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PASTORALE ZORG KAPEL IN 'T ZAND
In juni 2011 is, zoals u nog wel weet, de communiteit van de
Redemptoristen hier aan de Kapel in 't Zand opgeheven. Het klooster
werd in dat zelfde jaar nog verkocht en is nu een gezondheidscentrum
geworden. Het kerkbestuur heeft van de nieuwe eigenaar een gedeelte
gehuurd zodat de pastorale taken ten behoeve van onze pastorale
eenheid vanuit het vertrouwde adres, Parklaan 3, gecontinueerd kunnen
worden en ik als pastor van de pastorale eenheid in hetzelfde pand kan
blijven wonen.
Het kerkbestuur kon toen al bevroeden dat de Redemptoristen zich op
den duur ook formeel van de pastorale zorg rondom de Kapel in 't Zand
zouden terugtrekken met dien verstande dat ik als Redemptorist
verbonden zou blijven aan de Kapel. In de afgelopen tijd is er intensief
contact geweest tussen het kerkbestuur en het provinciaal bestuur van de
Redemptoristen. Door hen is en wordt er nog gezocht naar
mogelijkheden om van elders Redemptoristen aan te trekken die de
pastorale zorg aan de Kapel, met name in de toekomst, kunnen
voortzetten. Over het een en ander is er steeds contact geweest met onze
bisschop en ook hij zoekt in zijn contacten naar een religieuze instelling
die, op termijn, de taken hier aan de Kapel zou kunnen overnemen. Dit
is tot nu toe zonder resultaat geweest. De bisschop hecht eraan dat er
religieuzen aan de Kapel verbonden blijven. Ook vanuit de historie van
de Kapel in 't Zand. Het was namelijk in 1863 dat er op verzoek van één
van zijn voorgangers Redemptoristen naar de Kapel in 't Zand kwamen.
Dit vooral om de pastorale zorg op zich te nemen voor de vele mensen
die naar Onze Lieve Vrouw in 't Zand kwamen. De Redemptoristen
hebben er in de loop van de jaren een echt bedevaartsoord van gemaakt
en er voor gezorgd dat mensen vanuit het hele land en van ver
daarbuiten naar hier konden komen. De Kapel in 't Zand is dus in eerste
instantie een bedevaartsoord, ook al is in de loop van de jaren de
bedevaart als zodanig van vorm veranderd. Mensen zijn niet meer
aangewezen op georganiseerde bedevaarten per bus of per trein in met

name het bedevaartseizoen, maar komen nu op eigen gelegenheid op de
momenten dat men er behoefte aan heeft.
In 1954 werd het rectoraat ook parochie met een, op voordracht van de
Redemptoristen, door de bisschop benoemde pastor. In 2001 ontstond,
door de samenvoeging met de parochie van de H. Jozef, onze pastorale
eenheid. Van dit alles trekken de Redemptoristen zich nu terug.
In het kader hiervan heeft het kerkbestuur een identiteitsgedachte
ontwikkeld. Dit visiestuk is steeds onderwerp van gesprek geweest in de
parochieraad en van daaruit verder ingevuld en vorm gegeven. Voor de
praktische invulling zal dit visiestuk gelegd worden naast het
activiteitenplan dat indertijd is opgesteld vanuit het beleidsplan. We
zullen daarbij ook rekening houden met suggesties vanuit onze
gemeenschap. Vandaar dat we het visiestuk de komende maanden ook
zullen publiceren (in gedeelten) in de Kapelgids.
Liturgische kalender
zo. 01-03-2015
wo. 04-03-2015
za. 07-03-2015
zo. 08-03-2015
ma. 09-03-2015

Tweede zondag van de veertigdagentijd
H. Casimir
HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
Derde zondag van de veertigdagentijd
H. Francisca Romana, kloosterlinge

kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond om 18.30 uur is een
gezinsviering waarin de kinderen die dit jaar hun eerste H.
Communie doen zich aan onze gemeenschap zullen voorstellen.
Deze eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd door onze
Kapelzangertjes. Dit koortje zit overigens om nieuwe leden
verlegen. Kinderen die graag willen zingen nodigen we dan ook uit
om zich aan te melden bij de dirigente van het koortje: Mieke
Ydema. Dat kan in de sacristie na deze komende viering.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 28
18.30 uur Henny Giesberts - Andzelika Akonom
zo. 1
09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 1
11.30 uur Lorenzo Janssen - Gladys Nayiziga
za. 7
18.30 uur Maarten Jacobs - Nicole Nayiziga
zo. 8
09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 8
11.30 uur Thom op de Kamp - Gladys Nayiziga
Lectoren
za. 28
18.30 uur
zo. 1
09.00 uur

Mevr. A. Walbrecht
Dhr. C. Hommelberg

zo. 1
za. 7
zo. 8
zo. 8

11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Misintenties
za. 28
18.30 uur
zo. 1
zo. 1

09.00 uur
11.30 uur

ma. 2
za. 7

19.00 uur
18.30 uur

zo. 8

09.00 uur

zo. 8

11.30 uur

Mevr. M Wiermans
Mevr. E. Willemse
Mevr. D. van Pamelen
Dhr. B. van Buel

Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Bijzondere intentie
Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Mia
Verboeket-van Heur als jaardienst en overige
familieleden
Overledenen op het kerkhof
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Th. Mertens en T. Mertens-Cox; Leentje
Lowis-Kox
Mia van Oijen-van Veghel als zeswekendienst;
Toos van de Venne als jaardienst; Wiel
Bongaerts als jaardienst; Paul Honnof als
zeswekendienst

BERICHTEN
WMO hulpgroep
Vindt u het prettig om samen te eten of om gezellig een kopje koffie te
drinken? Dat kan. Deze maand is de koffie-in om zondag 8 maart, de
tweede zondag van de maand.
De zondagse warme maaltijd wordt gehouden op zondag 1 maart, zoals
gewoonlijk de eerste zondag van de maand.
In de maand maart hebt u maar liefst drie mogelijkheden om van het
lunchpunt gebruik te maken en wel op 3, 17 en 31 maart.
Voor het lunchpunt en de warme maaltijd moet u zich wel aanmelden en
via tel. 333111. Bij de Koffie-in, die gehouden wordt na de
eucharistieviering van 11.30 uur, kunt u zo binnen lopen om gezellig
een kop koffie of een kop thee te nuttigen.
Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand
Zoals u natuurlijk al weet bestaat onze fanfare dit jaar 125 jaar. Ter
gelegenheid daarvan zijn er het hele jaar door verschillende activiteiten
gepland waarvan we u graag op de hoogte houden. Een van die
activiteiten vond zaterdag 31

januari plaats: Een muzikantesjtadel in samenwerking met VV De
Kaketoes. Het was een bijzondere avond die menigeen veel plezier heeft
bezorgd.
In het kader van het 125 jarig bestaan heeft het organisatiecomité
speldjes en hangertjes laten maken met het logo van het 125 jarig
bestaan. Het logo is ontworpen door Stefan Fincken. Dit logo is ook te
zien op een spandoek dat bevestigd is aan de muur van de Kapel boven
de postbus. De speldjes en hangertjes zijn te koop bij de receptie van ons
parochiebureau (Parklaan 3) en kosten € 2,50. Echt een aanrader voor
een ieder die onze fanfare een warm hart toe draagt.
INSTRUMENTEN GEZOCHT!
Onze 125-jarige fanfare is op zoek naar instrumenten!
De laatste tijd komen er steeds meer kinderen bij onze fanfare die heel
graag muziek willen maken. Dat is geweldig!
Voor al die enthousiaste kinderen zijn wij op zoek naar extra
instrumenten. Op een oude (niet persé slechte!) fiets moet men het leren
wordt wel eens gezegd. Vandaar onze vraag: Ligt er bij u thuis een
blaasinstrument te wachten op mooie muziek? Speelt u er zelf toch niet
meer op? Dan willen wij het instrument graag gaan gebruiken voor de
opleiding van onze jeugdleden. Bel 06 12884468 of mail naar
instrumenten@famfaar.nl Maak ons en onze jeugd blij en doneer uw
blaasinstrument aan oos famfaar! Bruikleen is een andere mogelijkheid.
Wij sluiten in dat geval een verzekering af op onze kosten voor uw
instrument.
Seniorenvereniging Kapel in 't Zand
Remunjs laere sjrieve en …dinke. Wilt u dat ook leren? Dat kan. Schrijf
u in bij de Dialectcursus voor senioren van Seniorenvereniging Kapel in
’t Zand. De cursus wordt gegeven door Pierre Bakkes,
oudstreektaalfunctionaris, in samenwerking met de Veldeke Krink
Remunj.
U hoeft zelf geen dialectspreker te zijn om de cursus te volgen.
Bovendien leert u schrijven in uw eigen dialect. Op vier
vrijdagmiddagen krijgt u alles te horen en te zien over de Roermondse
taal en andere dialecten. Na afloop ontvangen deelnemers een echt
certificaat. De cursusdata zijn : 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april
2015. De tijd: 14.00 uur tot 16.30 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad De kosten zijn voor niet-leden
€ 20,- incl. lesmateriaal (voor 4 lessen). Leden kunnen gratis deelnemen.
Inschrijven voor deze unieke cursus kan bij de secretaris van de
Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand, mevrouw Ans Oerlemans: Mail :
teetime@ziggo.nl Telefoon na 18.00 uur : 06- 516 89 675

