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Boodschap voor de veertigdagentijd
In de vorige Kapelgids hebben we het eerste gedeelte van de brief van 
onze bisschop, Frans Wiertz, voor de veertigdagentijd u ter lezing 
aanbevolen. De brief was te lang om in één keer in de kapelgids te 
zetten. Daarom volgt hier het tweede gedeelte.
 

Een verkondiging die ingaat op vragen en moeilijkheden van de mens 
van nú; ook ten aanzien van de kerkelijke leer, vooral op moreel gebied. 
Paus Franciscus gaat geen vraag uit de weg. In de directe relatie met de 
mens in nood, met de armen, zoekt hij naar een antwoord, waarbij het 
evangelie van Gods barmhartigheid altijd als criterium voorop staat. Hij 
bewandelt daartoe ongebaande wegen. 
Niet iedereen in de Kerk is met deze benadering vertrouwd. Maar 
Franciscus, de hoeder van de eenheid, zet zijn poging de Kerk te 
hervormen door. Hij zoekt naar wegen om vooral tot eenheid te komen 
tussen de overgeleverde leer en het hedendaags leven. Een moeilijke 
opdracht, omdat hij rekening moet houden met van elkaar afwijkende 
religieuze en morele opvattingen in verschillende culturen. 

In onze gezinnen en families komt het erop aan om elkaars vragen niet 
uit de weg te gaan, maar om – ondanks meningsverschillen – de band 
van saamhorigheid vast te houden. In het gezin van de Kerk is het niet 
anders. Paus Franciscus staat garant voor de eenheid. 

In deze Veertigdagentijd in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid vraag 
ik uw bijzonder gebed voor Paus Franciscus. Dat hij met kracht en 
wijsheid onze Kerk mag blijven leiden; en dat wij de weg – die hij ons 
als herder voorgaat – in volle overtuiging eensgezind mogen volgen. 
Roermond, 

+Franz Wiertz,  
Bisschop van Roermond 



Vastenactie 2016
Wij willen naar het voorbeeld van onze paus Franciscus ook in actie 
komen en vragen opnieuw uw aandacht voor het project in Noord- 
Tanzania dat we de voorgaande jaren ook al gesteund hebben. Daarvoor 
geef ik Toy Broen hierna graag de gelegenheid

Friends of Fame
Wij zijn geweldig blij, dat Friends of Fame ook dit jaar weer uitgekozen 
is als doel van de vastenactie.
Vorig jaar heeft de vastenactie voor ons een schitterend bedrag 
opgeleverd van ruim 1100 euro. Dit bedrag is overgemaakt naar Fame, 
de Afrikaanse stichting in Noord-Tanzania die de gezondheidszorg daar 
probeert te brengen bij diegenen die het het hardst nodig hebben. Fame 
is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde gezondheidsinstelling 
en ziet steeds vaker patiënten doorgestuurd van heinde en ver. Ook 
worden er steeds vaker slachtoffers van landbouwongevallen, 
verkeersongevallen en andere ongevallen naar Fame gebracht voor 
medische zorg, mede doordat Fame 24 uur per dag bereikbaar is. 
Helaas ontbrak een röntgen faciliteit, waardoor aanvullende diagnostiek 
niet mogelijk was. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat de aanschaf 
van röntgen apparatuur in 2015 gelukt is en de bouwkundige constructie
is inmiddels ook nagenoeg klaar, mede dankzij uw bijdrage. 
De opbrengst van de vastenactie 2016 zal dit keer vooral gaan naar de 
elektriciteitsvoorziening. Voor ons is het heel logisch dat elektrische 
apparatuur werkt, maar in Tanzania is stroom niet vanzelfsprekend. 
Daarbij komt dat röntgen veel capaciteit vraagt, dus is er nog een 
generator nodig die voldoende en continu capaciteit kan leveren.  We 
hopen weer op uw bijdrage, zodat ook de laatste stap gezet kan worden.
Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken voor uw geweldige bijdragen 
die wij vorig jaar mochten ontvangen. Ook dit jaar vragen wij uw 
bijdrage en dan hopen we u volgend jaar te kunnen informeren dat de 
röntgen faciliteit functioneert.

Wij danken u alvast voor uw belangstelling en medewerking.
Namens Friends of Fame, Toy Broen, huisarts te Melick

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 6 maart om 11.30 uur is een 
jongerenviering. Deze zal muzikaal worden verzorgd door het koor Les 
Amis du Bon Coeur.
Zondag 6 maart, de eerste zondag van de maand is e ook weer een 
kinderkerk. Deze wordt gehouden om 10.00 uur in de Alfonsusschool



op het Lieve Vrouwe veld 
Donderdag 10 maart vindt om 19.00 uur de Vormsel viering plaats. Dit 
keer komt de bisschop, mgr. Frans Wiertz, het vormsel zelf toedienen 
aan de kinderen die zich daar op hebben voorbereid. 
De eucharistievieringen in het weekend van12 en 13 maart staan in het 
teken van de vastenaktie en zijn mede samengesteld door onze MOV 
groep.
De eucharistieviering van zondag 13 maart om 11.30 uur zal muzikaal 
worden verzorgd door et St. Alfonsuskoor

Liturgische kalender
zo. 06-03-2016 Vierde zondag van de veertigdagentijd
ma. 07-03-2016 HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
di. 08-03-2016 H. Johannes de Deo, kloosterling
wo. 09-03-2016 H. Francisca Romana, kloosterlinge
zo. 13-03-2016 Vijfde zondag van de veertigdagentijd
di. 15-03-2016 H. Clemens Maria Hofbauer, redemptorist
do. 17-03-2016 H. Patricius, bisschop
vr. 18-03-2016 H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en 

kerkleraar 
za. 19-03-2016 H. Jozef, bruidegom van de H.Maagd Maria

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 5 18.30 uur Giel Heilkens - Thom op de Kamp
zo. 6 11.30 uur Jongerenviering
zo. 6 18.30 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
za. 12 18.30 uur Lorenzo Janssen - Reggie Schulz
zo. 13 09.00 uur Giel Heilkens - Nicole Nayiziga
zo. 13 11.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga - Gladys 

Nayiziga

Lectoren
zo. 5 18.30 uur Dhr. C. Hommelberg
ma. 6 09.00 uur Dhr. B. van Buel
ma. 6 11.30 uur Jongerenviering
zo. 12 18.30 uur Mevr. D. van Pamelen
ma. 13 09.00 uur Mevr. M Wiermans
ma. 13 11.30 uur Mevr. R. Kerstens

Misintenties
za. 5 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo



zo. 6 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 6 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Th. 

Mertens en T. Mertens-Cox; Piet Bender als 
1ste jaardienst

ma. 7 19.00 uur Overledenen op het kerkhof
za. 12 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Toos van der Slik-
Mooren als zeswekendienst

zo. 13 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 13 11.30 uur Toos van der Venne als jaardienst; Overleden 

ouders Nijhuis-Koster als jaardienst. Jes 
Frenken-Beenen en Thei Dijcks; Leo Sevriens 
als jaardienst en overleden ouders Jongstra-
Visser als jaardienst

BRICHTEN
Het Reumafonds 
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de 
week van 21 t/m 26 maart 2016 komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie 
om door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma. 
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende 
aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage 
hard nodig. 
Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide 
onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en 
spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke 
afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. 
Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende 
aandoening en kan jong en oud overkomen. 
Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt al 90 jaar voor een beter leven met reuma. Nu en 
in de toekomst. We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden
en naar de oorzaak van reuma. We geven voorlichting, ondersteunen 
reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen van mensen 
met reuma bij politiek en zorg. Dat brengt ons steeds een stap dichter bij 
een wereld zonder reuma.
We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.


