende voedsel en inkomen. 
Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot 
betaalbaar groenten en fruit. 
Problemen voor mens en milieu 
Werk op het land is vaak seizoensgebonden en schending van 
arbeidsrechten is aan de orde van de dag. Arbeiders reizen naar 
afgelegen gebieden of zelfs naar andere landen voor tijdelijk werk, waar 
ze in veel gevallen geen formele contracten krijgen aangeboden en tot 
wei zestien uur per dag werken. Het werk is bovendien gevaarlijk en 
ongezond, door het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Pesticiden 
veroorzaken gezondheidsproblemen bij de arbeiders die ermee werken. 
Zij krijgen last van hoofdpijn, duizeligheid en maagpijn. Dit kan zich 
ontwikkelen tot kanker en uiteindelijk leiden tot de dood. 
Veel boeren gebruiken deze giftige pesticiden en chemicaliën om hun 
gewas te beschermen tegen insecten, onkruid, en plantenziektes. 
Uiteindelijk beschadigt dit gebruik echter hun allergrootste investering: 



het land waarop hun fruit en groenten wordt verbouwd. Giftige 
pesticiden tasten de bodem aan. Ze doden de actieve voedingsstoffen en 
insecten die nodig zijn voor een gezonde bodem en het laten groeien van
voedzame groenten en fruit. Het verlies aan biodiversiteit is de prijs die 
wordt betaald, tenzij boeren overstappen naar meer duurzame 
technieken. 

In het weekend van 12 en 13 december willen we in de 
eucharistieviering meer aandacht aan Solidaridad besteden en zal er ook 
bij het uitgaan voor de projecten van Solidaridad gecollecteerd worden.

Liturgische kalender
zo. 22-11-2015 Christus, koning van het Heelal
ma. 23-11-2015 H. Clemens I, paus en martelaar - H. 

Columbanus, abt
di. 24-11-2015 HH. Andreas Dung-Lac, priester en gezellen
wo. 25-11-2015 H. Catharina van Alexandrië, maagd en 

martelares
za. 28-11-2015 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
zo. 29-11-2015 Eerste zondag van de advent
ma. 30-11-2015 H. Andreas, apostel
do. 03-12-2015 H. Franciscus Xaverius, priester
vr. 04-12-2015 H. Johannes van Damascus, priester en 

kerkleraar

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 21 november om 18.30 uur is 
een gezinsviering. Op zondag 22 november zingt het Alfonsuskoor
in de eucharistieviering van 11.30 uur.
Tijdens de eucharistieviering van zondag 29 november, de eerste 
zondag van de advent, zal er ook weer een kinderwoorddienst 
gehouden worden.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 21 18.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom
zo. 22 09.00 uur Tirolien Nayiziga - Nicole Nayiziga
zo. 22 11.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga

Lectoren
za. 21 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 22 09.00 uur Mevr. M. Smeets
zo. 22 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen
za. 28 18.30 uur Dhr. A. Schouten



zo. 29 09.00 uur Mevr. M Wiermans
zo. 29 11.30 uur Dhr. B. van Buel

Misintenties
za. 21 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Mia en Pieere Zeeger-
Gorissen en overleden familie

zo. 22 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 22 11.30 uur Chrit Willems; Levende en overleden leden van

het St. Alfonsuskoor; Thei Dijcks als jaardienst
en overleden ouders Nijhuis-Koster; Uit 
dankbaarheid; Betty Houben

za. 28 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Overleden ouders 
Hansen-Silkens en familie als jaardienst

zo. 29 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 29 11.30 uur Piet Keuren; Overleden ouders Jan Siemons en 

Liesbeth Kapperts als jaardienst

BERICHTEN
“Ik brand een kaars ter herinnering aan jou”
Op woensdag 9 december wordt er weer een Lichtjesavond gehouden op
de begraafplaats Tussen de bergen. Een samenzijn waarbij u met familie
en vrienden een kaars brandt als mooie herinnering aan uw dierbare. Dit 
jaar zal deze avond vooraf gegaan worden door een eucharistieviering in
onze Kapel in 't Zand die om 19.00 uur begint. Daarna zullen we in stoet
met brandende kaarsen en voorafgegaan door brandende fakkels naar de 
begraafplaats trekken.

Fanfare O.l.V. in 't Zand
In de vorige kapelgids hebben we al een gedeelte gepubliceerd van de 
toespraak die de voorzitter van onze fanfare hield bj ht 125 jarig 
jubileum. Hier volgt de rest van de toespraak van Etty Willemse

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een paar extra 
woorden van dank uit te spreken. 
Dank je wel ... Jubileumcomité: al anderhalf jaar lang zijn jullie bezig 
met het treffen van voorbereidingen, het bedenken van activiteiten, 
activeren van sponsoren en vervolgens ondersteunen van alle 
festiviteiten gedurende het hele jubileumjaar: jullie leveren een prestatie 
van de bovenste plank! 
Dank je wel ... bevriende verenigingen: nu in het jubileumjaar, maar 
ook in alle andere jaren, altijd staan jullie klaar om te helpen en 



ondersteunen, dank voor jullie inzet bij wat wij allemaal bedenken.
Dank je wel ... Sponsoren en Vrunj: dank voor jullie betrokkenheid en 
financiële ondersteuning, als we die niet hadden zou dit hele 
feestprogramma (en ook veel andere bezigheden) gewoonweg niet 
mogelijk zijn.
Dank je wel ... Comité van aanbeveling: jullie steun aan de famfaar in 
dit jubileumjaar is van grote waarde voor alle activiteiten. Het geeft alles
wat we dit jaar doen een stevig steuntje in de rug!
Dank je wel ... Sandor Hendriks: voor het prachtige muziekstuk dat je 
voor ons jubileum componeerde: ‘Angels From the Sky’! U hebt het 
zojuist gehoord. En ook voor de (bij binnenkomst gespeelde) 
openingsmars ‘O.L.Vr. in het Zand’ ‘Veur Karel’, die je dit jaar nog 
‘gewoon even’ op speciaal verzoek van onze pastorale eenheid 
componeerde.  
Dank je wel ... Margriet Laumen-Schlössels: voor je spontane 
toezegging om deze jubileum-eucharistieviering op te luisteren met je 
práchtige zang, je hebt ons allemaal kippenvel bezorgd. 
Hoe blij en trots kunnen we zijn, dat je nóg een keer je medewerking 
komt verlenen bij ons jubileumconcert op 12 december as. Dat wordt 
wéér genieten!
Dames en heren, Wat de toekomst gaat brengen..., we weten het niet. 
Toen de famfaar onlangs een brainstormsessie hield, werd duidelijk dat 
de aanwezigen het 150-jarig jubileum wel zagen zitten. De voorzitter 
van het jubileumcomité sprak hier afgelopen vrijdag ook nog over. 
Poe... dan is het 2040... Dat is wel héél ver vooruitkijken... Laten we 
maar voorlopig jaar-voor-jaar ‘gewoon’ blijven doen wat we altijd 
deden: ‘gewoon’ blijven inspelen op wat er leeft binnen de famfaar en 
ook daarbuiten, ‘gewoon’ jonge én ook oudere talenten de kans blijven 
geven zich te ontplooien en zich aan te sluiten bij ons ‘gewoon’ op 
muzikaal gebied blijven sleutelen en ontwikkelen en ‘gewoon’ de 
vriendschapsbanden met de wijken en verenigingen vasthouden. 
Misschien lukt het mensen rond 2040 wel om 150 jaar oud te worden, 
wie weet... Misschien zitten we dan weer hier bij elkaar...? Hoe dan ook:
de famfaar gaat ‘gewoon’ door! Óp naar het volgende jubileum!

Feestweekend 125 Jaar Fanfare Onze Lieve Vrouw in ’t Zand 
Het feestweekend van fanfare Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand ligt al weer 
ruim twee weken achter ons. Mede dank zij de inzet en ondersteuning 
van velen is het weekend een groot succes geworden. Daarvoor willen 
de leden van de fanfare en de stichting 125 Jaar Fanfare Onze Lieve 
Vrouw in ’t Zand u van harte bedanken. Op zaterdag 12 december wordt
het feestjaar afgesloten met een jubileumconcert, u bent alvast van harte 
uitgenodigd. 


