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GESPREKSGROEP ROUWVERWERKING
Al verschillende jaren organiseren we hier aan de Kapel in 't Zand 
gespreksgroepen voor mensen die een dierbare hebben verloren. De 
reacties van de mensen die er aan deel genomen hebben zijn tot nu toe 
altijd heel positief. Daarom willen we ook dit jaar weer mensen de kans 
geven om aan zo'n gespreksgroep deel te nemen. We beginnen met een 
kennismakingsbijeenkomst in februari en dan plannen we ook de 
volgende bijeenkomsten die vanaf maart gehouden zullen worden. 
Elkaar tot steun zijn na het verlies van je levenspartner Het is moeilijk 
om na het verlies van een levenspartner verder te gaan. Gevoelens van 
opstandigheid, verdriet of eenzaamheid kunnen je helemaal in beslag 
nemen. En je kunt niet altijd bij anderen je verhaal kwijt, want je hoort 
ze al denken: "Ben je er nou nog niet overheen?" Maar kan een ander 
meevoelen wal ik voel? Er zijn nog zoveel vragen. Er is nog zoveel 
verwarring. Hoe moet ik nu alleen verder? Kan ik ooit nog echt gelukkig
worden? Het verwerken van het verlies vraagt tijd en aandacht. De 
praktijk leert dat een gesprek met lotgenoten, met mensen die hetzelfde 
moeten meemaken, een grote steun kan zijn. Vandaar dat we mensen die
in deze omstandigheden verkeren opnieuw deze mogelijkheid willen 
aanbieden. 
Hoe? 
U bent welkom om een aantal middagen in gesprek te gaan met andere 
mensen die ook het verlies van een levenspartner moeten verwerken. 
Gesprekken waarin u in een sfeer van vertrouwen uw hart kunt luchten, 
maar ook met tips en raadgevingen elkaar op de goede weg kunt helpen. 
Met wie? 
We willen deze gesprekken van start laten gaan op woensdag 11 
februari a.s. om 15.00 uur. De bijeenkomsten staan onder leiding van 
rector/pastoor Karel Weerkamp en de heer Jos van Buel die een aantal 
jaren geleden zijn echtgenote heeft verloren en die zelf deel heeft 
genomen aan de vorige gespreksgroepen. Jos wil vanuit zijn eigen 
ervaringen, en vanuit zijn bevindingen in de vorige gespreksgroepen, 



zijn eigen bijdrage leveren aan het gesprek met lotgenoten. Daarnaast 
zal hij de administratieve kant van deze gesprekscyclus op zich nemen. 
Voor wie? 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die hun levenspartner 
hebben verloren en het gevoel hebben dat dit verlies nog te veel hun 
leven beheerst. Wilt u meer weten over wat u verwachten kunt, neem 
dan gerust contact op met mij, rector/pastoor Karel Weerkamp, of Jos 
van Buel. Overigens is de eerste bijeenkomst zoals gezegd een 
kennismaking, waarna u in wederzijds overleg kunt besluiten al dan niet 
de volgende bijeenkomsten mee te maken. Tijdens deze bijeenkomst 
zullen we bekijken wat de beste mogelijkheid van samenkomen is. De 
gesprekken, in eerste instantie zes, vinden plaats in het parochiehuis, 
gevestigd in het voormalige klooster op de Parklaan 3. 
Belangstelling om mee te doen? U kunt u voor deze gesprekken 
opgeven bij mij, rector/pastoor Karel Weerkamp tel 315461 of bij Jos 
van Buel, tel: 340995 maar wel graag vóór 11 februari a,s.

Liturgische kalender
zo. 08-02-2015 Vijfde zondag door het jaar
di. 10-02-2015 H. Scholastica, maagd
wo. 11-02-2015 O.L. Vrouw van Lourdes
za. 14-02-2015 HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, 

patronen van Europa
zo. 15-02-2015 Zesde zondag door  het jaar
di. 17-02-2015 Zeven HH. Stichters van de servieten
za. 21-02-2015 H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
zo. 22-02-2015 Eerste zondag van de veertigdagentijd

kerkdiensten
De eucharistieviering op zondag 8 februari om 11.30 uur is de 
inmiddels traditionele carnavals viering die mede is samengesteld 
door mensen van de drie vastelaovesverenigingen van onze 
pastorale eenheid. De prinsen van deze verenigingen zullen in deze
viering mee voorgaan. Deze viering zal muzikaal worden verzorgd 
door het koor Les amis du Bon Coeur .
De eucharistieviering van maandag 16 februari 
(carnavalsmaandag) om 19.00 uur komt te vervallen. Op woensdag
18 februari (as woensdag) is er alleen een viering om 19.00 uur in 
de kerk. Daarna zal het askruisje worden uitgereikt.
De eucharistieviering van zondag 22 februari om 11.30 uur is een 
jongerenviering met als thema "De Geest die drijft". Ook deze 
eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd door Les amis de 
Bon Coeur.



Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 7 18.30 uur Robert Wessels - Sandrina Nayiziga
zo. 8 09.00 uur Tirolien Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 8 11.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom
za. 14 18.30 uur Giel Heilkens - Sandrina Nayiziga
zo. 15 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 15 11.30 uur Patrick Vos - Andzelika Akonom
za. 21 18.30 uur Patrick Vos - Nicole Nayiziga
zo. 22 09.00 uur Tirolien Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 22 11.30 uur Giel Heilkens - Sandrina Nayiziga

Lectoren
za. 7 18.30 uur Mevr. M Wiermans
zo. 8 09.00 uur Dhr. C. Hommelberg
zo. 8 11.30 uur Dhr. B. van Buel
za. 14 18.30 uur Dhr. A. Schouten
zo. 15 09.00 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 15 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen
za. 21 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 22 09.00 uur Mevr. L. Stal
zo. 22 11.30 uur Jongerenviering

Misintenties
za. 7 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Overleden ouders 
Scheepers-Hannes als jaardienst

zo. 8 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 8 11.30 uur Overleden ouders Zeevenhoven-Moonen; 

Lisette Peester-Meuwissen
za. 14 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 15 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 15 11.30 uur Riet Geraets-de Kleijn als zeswekendienst; 

Jaardienst voor moeder
za. 21 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Tony Scully als 
zeswekendienst; Overleden ouders Wilms-
Dirks

zo. 22 09.00 uur Joep en Mia Verboeket-van Heur ter 
gelegenheid van hun verjaardag

zo. 22 11.30 uur  Piet Keuren



BERICHTEN
Kleine statistiek van onze pastorale eenheid 
Zoals gebruikelijk wil ik u aan het begin van het nieuwe jaar ook nu 
weer een aantal cijfers voorleggen aangaande onze pastorale eenheid 
over het afgelopen jaar 2014. De cijfers tussen haakjes geven de getallen
weer van het jaar 2013. 
* Het sacrament van het Doopsel werd 62 (60) maal toegediend. 
* Dit jaar deden 26 (51) kinderen van de St. Alfonsusschool, het Mozaïk
en van scholen buiten onze pastorale eenheid mee aan de viering van de 
Eerste Heilige Communie. In 2013 waren het nog 51 kinderen omdat het
aanbod van kinderen zo hoog was dat we dat jaar in twee partijen 
hebben gewerkt en op twee zondagen een eerste communieviering 
hebben moeten houden. We hebben toen ervaren dat de werkdruk 
daarbij erg hoog was en daarom besloten nog maar één groep toe te 
laten voor 2014. De kinderen van de scholen van onze pastorale eenheid
hebben daarbij voorrang gekregen. Ook in de komende jaren zullen we 
per jaar maar één groep voorbereiden op de eerste H. Communie. 
Daarbij zal dan steeds de formule gehanteerd worden dat de kinderen 
van onze scholen de voorrang hebben en dat, wanneer daar ruimte voor 
is, anderen zich op kunnen geven om hier aan mee te doen. 
* Het sacrament van het Vormsel werd dit jaar in onze pastorale eenheid
niet toegediend. We doen dat om de twee jaar en bereiden dan de 
leerlingen van de twee laatste jaren van de basisschool daarop voor.
* Er werden dit jaar 5 (6) huwelijken kerkelijk in gezegend. 
* In onze kerk hebben we 48 (44) maal een eucharistieviering ten 
afscheid gehouden bij gelegenheid van een uitvaart. Hiervan betrof het 
15 (11) maal een parochiaan. Hierbij moet echter aangetekend worden 
dat bij niet- parochianen het meestal ging om mensen die jarenlang in 
onze parochie gewoond hebben, maar hun levensavond elders, in een 
verzorgingscentrum of een verpleeghuis, hebben doorgebracht. 
* De koster deelde me mee dat er dit jaar 26.650 hosties gebruikt zijn. 
Dat was in 2012 26.000. 

WMO hulpgroep
Deze maand is er nog een koffie-in op zondag 8 februari en een 
lunchpunt op 24 februari. Voor dit lunchpunt moet u zich telefonisch 
opgeven op nr. 333111.

Carnaval
Van zondag 15 t.e.m. dinsdag 17 februari zal de processiegang om 17.00
uur gesloten worden.
Vanwege de carnavals vakantie komt de eerstvolgende Kapelgids uit ná 
de carnavals week.


