
Parochiegegevens Kapelgids

Parklaan 3 Jaargang  69   editie 7
6045 BS  Roermond Datum 11-04-2015
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

Bezorgklachten
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461

REDEMPTORISTISCH GEDACHTENGOED
In de Kapelgids van 28 februari hebben we u op de hoogte gebracht van 
het feit dat de Redemptoristen zich, nadat de communiteit van de 
Redemptoristen aan de Kapel was opgeheven, nu ook formeel van de 
pastorale verantwoordelijkheid terugtrekken. We hebben toen ook 
aangekondigd dat we het visiestuk dat het kerkbestuur heeft ontwikkeld 
en dat in de parochieraad vergaderingen lang onderwerp van gesprek is 
geweest en verder ingevuld en vorm gegeven is, ook in de Kapelgids 
zouden publiceren. We willen nu graag iedereen uitnodigen om hierop 
te reageren en met ideeën en aanvullingen te komen. Aan de hand 
daarvan kunnen we dan het aktiviteitenplan dat destijds is opgesteld 
vanuit het beleidsplan aanpassen en zo nodig daar invulling aan geven.

Redemptoristisch gedachtengoed 
Het wezenlijke kenmerk van ons geloof is de boodschap van Jezus 2000 
jaar geleden: het ging Hem om vrede, liefde en gerechtigheid, waarbij 
Hij de naaste (ongeacht jood of "heiden") recht deed door de blijde 
boodschap te brengen. Hierbij neemt Hij zijn naaste serieus zonder hem 
eerst voorwaarden te stellen. De Congregatie van de Redemptoristen 
heeft als belangrijkste uitgangspunt vanuit de blijde boodschap van 
Jezus van Nazareth: Menslievendheid voor iedereen, d.w.z. dat we 
menslievend moeten zijn voor mensen om ons heen. Menslievendheid 
moet dan niet alleen gezien worden als geestelijke aandacht voor elkaar, 
maar heeft hier ook betrekking op een menswaardig bestaan van 
mensen. Dit onder het motto: je kunt niet gaan bidden als je honger lijdt.
Dit moet leiden tot bewustwording dat het lot van de wereld en haar 
mensen zeer grote prioriteit heeft. Duidelijk is dan ook dat het niet gaat 
om het onderhouden van wetten en regels, die mensen "klein" en 
ondergeschikt maken. Het welzijn en welbevinden van zowel de mens 
als het individu als van de gehele mensheid staan voorop. Dat we oog en
oor hebben om te willen zien en horen dat mensen wereldwijd tekort 
worden gedaan. Dit betekent dat we streven naar verlossing voor 
iedereen, verlossing van verdrukking, oorlog, slavernij en honger. Dit 



moet afgestemd worden op de huidige samenleving. Dit vraagt 
engagement, inspiratie, inzet en volharding welke blijvend is. Dit is 
gebaseerd op het redemptoristisch gedachtengoed, hetgeen 
geconcretiseerd is in onze parochiële beleving. Dit heeft een grote 
aanzuigende werking omdat mensen niet worden afgerekend, maar 
iedereen van harte welkom is en niemand buitengesloten wordt. Mensen
worden opgeroepen zich te ontplooien door hun talenten in te zetten 
waardoor ze tot hun recht komen. Aldus worden mensen meegenomen 
en opgetild. De bedoeling is dat deze pastorale houding en inzet 
vastgehouden wordt en wordt doorgegeven. 

Liturgische kalender
zo. 12-04-2015 Beloken Pasen en zondag van de goddelijke 

Barmhartigheid
ma. 13-04-2015 H. Martinus I, paus en martelaar
do. 16-04-2015 Maria Bernadette Soubirous
zo. 19-04-2015 Derde zondag van Pasen
di. 21-04-2015 H. Anselmus, bisschop en kerkleraar
do. 23-04-2015 St. Joris, martelaar; H. Adalbert bisschop en 

martelaar
vr. 24-04-2015 H. Fidelis van Sigmaringen, priester en 

martelaar
za. 25-04-2015 H. Marcus, evangelist

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 12 april is een jongerenviering 
met als thema: "Zonder zien toch geloven". Tijdens deze 
eucharistieviering zal er ook weer een kinderwoorddienst 
gehouden worden. Dat betekend dat kinderen bij deze viering ook 
heel welkom zijn en dat zij tijdens de woorddienst onder 
begeleiding in de sacristie met het zelfde thema bezig zijn, maar 
dan op hun eigen niveau.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 11 18.30 uur Patrick Vos - Gladys Nayiziga
zo. 12 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 12 11.30 uur Maarten Jacobs - Nicole Nayiziga
za. 18 18.30 uur Giel Heilkens - Reggie Schulz
zo. 19 09.00 uur Sandrina Nayiziga - Henny Giesberts
zo. 19 11.30 uur Tirolien Nayiziga - Thom op de Kamp

Lectoren
za. 11 18.30 uur Dhr. C. Hommelberg



zo. 12 09.00 uur Mevr. M Wiermans
zo. 12 11.30 uur Jongerenviering
za. 18 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 19 09.00 uur Mevr. M. Smeets
zo. 19 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen

Misintenties
za. 11 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Nellie van Melick-
Buskens als zeswekendienst

zo. 12 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 12 11.30 uur Bijzondere intentie
za. 18 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Mia Willemse-Allers als 
zeswekendienst

zo. 19 09.00 uur Zekere intentie
zo. 19 11.30 uur Dré Bergs als jaardienst; Piet Bender als 

zeswekendienst

BERICHTEN
EEN VIERDAAGSE FIETSPELGRIMAGE
van 18-21 mei 2015 Tussen twee bekende Mariaheiligdommen van 
Onze Lieve Vrouw in 't Zand in Roermond en Maria Altijddurende 
Bijstand in Wittem.
In 2015 is het bijna 150 jaar geleden dat de devotie van de icoon Onze 
Lieve Vrouw van Altrijddurende Bijstand door de redemptoristen is 
gestart. Sinds april 1866. Dat wordt in 2016 groots gevierd. Als opmaat 
daartoe organiseren wij vanuit Roermond een vierdaagse Maria-
pelgrimage. Daartoe verbinden we Roermond, dat al sinds lange tijd een
belangrijke Maria-bedevaart kent en Wittem, waar naast Gerardus ook 
Maria een belangrijke plaats inneemt, speciaal als Maria van 
Altijddurende Bijstand. Onderweg zullen we ook andere (Maria) 
plekken aandoen, die in het verleden en ook nu nog mensen inspireren 
en bemoedigen. De ca. 170 km lange tocht voert van Roermond naar 
Wittem. We fietsen grotendeels over fietspaden en rustige wegen, deels 
door België en Duitsland. We openen elke dag met een pelgrims-
reisgebed en we staan stil bij bijzondere plekken die we onderweg 
tegenkomen. Het pelgrimskarakter komt verder tot uiting in een aantal 
bezinningsmomenten onderweg. Deze passen bij het thema van deze 
tocht. U ontvangt in het begin van de tocht een programmaboekje 
waarin deze teksten en enkele liederen zijn opgenomen.
Routeschema (kleine wijzigingen voorbehouden)
1. maandag 18 mei (ca. 40 km)



Roermond - Berg aan de Maas
Via Thorn-Maria onder de Linden en langs de Belgische kant: 
Heppeneert-Onze Lieve Vrouw van Rust. (Overnachten bij fam. Knoors 
in Berg aan de Maas)
2. dinsdag 19 mei (ca. 45 km)
Berg aan de Maas - Wittem
Na de opening in de Mariakapel of Bokkenrijderskapel in Urmond 
fietsen we langs kapellen in Geulle, Bunde en Meersen en daarna via 
Valkenburg naar Wittem. (overnachten in klooster Wittem)
3. woensdag 20 mei (ca. 45 km)
Wittem - Sittard
Langs mooie Mariakapellen in Simpelveld (Sterre der Zee), 
Leenhofkapel (Flos Carmeli) via Brunsummerheide, Schinveld 
(Mariakapel) en het Duitse Hillensberg naar Sittard, de madonna van het
heilig hart. (overnachten bij de zusters Regina Carmeli)
4. donderdag 21 mei (ca. 40 km)
Sittard - Roermond (OLV in 't Zand)
We bezoeken in Braunsrath het klooster Maria Lindt en in Echt kapel 
Schilberg
Praktische informatie
We fietsen per dag 40-50 km en we overnachten een keer in een hotel en
twee keer in een klooster Daar zijn op beide plekken beddengoed en 
handdoeken aanwezig.
De kosten zijn € 275,- voor vol pension, de kosten voor rondleidingen 
onderweg en het vervoer van uw bagage. De kosten voor drank en 
terrasjes zijn hierbij niet inbegrepen. Indien u een eenpersoonskamer 
wilt, dan is de meerprijs € 50,-. De aanbetaling, na bevestiging van 
inschrijving, bedraagt € 75,-. Dit zijn tevens de eventuele 
annuleringskosten.
De eerste etappe start 18 mei, om 11.00 uur.
De tocht staat onder leiding van Nan Paffen-Russel, bedevaartpastor in 
Wittem.
Belangstellenden kunnen bij haar nadere informatie vragen (tel. 
0434501741; tijdens kantooruren) of een deelnameformulieraanvragen: 
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem of via 
n.paffen@kloosterwittem.nl.
Per tocht kunnen max. 15 personen deelnemen; Meldt u dus zo spoedig 
mogelijk.

Reumafonds
De collecte van het Reumafonds heeft € 649,09 opgebracht. Namens het
Reumafonds en allen die er baat van hebben: hartelijk dank aan allen die
aan deze collecte hebben meegedaan.


