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KERKBALANS 2015
Zoals ieder jaar wordt er ook nu in januari aandacht besteed aan de actie 
Kerkbalans. Een actie om aandacht te vragen voor de eigen 
gemeenschap. In ons geval de pastorale eenheid van de St. Jozef 
parochie en het rectoraat O.L.Vrouw Tenhemelopneming. Aandacht 
voor de kosten die er gemaakt moeten worden om die gemeenschap 
draaiende te houden en het pastorale werk in stand te houden. Daarbij is 
de plaats van samenkomst voor vieringen, in ons geval de Kapel in 't 
Zand, belangrijk. We moeten onze Kapel op een goede wijze in stand 
houden. We zijn daar hard mee bezig. Dat hebt u de laatste jaren kunnen
zien. De kerk stond regelmatig (gedeeltelijk) in de steigers. Gelukkig is 
de Kapel een Rijksmonument en dat betekent dat we konden rekenen op 
de nodige subsidie van het Rijk. Daarnaast hebben ook de provincie en 
de gemeente Roermond een bijdrage geleverd. Maar ons kerkbestuur 
moet toch een grote financiële bijdrage leveren. We hebben in het 
verleden steeds goed gespaard om dit soort ingrijpende restauraties 
mogelijk te maken. Toch komen we er niet helemaal mee. Er zijn 
mensen die al een extra bijdrage geleverd hebben voor de restauratie en 
die zijn we erg dankbaar. We hopen dat er, mede in het kader van 
Kerkbalans 2014, nog meer mensen een extra bijdrage willen leveren. 
Ook het gewone onderhoud vergt nog al wat en dus hopen we dat ook de
mensen die nog niet aan de kerkbijdrage meedoen willen overwegen om
dat nu wel te gaan doen. 
Kerkbalans is een samenwerkingsactie van diverse kerken. Daarover 
gaat het ook in de volgende bijdrage die we van de actie Kerkbalans 
mochten ontvangen. Verder verwijs ik u graag naar de folder die bij 
deze kapelgids meegaat. 

Mijn kerk 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat 
markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van 
gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot 
bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of 



om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar 
u kunt ontmoeten. 
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan 
ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op 
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting,
personeelskosten, pastorale en missionaire projecten - het zijn kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele 
anderen welkom te heten. 
Daarom is er de actie Kerkbalans. 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde 
Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen 
die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen 
zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen 
plaatselijke kerk. 
Sociaal samenbindend 
Veel kerken staan om verschillende redenen financieel onder druk. Toch
zouden velen, en niet alleen actieve kerkleden, het jammer vinden als de
plaatselijke kerk definitief de deuren moet sluiten. Dit is een verlies dat 
verder gaat dan een krimpende kerk. Ook op maatschappelijk en sociaal 
samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad, dorp of 
een bepaalde wijk. Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 
2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 
miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro 
aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied. Dit is mogelijk 
als en omdat het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld. Het 
geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans is een 
investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan het gebouw, 
maar ook aan pastorale zorg, plaatselijke projecten en activiteiten. 

Liturgische kalender
zo. 25-01-2015 Derde zondag door het jaar
ma. 26-01-2015 Derde zondag door het jaar
di. 27-01-2015 H. Angela Merici, maagd
wo. 28-01-2015 H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
za. 31-01-2015 H. Johannes (Don) Bosco, priester
zo. 01-02-2015 Vierde zondag door het jaar
ma. 02-02-2015 Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
di. 03-02-2015 H. Blasius, Bisschop en martelaar
do. 05-02-2015 H. Agatha, maagd en martelares



kerkdiensten
De eucharistieviering van zondagmorgen 1 februari om 11.30 uur 
is een gezinsviering die in het teken staat van het naderende 
carnaval. Alle kinderen, maar ook de ouders, mogen dan natuurlijk
ook verkleed naar deze eucharistieviering komen

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 24 18.30 uur Giel Heilkens - Tom op de Kamp
zo. 25 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 25 11.30 uur Robert Wessels - Reggie Schulz
za. 31 18.30 uur Patrick Vos - Sandrina Nayiziga
zo. 1 09.00 uur Maarten Jacobs - Lorenzo Janssen - Reggie 

Schulz
zo. 1 11.30 uur Henny Giesberts - Andzelika Akonom

Lectoren
za. 24 18.30 uur Mevr. L. Stal
zo. 25 09.00 uur Mevr. M. Smeets
zo. 25 11.30 uur Mevr. H. Jacobs
za. 31 18.30 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 1 09.00 uur Mevr. R. Kerstens
zo. 1 11.30 uur Gezinsviering

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

dochters Maria en Jo;
zo. 25 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 25 11.30 uur Frits Hendrikx en Yvonne Dolmans als 

jaardienst; Sonja Soentjes als jaardienst; 
Overleden ouders Reijnen-Kaelen en dochter 
Thea; Piet Keuren; Els Henderix-Gronenschild;
Overleden ouders de Hoog-Smits en Zoon Jos 
en schoondochter Mieke 

za. 31 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Samantha Bakker als 
zeswekendienst

zo. 1 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 1 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer
ma. 2 19.00 uur Overledenen op het Kerkhof

BERICHTEN
125 jaar Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand: Muzikantesjtadel 



Op 31 januari 2015organiseert Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand in 
samenwerking met VV De Kaketoes een muzikantesjtadel in het kader 
van haar 125-jarigjubileum. De hele avond is carnavalesk van opzet en 
gaat tegen alle verwachtingen in die u heeft van een fanfare concert. 
Tijdens dit muzikantesjtadel, zal de presentatie in handen zijn van de 
plaatselijke Andy Borg en treden diverse artiesten, o.a. Patriek Gerets en
Toeterthijs, voor u op met een nog grotere diversiteit aan muziek genres.
De muzikale begeleiding is in handen van de fanfare. De 
muzikantesjtadel start om 20.00 uur in gemeenschapshuis 't Sjoolpaad. 
Kaarten kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar via de fanfare 
(125jaar@famfaar.nI), of bij Stomerij Stams, 't Kepels Winkelke en 
Wiermans-Genang B.V. - De poppendokter. Voor meer informatie kunt 
u terecht op http://www.famfaar.nl

Dankbetuiging 
In de vorige kapelgids heb ik al gemeld dat we met genoegen hebben 
kunnen constateren dat de vieringen in onze kerk, aan het eind van het 
jaar 2014, zeer goed geweest zijn. Ook nu weer hebben velen, met name
op Kerstavond en de Kerstdagen, deze bezocht. Van meerderen mochten
we complimenten ontvangen, vooral ook met betrekking tot de 
versieringen in onze kerk. De geweldige inzet van velen, heeft er toe bij 
gedragen dat we kunnen terugzien op hele mooie dagen. Allen die daar 
op enigerlei wijze aan hebben bijgedragen wil ik van harte voor hun 
inzet bedanken. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar onze 
Kapelwachters, die er voor gezorgd hebben dat onze kerk tussen 
kerstmis en oudejaarsdag 's middags tussen 14.00 en 17.00 uur geopend 
was en menigeen de mooie kerststal, die ook dit jaar weer met vereende 
krachten was opgezet, konden bezoeken. Bij de vieringen van oud en 
nieuw hebben we dank gebracht aan alle vrijwilligers die zich ook dit 
jaar weer hebben ingezet voor onze parochiegemeenschap. Ik wil dat 
hier graag nog eens onderstrepen en de hoop uitspreken dat we ook het 
komende jaar weer op een ieder kunnen rekenen om onze gemeenschap 
tot een levende gemeenschap verder uit te laten groeien. 

Collectes
De collecte die we in het weekend van 13 en 14 december gehouden 
hebben voor de projecten van Solidaridad, heeft € 381,18 opgebracht. 
Namens Solidaridad wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage.
Zoals gebruikelijk hebben de mensen van de Vincentiusconferentie 
Kapel in 't Zand op Kerstavond en de eerste Kerstdag gecollecteerd voor
de armsten in onze eigen gemeenschap. Deze collecte heeft  € 1322,34 
opgeleverd. Ook hiervoor onze hartelijke dank. Hier kunnen weer de 
nodige mensen mee geholpen worden.


