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MEIMAAND - MARIAMAAND
Gegroet Maria
Gegroet Maria,
zwanger ben je van hoop,
van verlangen,
vol verwachting op een goede
toekomst.
God is met je,
gezegend ben je onder de vrouwen
want gezegend zijn zij
die kracht uit jou
putten.
Heilige Maria,
moeder van alle gelovige mensen,
bidt voor ons,
dat we blijven kiezen voor het goede,
vooral nu,
dat we de moed niet verliezen
en straks,
voor een leven van vrede.

Met dit gedicht, een parafrase op het "Wees gegroet", willen we de
opening van de meimaand, bij uitstek de Maria-maand, accentueren.
We hopen dat ook dit jaar weer velen de weg naar Onze Lieve Vrouw in
't Zand zullen vinden
Wat betreft de opening van het bedevaartseizoen verwijs ik u graag naar
de "Kerkdiensten"

Liturgische kalender
zo. 26-04-2015
Vierde zondag van Pasen
ma. 27-04-2015
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
di. 28-04-2015
H. Petrus Chanel, priester en martelaar. H.
Lodewijk Maria Grignion van Montfort, priester
wo. 29-04-2015
H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares,
patrones van Europa
do. 30-04-2015
H. Pius V, paus
vr. 01-05-2015
H. Jozef, de arbeider
za. 02-05-2015
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
zo. 03-05-2015
Vijfde zondag van Pasen
ma. 04-05-2015
HH. Filippus en Jacobus, apostelen
vr. 08-05-2015
HH. Wiro, Plechelmus en Otger
zo. 10-05-2015
Zesde zondag van Pasen
di. 12-05-2015
HH.Nereus en Achilles, martelaren en H.
Pancratius, marelaar
wo. 13-05-2015
H. Servatius, bisschop
do. 14-05-2015
Hemelvaart van de Heer
vr. 15-05-2015
Alle heilige bisschoppen van Maastricht
Kerkdiensten
Zondag 3 mei is de opening van het bedevaartseizoen. Zoals
gebruikelijk zullen we ook dit jaar het bedevaartseizoen openen
met een processie van de Kapelse gemeenschap naar de Kapel in 't
Zand waar aansluitend een gezinsviering wordt gehouden. Het
opstellen van de processie gebeurt dit jaar bij het putbeeld op de
splitsing van de Herkenboscherweg en de Weg Langs het Kerkhof
om 10.50 uur. Evenals andere jaren gaat de processie van daaruit
via de Herkenboscherweg naar de Scheidingsweg. Op de
Scheidingsweg slaan we linksaf de Javastraat in. We vervolgen de
Javastraat tot aan de Sumatrastraat, waar we rechtsaf slaan.
Aangekomen op de Heinsbergerweg vervolgen we deze tot aan de
Herderstraat, waar we linksaf ingaan en via deze straat en de
Parklaan komen we dan bij de Kapel in 't Zand waar om 11.30 uur
de gezinsviering begint. (Bij goed weer zal deze plaats vinden in
het Kruiswegpark. ) Zoals gebruikelijk trekken in deze processie
ter opening van het bedevaartseizoen naast enkele putten, alle
geledingen van de scoutingroep Pater Bleijs, de schooljeugd - met
name de kinderen die vorig jaar de eerste h. communie gedaan
hebben en zij die dat dit jaar hopen te doen - het acolieten en
misdienaars corps en onze fanfare O.L-Vrouw in 't Zand mee. We
hopen natuurlijk dat vele parochianen van onze pastorale eenheid
zich bij de processie zullen aansluiten. Ook willen we graag een

beroep doen op de parochianen die langs de route wonen, om hun
huizen op te sieren en minstens de vlag uit te hangen bij
gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis.
De eucharistieviering van zondag 26 april om 11.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Zaterdag 9 mei komt de stadsprocessie, die dit jaar 350 jaar
bestaat, naar de Kapel en zal zich, zoals gebruikelijk, aansluiten bij
de eucharistieviering van 18.30 uur
Alleen op de eerste zondag van de meimaand, 3 mei dus, zal er ook
een eucharistieviering om 7.30 uur gehouden worden. Zoals
gebruikelijk in de meimaand zal en ook een eucharistieviering zijn
om 10.30 uur. Deze komt echter te vervallen op Hemelvaartsdag
en op de tweede Pinksterdag.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 25
18.30 uur Patrick Vos - Thom op de Kamp
zo. 26
09.00 uur Lorenzo Janssen - Nicole Nayiziga
zo. 26
11.30 uur Allen
za. 2
18.30 uur Patrick Vos - Gladys Nayiziga
zo. 3
07:30 uur Robert Wessels
zo. 3
09.00 uur Tirolien Nayiziga - Nicole Nayiziga
zo. 3
10:30 uur Giel Heilkens - Thom op de Kamp
zo. 3
11.30 uur Henny Giesberts - Lorenzo Janssen - Andzelika
Akonom - Sandrina Nayiziga - Reggie Schulz
za. 9
18.30 uur Giel Heilkens - Nicole Nayiziga
zo. 10
09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 10
10:30 uur Tirolien Nayiziga - Gladys Nayiziga
Lectoren
za. 25
zo. 26
zo. 26
za. 2
zo. 3
zo. 3
zo. 3
zo. 3
za. 9
zo. 10
zo. 10

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
07.30 uur
09.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
10.30 uur

Dhr. B. van Buel
Mevr. A. Walbrecht
Mevr. R. Kerstens
Mevr. H. Jacobs
Mevr. L. Stal
Mevr. D. van Pamelen
Mevr. A. Walbrecht
Gezinsviering
Mevr. M. Smeets
Mevr. H. Jacobs
Mevr. M Wiermans

zo. 10

11.30 uur

Misintenties
za. 25
18.30 uur
zo. 26
zo. 26

09.00 uur
11.30 uur

za. 2

18.30 uur

zo. 3

11.30 uur

ma. 4
za. 9

19.00 uur
18.30 uur

zo. 10
zo. 10

09.00 uur
11.30 uur

Mevr. E. Willemse
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Truida de Groot als
zeswekendienst
Bijzondere intentie
Dhr. en Mevr. van Schendel-Moors; Piet
Keuren; Ouders van de Broek-Adriaens en
zoon Theo als jaardienst; Herman van de Waal;
Lien Hannen-Hendriks als zeswekendienst
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Overleden echtelieden Smeets-Baur; Speciale
intentie
Overledenen op het kerkhof
Overleden ouders Helden-van Cann en dochters
Maria en Jo; Elisabeth Backers als
zeswekendienst, Theodorus Hinssen
Leentje Lowis-Kox
Bijzondere intentie

BERICHTEN
Op zaterdag 11 april hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersavond
gehouden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk hebben we ook dit jaar
weer een van de vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Dit doen we
altijd door deze het Kapels Vinsterke, de onderscheiding van onze
pastorale eenheid aan te bieden.
Dit jaar heeft het kerkbestuur besloten dit kleinood te geven aan Cor
Houben.
Cor Houben? Vrijwilliger…..? Ja, de meeste vrijwilligers kennen we
natuurlijk wel bij name en hebben daar ook een gezicht bij. Maar Cor
Houben? Cor heeft vele jaren het archief van het rectoraat O.L.Vrouw
Tenhemelopneming en vervolgens ook van onze pastorale eenheid
verzorgd. Daarnaast heeft hij ook het archief van het klooster en van de
Maria verering bijgehouden. De meeste mensen hebben hem daar nooit
mee bezig gezien omdat hij zijn werkzaamheden verrichtte in het archief
op de tweede verdieping van het klooster en in de kelder. Cor is geen
man om op de voorgrond te treden. Vandaar dat de meeste mensen niets
van zijn werkzaamheden zagen. Een man die altijd in alle stilte zijn
vrijwilligerswerk gedaan heeft. Het kerkbestuur is hem veel dank
verschuldigd en heeft hem op deze wijze daarvoor bedankt.

