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NIEUWJAARSWENS

Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen: 
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten: 
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en 
gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en
elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine
vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,



elkander toe te schijnen
met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
'Ik ben het licht der wereld'.

Met deze wens wil ik, mede namens het kerkbestuur, u allen graag een 
gezegend nieuwjaar 2016 toewensen. Een gezegend jaar voor ieder van 
u persoonlijk en ook voor onze pastorale eenheid.
Om dat te onderstrepen wil ik u allen graag uitnodigen op onze 
nieuwjaarsontmoeting die dit jaar gehouden zal worden op zondag 10 
januari na de eucharistieviering van 11.30 uur. Dat is de dag, de tweede  
zondag van de maand, dat we toch al een koffie-in zouden houden.

Liturgische kalender
zo. 10-01-2016 Doop van de Heer
wo. 13-01-2016 H. Hilarius, Bisschop en kerkleraar
do. 14-01-2016 Z. Petrus Donders, priester redemptorist
vr. 15-01-2016 H. Arnold Janssen, priester
zo. 17-01-2016 Tweede zondag door het jaar
wo. 20-01-2016 H. Fabianus, paus en martelaar; H. Sebastianus, 

martelaar
do. 21-01-2016 H. Agnes, maagd en martelares
vr. 22-01-2016 H. Vincentius, diaken en martelaar

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondagmorgen 10 januari om 11.30 uur 
zal muzikaal worden verzorgd door het ensemble Double Four.

Dienbeurten acolieten en misdienaars

Lectoren
di. 9 18.30 uur Dhr. C. Hommelberg
wo. 10 09.00 uur Mevr. D. van Pamelen
wo. 10 11.30 uur Mevr. A. Walbrecht
di. 16 18.30 uur Mevr. E. Willemse
wo. 17 09.00 uur Mevr. L. Stal
wo. 17 11.30 uur Mevr. M Wiermans

Misintenties
za. 9 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Leonne Timmermans-
Frijns als jaardienst; Jef Crijns als jaardienst; 



Jan van Sambeek
zo. 10 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 10 11.30 uur René Heldens als eerste jaardienst; Overleden 

leden van het koor Double Four, Paul 
Hodzelmans en Bert van Weert en Margriet van
Buel

za. 16 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Een gezegend nieuw jaar

zo. 17 09.00 uur Uit dankbaarheid
zo. 17 11.30 uur Paul Honnof als eerste jaardienst

BERICHTEN
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 december en dan plannen we ook de
volgende bijeenkomsten die vanaf januari 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 20 januari
2016 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 15 januari a.s.

Bewonersgroep Kitskensberg/Heide
De Bewonersgroep Kitskensberg/ Heide is de trotse
winnaar geworden van de Vrijwilliger Award tijdens
het Vrijwilliger Award Gala georganiseerd door
Wel.kom en de Gemeente Roermond welke uitreiking
plaatsvond donderdag 10 december 2015 in het Royal
Theater te Roermond waarbij onze voorzitter dhr. Jos
Smits de Award ontving uit handen van de Wel.kom
directeur dhr. Henk Janssen. En wel in de categorie: meest inspirerende 
Buurt of Wijkvereniging 2015.
Ook de lovende woorden voor ons als leefbaarheid, samenwerking 
waren de criteria.
In zijn dankwoord memoreerde de voorzitter dhr. Smits dat we dat 
alleen kunnen bewerkstelligen met o.a. onze wijkbewoners, wijkpartners
als daar zijn: de wijkregisseur  van de Gemeente Roermond, de Politie, 
Stadstoezicht, Wel.kom, Wonen-Zuid en de Huurdersvereniging Op het 
Zuiden.

WM-hulpgroep
In de maand januari kunt u nog deelnemen aan de koffie-in die op 
zondag 10 januari wordt gehouden in de dagkapel na de 
eucharistieviering van 11.30 uur 
De maandelijkse warme maaltijd wordt geserveerd op zondag 10 januari
en er is nog een lunchpunt op dinsdag 19 januari. Deze maaltijden en 
ontmoetingen vinden plaats in de Pappelhof.


