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PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
Het was voor Paul en Bella Metzemakers een hele gewaarwording toen 
ik hen op zondag 10 januari aan het einde van de eucharistieviering van 
11.30 uur vroeg om even bij mij op het altaar te komen staan. Vooral 
ook omdat ze in gedachten al met de koffie-in bezig waren, een koffie-in
die tevens als nieuwjaarsontmoeting zou gelden. Tot mijn grote 
genoegen mocht ik hen namelijk de kerkelijke onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice uitreiken. Een onderscheiding die hen toekomt 
vanwege de grote staat van verdienste die zij beiden hebben.
In de negentiger jaren waren zij al actief in de St. Jozef parochie, waar 
Bella vanaf 1990 medewerkster van de poetsclub was. In de loop van de 
jaren kwamen daar steeds meer activiteiten bij. In 1992 ging ze 
meewerken bij de bloemversiering in de kerk en in 1995 werd ze lid van
het gemengd koor van de St. Jozefkerk. In datzelfde jaar kreeg ze ook 
vanuit het bisdom de benoeming tot lid van het kerkbestuur.  En vanaf
1996 ging ze ook nog eens de K08, het parochieblad van de St. Jozef 
parochie rondbrengen. Dit was overigens een taak die ook Paul op zich 
nam. 
Paul was al vanaf 1994 medewerker van de technische werkgroep en 
was toen ook actief als collectant.
Toen in 2001 de kerk van de H. Jozef aan de eredienst ontrokken werd 
en de parochie van de H. Jozef werd samengevoegd met het rectoraat 
van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming was het voor hen 
vanzelfsprekend dat ze met hun werkzaamheden verder gingen in de nu 
ontstane pastorale eenheid met als kerkgebouw de Kapel in 't Zand.
Het kerkbestuur van de St. Jozef parochie werd samengevoegd met dat 
van het rectoraat en Bella bleef haar taak als kerkbestuurslid trouw 
vervullen tot 2007. Ook andere taken bleef zij doen en werd zo lid van 
de bloemendames die in het rectoraat voor de bloemversiering zorgen. 
Het gemengd koor van de St. Jozefkerk bleef eucharistievieringen 
muzikaal verzorgen tot het vanwege vergrijzing in 2013 werd 
opgeheven. 



Ook Paul bleef actief in de nieuwe situatie. Hij bleef lid van het 
collectantencollege, werd lid van de technische werkgroep aan de Kapel
en bleef ook samen met Bella collecteren voor de vastenactie, waar ze in
de parochie van de H. Jozef ook al aan meededen.
In de pastorale eenheid hebben zij hun werkzaamheden alleen nog maar 
uitgebreid. Jaren lang hebben beiden hun medewerking verleend aan het
bloemtapijt dat bij gelegenheid van het “besjloet”, het einde van het 
bedevaartseizoen, in het Kruiswegpark wordt aangelegd. Ze stonden ook
aan het beging van de werkgroep Kroedwès, een oude traditie op het 
feest van Maria Tenhemelopneming, die in 2007 nieuw leven werd 
ingeblazen.
Ik had het in het begin al over de koffie-in, een initiatief dat al in de kerk
van de H. Jozef bestond en dat hier, mede door hen ook in de Kapel 
werd geïnitieerd. Het is een goede mogelijkheid om elkaar op de tweede
zondag van de maand na de eucharistieviering van 11.30 uur te 
ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.
Ook het bezorgen van de Kapelgids, waarin de K08 werd opgenomen is 
een taak die ze nog steeds vervullen.
Paul heeft zijn vrijwilligerswerk hier aan de Kapel nog uitgebreid met 
werkzaamheden in de kloostertuin, aan de kloosterbegraafplaats en 
rondom de kerk. 
Naast al deze werkzaamheden zijn beiden ook nog als vrijwilliger 
betrokken bij de kerst inn die hier in Roermond altijd gehouden wordt 
op de tweede kerstdag. Vrijwilligerswerk doen zij ook voor PSW 
Kapellerlaan en Atelier 37 en daar doet Paul ook nog tuin onderhoud.

       Verder zijn ze nog actief als collectant voor het astmafonds en de  
kankerbestrijding. 
Er zullen nog wel andere werkzaamheden zijn waar zij zich mee bezig 
houden. Maar dit is al te veel om op te noemen. Het was dan ook logisch
dat velen de gelegenheid namen om hen met deze onderscheiding te 
feliciteren bij de koffie-in die de vorm van een receptie kreeg. Daar nam
Jos van Buel, de vice voorzitter van het kerkbestuur, ook de gelegenheid
om hen namens het kerkbestuur op een ludieke wijze te feliciteren met 
de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

       Felicitaties waar we ons nogmaals graag bij aansluiten.

Liturgische kalender
zo. 07-02-2016 Vijfde zondag door het jaar
ma. 08-02-2016 H. Hieronymus Emiliani; H. Josephina Bakhita, 

maagd
wo. 10-02-2016 Aswoensdag
do. 11-02-2016 O.L. Vrouw van Lourdes
zo. 14-02-2016 Eerste zondag van de veertigdagentijd



wo. 17-02-2016 Zeven HH. Stichters van de servieten

Kerkdiensten
Maandag 8 februari, carnavals maandag, is er géén 
eucharistieviering.
Woensdag 10 februari is het Aswoensdag. Er is dan alleen een 
eucharistieviering om 19.00 uur waarna het askruisje wordt 
uitgereikt.
De eucharistieviering van zondagmorgen 14 februari om 11.30 uur 
zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 6 18.30 uur Giel Heilkens - Reggie Schulz
zo. 7 09.00 uur Sandrina Nayiziga - Andzelika Akonom
zo. 7 11.30 uur Lorenzo Janssen - Nicole Nayiziga
za. 13 18.30 uur Tirolien Nayiziga - Thom op de Kamp
zo. 14 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 14 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Nicole Nayiziga

Lectoren
za. 6 18.30 uur Mevr. L. Stal
zo. 7 09.00 uur Dhr. C. Hommelberg
zo. 7 11.30 uur Dhr. B. van Buel
wo. 10 19.00 uur Mevr. M Wiermans
za. 13 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 14 09.00 uur Mevr. D. van Pamelen
zo. 14 11.30 uur Mevr. H. Jacobs

Misintenties
za. 6 18.30 uur Overelden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 7 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 7 11.30 uur Overleden ouders Zeevenhoven-Moonen; 

Overleden echtelieden Smeets-Bauer
za. 13 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Nellie Pallandt -van Vugt
als eerste jaardienst

zo. 14 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 14 11.30 uur Lisette Peeters-Meuwissen als jaardienst; 

Overleden ouders Reijnen-Kaelen en dochter 
Thea; Uit dankbaarheid; Mia  Seegers-van Eck



BERICHTEN
Dankbetuiging
In de vorige kapelgidsen van dit jaar heb ik nog geen gelegenheid gehad
om mijn dank te uiten voor al hetgeen er gedaan is bij de feesten  van 
het einde van het jaar.
Met genoegen kunnen we constateren dat de eucharistievieringen in 
onze kerk goed zijn verlopen. Ook nu weer hebben velen onze 
eucharistievieringen met name op kerstavond en eerste kerstdag 
bezocht. Alom was er grote waardering voor de versiering in onze kerk. 
De geweldige inzet van velen zoals de kosters en acolieten de mensen 
van de werkgroep gezinsvieringen, de koren, de fanfare en al de anderen
heeft ertoe bijgedragen dat we tevreden  kunnen terugzien. Ik wil dan 
ook graag iedereen bedanken die daar op zijn eigen wijze toe heeft 
bijgedragen. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar de 
Kapelwachters die er voor gezorgd hebben dat tussen kerst en nieuwjaar
onze kerk geopend was tussen 14.00 en 17.00 uur voor mensen die de 
kerststal wilden bezoeken.
Bij de eucharistievieringen van oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen
hebben we dank gebracht aan alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer
hebben ingezet voor onze pastorale eenheid. Ik wil dat hier graag nog 
eens onderstrepen en de hoop uitspreken dat we ook dit jaar weer op een
ieder kunnen rekenen. Per slot van rekening hebben we elkaar allemaal 
nodig om deze pastorale eenheid overeind te houden.

Blijf niet thuis zitten, wordt actief bij de Seniorenvereniging Kapel 
in ’t Zand! Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand heeft voor 2016 weer 
een mooi programma samengesteld. Naast de vaste activiteiten op de 
vrijdagmiddag, bridgen en kienen, zijn er interessante lezingen en leuke 
excursies gepland. Daarnaast is de creatieve club actief, twee keer per 
maand op maandagmiddag. Waar met hulp van een deskundige leidster, 
in overleg met u, de mooiste creaties worden gemaakt. 
Bijna alle activiteiten vinden plaats in de gezellige zalen van het 
gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, nabij de Kapel in ’t Zand. Hier is 
voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. Een toegewijd barteam 
verzorgt de koffie en de thee. Of een glaasje fris of chocomel. 
Meer weten of lid worden? Loop gerust eens binnen op vrijdagmiddag. 
Of kijk op onze nieuwe website: 
www.seniorenverenigingkapelinhetzand.nl 
U kunt ook contact opnemen met onze secretaris: mw. Ans Oerlemans, 
telefoon: 06 – 516 89 675, mailen kan ook, naar 
info@seniorenverenigingkapelinhetzand.nl.


