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DE VEERTIGDAGENTIJD
Met Aswoensdag is de veertigdagentijd begonnen. Een tijd van 
bezinning op ons leven als volgeling van Jezus van Nazaret in deze tijd. 
Onze bisschop, mgr. Frans Wiertz, heeft bij gelegenheid van deze 
veertigdagentijd een boodschap doen uitgaan die we u graag ter lezing 
aanbieden.

Boodschap voor de veertigdagentijd

Broeders en zusters, 
In onze huiskamers hangen vaak familiefoto’s. Zij zijn een teken van de 
hechte onderlinge band. In kerken en in huizen met een uitgesproken 
katholieke signatuur prijkt vaak het portret van de paus. Als een teken 
van de innige verbondenheid met hem en via hem met die omvattende 
“familieband” die wij Kerk noemen. 

In onze gezinnen of families leven ondanks de saamhorigheid vaak 
spanningen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Soms is er verschil van 
mening, zijn er uiteenlopende opvattingen, ook over heel belangrijke 
zaken. De onderlinge eenheid dreigt soms wel eens gevaar te lopen. 
In de geloofsgemeenschap van de Kerk is het niet anders. Wij 
herinneren ons nog heel goed hoeveel schade de polarisatie van enkele 
decennia geleden heeft toegebracht aan de geloofwaardigheid van de 
Kerk. De eenheid is één van de onmisbare karakteristieken van de Kerk 
zoals Jezus deze bedoeld heeft. Elke afbreuk hieraan is zonde. 
Daarom neemt het pausschap, dat steeds vaker ook het Petrusambt 
wordt genoemd, zo’n belangrijke plaats in binnen onze katholieke 
geloofsgemeenschap. Aan de apostel Petrus en aan zijn opvolgers, de 
bisschoppen van Rome, heeft de Heer de taak toevertrouwd over deze 
eenheid te waken. De paus oefent deze opdracht uit in gemeenschap met
de lokale bisschoppen.  



Petrus was de eerste die officieel een geloofsbelijdenis uitsprak. Hij zei 
tegen Jezus: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. Hij 
deed dat niet uit eigen kracht, maar vanuit de genade van God. En Jezus 
antwoordde hem: “Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar 
mijn Vader die in de hemel is” (Mt. 16,16v.). Deze geloofsbelijdenis is 
de grondslag geworden – de rots – waarop de Kerk van Christus is 
gebouwd. 

Dit getuigenis van Petrus en van zijn opvolgers werd het houvast voor 
een betrouwbare geloofsinhoud. De eeuwen door tot nu toe. Dit mag 
ook in onze tijd nog eens opnieuw onderstreept worden: het Petrusambt 
binnen de Kerk is de hoeder van eenheid in leer en leven. Het is de 
toetssteen, waaraan de Kerkgemeenschap haar waarheid en 
waarachtigheid telkens kan herijken. 
Wij mogen God danken voor de pausen die ons in de afgelopen tijd als 
heilige herders zijn voorgegaan in het geloof. Zij hebben met name door
middel van de routewijzer van het Tweede Vaticaans Concilie het schip 
van de Kerk de juiste baan gewezen; soms in woelige, stormachtige 
tijden. 

Wij mogen God vooral dankbaar zijn voor de in alle opzichten 
voorbeeldige herder die Hij ons in paus Franciscus heeft geschonken. 
Wij leven op een scharniermoment van de tijden. Door de globalisering 
vallen afstanden en grenzen weg. Bij alle, vooral ook technische, 
vooruitgang mogen we niet blind zijn voor de schaduwkanten van deze 
nieuwe ontwikkeling. Het lijkt alsof er bij alle materiële rijkdom 
tegelijkertijd sprake is van een grote geestelijke leegte en 
onverschilligheid. Het proces van secularisatie en ontkerkelijking zet 
zich door en daagt ons als geloofsgemeenschap uit tot een hernieuwde 
evangelisatie. 

Te midden van deze moeilijke situatie blijven woord en daad van paus 
Franciscus een voorbeeldfunctie uitoefenen. Binnen de Kerk en tot ver 
daarbuiten. Onvermoeid verkondigt de paus dag in dag uit zijn 
boodschap van de barmhartige liefde van God; in eenvoudige woorden 
die het hart van de mensen raken en die zonder veel omwegen 
onmiddellijk geput zijn uit de bron van ons geloof zelf: het evangelie 
van Jezus Christus.  

De boodschap van onze bisschop is helaas te lang om in zijn geheel in 
deze Kapelgids af te drukken. Het vervolg treft u aan in de volgende 
Kapelgids.



Liturgische kalender
zo. 21-02-2016 Tweede zondag van de veertigdagentijd
ma. 22-02-2016 Sint Petrus Stoel
di. 23-02-2016 H. Polycarpus, bisschop en martelaar
zo. 28-02-2016 Derde zondag van de veertigdagentijd
vr. 04-03-2016 H. Casimir

Kerkdiensten
Op zaterdagavond 20 februari is de eucharistieviering van 18.30 
uur een gezinsviering waarin de kinderen die zich voorbereiden op 
hun eerste H. Communie zich aan onze pastorale eenheid zullen 
voorstellen.
De eucharistieviering van zondag 28 februari om 11.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Op zaterdag 13 februari is er bij de broeders van Liefde op de 
Heinsbergerweg weer een Taizé viering met als thema: “een 
gelukkig mens zijn”. Deze viering begint om 19.15 uur.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 20 18.30 uur Lorenzo Janssen - Thom op de Kamp
zo. 21 09.00 uur Robert Wessels - Gladys Nayiziga
zo. 21 11.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga

 za. 27       18.30 uur   Giel Heilkens - Andzelika Akonom
 zo. 28       09.00 uur      Sandrine Nayiziga - Thom op de Kamp
 zo. 28       11.30 uur      Maarten Jacobs - Niek op de Kamp

Lectoren
za. 20 18.30 uur Gezinsviering
zo. 21 09.00 uur Mevr. M. Smeets
zo. 21 11.30 uur Mevr. R. Kerstens
za. 27 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 28 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 28 11.30 uur Mevr. L. Stal

Misintenties
za. 20 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria an Jo; Ageeth van Rooij als 
jaardienst

zo. 21 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 21 11.30 uur Henri Pierre Maas als 1ste jaardienst; Voor een 

goede afloop
ma. 22 19.00 uur Mia Verboeket-van Heur voor haar verjaardag
za. 27 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 



dochters Maria en Jo; Jan van Sambeek; Hub 
Zinken als zeswekendienst; Piet Theunissen als
jaardienst

zo. 28 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 28 11.30 uur Mia Verboeket-van Heur als 8ste jaardienst en 

overleden familieleden; Piet Keuren; Pierre 
Pisters; Wiel Bongaerts als jaardienst; Voor een
goede afloop

BERICHTEN

DE STADSPROCESSIE TREKT VOOR DE 351e KEER!
Op zaterdag 14 mei, om 17.30 uur, vertrekt de Stadsprocessie weer 
vanaf het Munsterplein in Roermond. 
De historie van de Stadsprocessie gaat 351 jaar terug, naar 1665, het jaar
van de tweede grote stadsbrand. Door deze ramp werd drie kwart van 
Roermond verwoest.  De radeloze bevolking trok naar Kapel in ’t Zand 
waar de hulp voor de stad op gang kwam. Om dit feit te herdenken 
trekken de bewoners ieder jaar naar Maria in de Kapel in ’t Zand. Ook 
wordt haar bescherming gevraagd voor de stad en haar bewoners.
Deze zogeheten brandprocessie met putkaarsen is uniek voor Nederland.
De putkaars zorgt voor verbinding tussen de mensen die de kaars naar 
de Kapel dragen. De stadsprocessie hoort met recht tot het religieuze 
erfgoed van Roermond.
De deelnemers lopen, dit jaar begeleid door fanfare Onze Lieve Vrouw 
in ’t Zand, naar de Kapel in ’t Zand. Ze dragen de grote versierde 
putkaarsen mee. Veel groepen trekken ook dit jaar weer mee. Het 
Reuzengilde van Roermond, Schutterij St. Margaretha, scoutinggroep 
Sint Joris Maasniel, de Brandweer, bewoners van Camillus, begeleid 
door vertegenwoordigers van het Rode Kruis, een acolietengroep uit 
Swalmen, afgevaardigden van het gemeentebestuur, schutterij Sint 
Urbanus uit Maasniel, en vertegenwoordigers van de Roermondse 
putten. 
Vorig jaar is een boekje over de historie van de processie uitgegeven, dit
is te koop voor € 3,- bij Baer Reijnen. Ook voor meer informatie kunt u 
met hem contact opnemen via telefoon: 06-53241656, of via mail: 
b.reijnen@home.nl

WMO-Hulpgroep 
We wijzen u er nu al vast op dat de warme maaltijd van maart 
georganiseerd wordt op zondag 6 maart. U kunt zich daar voor 
aanmelden via tel. 333111


