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KERSTMIS 2015
Kerststal
Moge je een beetje gelijken op de figuren uit de kerststal:
een beetje op Maria,
ingaand op Gods aanbod om lief te hebben,
steeds dienstbaar aan anderen...
een beetje op Jozef,
dat je iets mag hebben
van de bescheidenheid en de trouw
waar mees hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen...
een beetje op de engelen,
boodschappers van goed nieuws,
van vrede, vreugde en geluk...
een beetje op de herders
die hun schapen leiden en beschermen...
een beetje op de ezel,
één en al oor, luisterbereid en veel verdragend;
moge je ook iets hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg...
een beetje op de os,
het dier dat trekt,
want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en spoortrekkers...
En veel, heel veel op het kind,
dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven
en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt,
iedereen verwarmend.
Met deze gedachte wens ik u allen, mede namens het kerkbestuur, een
gezegend kerstfeest en alle goeds voor 2016. Dat het een goed jaar
moge worden onder Gods zegen

Liturgische kalender
zo. 06-12-2015
Tweede zondag van de Advent
di. 08-12-2015
Onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd
Maria
wo. 09-12-2015
H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
vr. 11-12-2015
H. Damasus I paus
za. 12-12-2015
H. Maagd Maria van Guadalupe
zo. 13-12-2015
Derde zondag van de Advent
zo. 20-12-2015
Vierde zondag van de Advent
wo. 23-12-2015
H. Johannes van Kenty, priester
do. 24-12-2015
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
za. 26-12-2015
H. Stefanus, eerste martelaar
zo. 27-12-2015
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
ma. 28-12-2015
HH. Onnozele kinderen, martelaren
vr. 01-01-2016
Heilige Maria, moeder van God
za. 02-01-2016
HH. Basilius de Grote en Gregoriusvan
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
zo. 03-01-2016
Openbaring des Heren
Kerkdiensten
Zoals in de vorige Kapelgids reeds aangekondigd zullen we in het
weekend van 12 en 13 december aandacht besteden aan de
adventsactie van Solidaridad. De eucharistievieringen zijn mede
voorbereid door onze MOV-groep.
De eucharistieviering van zaterdag 12 december om 18.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door de Koninklijke Harmonie.
De eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Zaterdagavond 19 december is er om 18.30 géén eucharistieviering
maar de inmiddels traditionele viering van Lessons en Carols.
De eucharistieviering van zondagmorgen 20 december om 11.30
uur zal muzikaal worden verzorgd door de Borgwald kapel.
Op donderdag 24 december houdt de kinderkerk weer een
engeltjesviering die begint om 16.00 uur.
Kerstavond 24 december is er om 18.30 uur een gezinsviering die
muzikaal zal worden verzorgd door onze fanfare en de
Kapelzangertjes.
Om 20.30 uur zal de eucharistieviering muzikaal worden verzorgd
door het St. Alfonsuskoor.
Omdat er geen jongerenkoor gevonden kon worden en ook het
aantal aanwezigen de laatste jaren niet toenam zal er om 24.00 uur
géén eucharistieviering zijn

De eucharistieviering van eerste kerstdag om 11.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis du Bom Coeur.
Op donderdag 31 december sluiten we het jaar om 18.30 uur af
met een eucharistieviering die muzikaal zal worden verzorgd door
het St. Alfonsuskoor
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 5
18.30 uur Lorenzo Janssen - Andzelika Akonom
zo. 6
09.00 uur Tirolien Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 6
11.30 uur
Sandrina Nayiziga - Thom op de Kamp
za. 12
18.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga
zo. 13
09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 13
11.30 uur
Giel Heilkens - Thom op de Kamp
za. 19
18.30 uur Lorenzo Janssen - Thom op de Kamp
zo. 20
09.00 uur Robert Wessels - Andzelika Akonom
zo. 20
11.30 uur
Tirolien Nayiziga - Reggie Schulz
Lectoren
za. 5
zo. 6
zo. 6
za. 12
zo. 13
za. 19
zo. 20
zo. 20

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Misintenties
za. 5
18.30 uur
zo. 6
zo. 6

09.00 uur
11.30 uur

ma. 7
za. 12

19.00 uur
18.30 uur

zo. 13
zo. 13

09.00 uur
11.30 uur

Dhr. B. van Buel
Mevr. L. Stal
Mevr. H. Jacobs
Mevr. R. Kerstens - Mevr. M. Janssen
Mevr. D. van Pamelen - Mevr. J. Boekhorst
Dhr. A. Schouten
Mevr. A. Walbrecht
Mevr. M. Smeets
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Bijzondere intentie
Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Tiny
Peeters-Meuleners
Overledenen op het kerkhof
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Frans Even als jaardienst
en dochter Hélène; Bertus van Rossum als
zeswekendienst; Corri Engelen-Simons als
zeswekendienst
Leentje Lowis-Kox
Samantha Bakker als jaardienst; Levende en
overleden leden van de O.L.Vrouw put; Christa
en Jan van der Heijden

zo. 20

11.30 uur

do. 24
do. 24

18.30 uur
20.30 uur

vr. 25
vr. 25

09.00 uur
11.30 uur

Familie Berghs-Hodzelmans en familie
Schreurs-Aben als jaardienst
Uit dankbaarheid voor Jos Aubert
Overleden ouders Nijhuis-Koster, Jes FrenkenBeenen en Thei Dijcks; Als blijvende
herinnering aan Hélène Even; Ouders BercxVossen als jaardienst; Overleden ouders
Janssen-Eimerhand en dochter Licke; Genezing
van Vicky; Jan en Maus Soentjes-Sauerland en
dochter Sonja en André en Josephina van
Melick-Adriaans
Bijzondere intentie
Overleden families Willems-Adriaans en van
Cann-van Herten; Piet Keuren; Thea Reijnen
en overleden ouders Reijnen-Kaelen; Sef
Honnof en zonen Jos en Paul; Overleden
ouders Lei Heijnen en Mia Heijnen-Huskkens
en Bets Janssen-van de Rotten
Voor de vrede
Tiny Bonné-Schouten als zeswekendienst

za. 26
11.30 uur
zo. 27
11.30 uur
BERICHTEN
MOV-hulpgroep
De zondagse warm maaltijd zal deze maand op 6 december gehouden
worden. U kunt zich hiervoor aanmelden via tel. 333111.
Het lunchpunt wordt gehouden op 8 en 15 december. Ook hiervoor moet
u zich aanmelden via tel. 333111. Zoals gebruikelijk is er op de tweede
zondag van de maand weer een Koffie-in. Dit keer dus op zondag 13
december na de eucharistieviering van 11.30 uur.
Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand
Op zaterdagavond 12 december vanaf 20.00 uur organiseert Fanfare
O.L. Vrouw in ’t Zand haar Jubileumconcert in het Gemeenschapshuis
’t Sjoolpaad te Roermond. Dit concert is de afsluiting van het 125 jarige
bestaansfeest van de fanfare. Het afgelopen jaar heeft het feestcomité
125 jaar Fanfare O.L.Vrouw in ’t Zand diverse schitterende activiteiten
georganiseerd. Nu is het aan de fanfare om het jaar feestelijk en
muzikaal af te sluiten en dat zal zij doen aan de hand van een groots
opgezet concert met medewerking van o.a. de fanfare onder leiding van
dirigent Patrick Spelthaen, de zanggroepen FamFort en De Polkadots en
zangeres Margriet Laumen-Schlössels. Tijdens dit concert wordt een
muzikale reis door de tijd gemaakt ondersteund door woord en beeld.
De presentatie zal in handen zijn van een speciale gast waarvan de naam
nog geheim moet worden gehouden. Iedereen is van harte welkom op
zaterdag 12 december aanvang 20.00 uur. De entree is € 5.

