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SECRETARIS KERKBESTUUR 
Sinds het overlijden van Frits Hendrikx, secretaris van het kerkbestuur,
was er binnen het kerkbestuur een vacature. Als interim secretaris heeft 
mevrouw Julia Derix-Onstenk het secretariaat op een uitstekende wijze 
waargenomen. We zijn blij dat we u nu kunnen laten weten dat we de 
heer Wim Kemp bereid gevonden hebben om tot ons kerkbestuur toe te 
treden en de functie van secretaris op zich te nemen. In onderstaande 
brief van het bisdom kunt u lezen dat zijn benoeming per 1 november is 
ingegaan en we kunnen u melden dat hij inmiddels al voortvarend aan 
het werk is geslagen.
Verder kunnen we u melden dat mevrouw Mia Smeets-Jeurissen en ook 
mevrouw Nanny Op de Kamp-Silkens voor een nieuwe termijn zijn 
herbenoemd eveneens per 1 november 2015.
 
Mgr.dr. H.J.G.M. Schnackers
Vicaris-Generaal 

De weledele heer W.A.J. Kemp
Scheidingsweg 72
6045 CS ROERMOND

Roermond, 6 oktober 2015
Onderwerp: benoeming tot kerkbestuurslid

Geachte heer Kemp,

Naar aanleiding van het schrijven van het kerkbestuur van de RK 
parochie H.Jozef en het RK rectoraat O.L. Vrouw ten Hemelopneming, 
benoemen wij u met ingang van 1 november 2015 tot 1 november 2019 
tot kerkbestuurslid van deze parochie en dit rectoraat.

Uw taak, bevoegdheden en zittingsperiode zijn omschreven in hoofdstuk
3 van het "Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van 



de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland", waarvan u bijgaand een 
exemplaar gelieve aan te treffen.
Wij zijn u erkentelijk voor de aanvaarding van uw lidmaatschap van het 
kerkbestuur. Wij hopen dat u met vrucht en vreugde uw werk zult 
verrichten ten behoeve van de parochie en het rectoraat en mede ten 
behoeve van het diocees in zijn geheel en het dekenaat, waarin deze 
parochie en rectoraat zijn gelegen. 

Met hartelijke groeten en ware hoogachting, 

Mr. G.H. Smulders,         mgr.dr. H.J.G.M. Schnackers,
Kanselier.                        Vicaris-Generaal.

Liturgische kalender
zo. 24-01-2016 Derde zondag door het jaar
ma. 25-01-2016 Bekering van de heilige apostel Paulus
di. 26-01-2016 HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
wo. 27-01-2016 H. Angela Merici, maagd
do. 28-01-2016 H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
zo. 31-01-2016 Vierde zondag door het jaar
di. 02-02-2016 Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
wo. 03-02-2016 H. Blasius, Bisschop en martelaar
vr. 05-02-2016 H. Agatha, maagd en martelares
za. 06-02-2016 HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 24 januari om 11.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistieviering van zondag 31 januari om 11.30 uur is de 
inmiddels traditionele carnavalsmis die mede is voorbereid door 
mensen van de drie carnavalsverenigingen van onze pastorale 
eenheid. Deze eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd 
door het koor Les Amis du Bon Coeur en onze fanfare O.L.V. in 't 
Zand.
Vanwege het feit dat de eerste zondag van februari 
carnavalszondag is wordt de kinderkerk dit keer gehouden op 
zondag 31 januari. Zoals u natuurlijk weet wordt de kinderkerk 
gehouden in de St. Alfonsusschool, die momenteel gevestigd is op 
het Lieve Vrouweveld. De kinderkerk begint om 10.00 uur en staat
in het teken van carnaval. De kinderen kunnen dus verkleed naar 
deze viering toekomen.



Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 23 18.30 uur Lorenzo Janssen - Reggie Schulz
zo. 24 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 24 11.30 uur Maarten Jacobs - Sandrina Nayiziga - Reggie 

Schulz
za. 30 18.30 uur Tirolien Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 31 09.00 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga
zo. 31 11.30 uur Giel Heilkens - Nicole Nayiziga

Lectoren
za. 23 18.30 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 24 09.00 uur Mevr. M. Smeets
zo. 24 11.30 uur Mevr. R. Kerstens

 za. 30       18.30 uur      Mevr. A Walbrecht
 zo. 31       09.00 uur      Mevr. L. Stal
 zo. 31       11.30 uur      De prinsen van de carnavalsverenigingen

Misintenties
za. 23 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 24 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 24 11.30 uur Miem Steffanie-van den Broek als 

zeswekendienst
za. 30 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 31 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 31 11.30 uur Yvonne Hendrikx-Dolmans als 16de jaardienst 

en Frits Hendrikx als 2de jaardienst
ma. 1 19.00 uur Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN

Hulpgroep WMO
Er is in februari een lunchpunt op 2de en 23ste 
De warme maaltijd van de maand februari wordt gehouden op zondag 
14 februari.
Een nieuw initiatief van de hulpgroep is het “Kapels Hoekje met een 
koekje”. Sinds dinsdag 19 januari hebben we bij de ingang van het 
gezondheidscentrum ”In 't Zand” op Heinsbergerweg 2 een koffie en 
thee hoekje ingericht. Dit functioneert voorlopig op de dinsdag en 
donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. U kunt daar gerust 
binnenlopen ook als u niet bij artsen of de apotheek hoeft te zijn. 



Iedereen is daar van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een 
praatje. Op die dagen is er een gastvrouw aanwezig.

Parochieraad
Maandag 25  januari is er weer een vergadering van de parochieraad. Bij
de vergaderingen van de parochieraad is iedereen altijd welkom. De 
vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het parochiehuis,
Parklaan 3.

Kerkbalans
Nieuwe aanpak: Actie Kerkbalans werd op zaterdag 16 januari letterlijk 
ingeluid! De Actie Kerkbalans, waarmee meerdere kerkgenootschappen 
jaarlijks een bijdrage vragen van hun leden, werd dit jaar letterlijk 
ingeluid. Op zaterdag 16 januari werden in tenminste 15 steden -  
verdeeld over de provincies - om twaalf uur de kerkklokken geluid. Het 
zijn bekende Nederlanders en/of plaatsgenoten die in de deelnemende 
stad aan het ‘klokkentouw trokken’. Daarmee maakten ze duidelijk dat 
zij het maatschappelijke belang van de Kerk onderstrepen en riepen ze 
op daarvoor bij te dragen. Het inluiden van Kerkbalans werd een korte 
en krachtige ceremonie, waarbij de ’klokkenluider’ vertelde waarom hij 
of zij het belangrijk vindt dat de kerk er is in zijn of haar stad. 
“Voor Kerkbalans werken we al meer dan veertig jaar in goede 
harmonie samen. Nu krijgt dat dus ook op lokaal niveau zichtbaarheid 
door het gezamenlijke inluidevenement,” aldus het campagneteam. “Wij
brengen de mensen van de deelnemende kerken waar mogelijk bij elkaar
om samen een feestelijk en inspirerend moment te beleven. We kunnen 
onze vrijwilligers niet genoeg waarderen voor hoe zij door hun inzet hun
eigen kerken financieel mogelijk maken. Daarnaast hopen we dat door 
het luiden van de klokken mensen om de kerken heen ook even stil staan
bij het belang van een kerkgemeenschap voor hun stad, dorp of wijk en 
dat ze door een gift deze mee in stand kunnen houden.”
Met een daarvoor speciaal ontwikkelde infographic van de twee grootste
deelnemende kerkgenootschappen (Rooms-Katholieke Kerk en 
Protestante Kerk in Nederland) maakt het campagneteam van 
Kerkbalans inzichtelijk wat de kerk doet en betekent voor Nederland. 
“Met projecten als Schuldhulpmaatje, waarbij mensen geholpen worden 
om uit de financiële problemen te komen, vele kerkelijke initiatieven 
gericht op vluchtelingen, projecten voor kinderen, ouderen en jongeren 
zijn de kerken van onschatbare waarde voor de maatschappij. Maar 
zonder financiële steun van de kerkleden en mensen die dit belang 
onderschrijven en daaraan bijdragen, redden de kerken het niet. Met het 
luiden van de kerkklokken vragen we dus ook: geef! Geef en steun uw 
eigen kerkgemeenschap en/of die  in uw wijk, dorp of stad!”


