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DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK
Palmzondag 
We vieren de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Met de kinderen 
van Jeruzalem gaan we Hem tegemoet, de palmtakken in de hand. 
Zaterdag 19 maart 18.30 uur. 
Gezinsviering met palmwijding en palmprocessie. 
Zondag 29 maart 
Vóór de eucharistieviering van 9.00 uur is er geen palmwijding 
De eucharistieviering van 11.30 uur kent een plechtige intocht, de 
palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens Lucas. 
Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen overweging. Deze 
viering wordt muzikaal verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 
Boeteviering en biechtgelegenheid 
Maandag 21 maart is er om 19.00 uur een boeteviering in de dagkapel. 
Degenen die een privé-biecht willen spreken, kunnen daartoe telefonisch
een afspraak maken. 
Witte Donderdag 
Herdenking van het laatste avondmaal, waaronder traditioneel de 
offergang wordt gehouden, die bestemd is voor onze zieken. Vanwege 
de herdenking van het laatste avondmaal is er de mogelijkheid te 
communiceren onder twee gedaanten. Brood en Beker worden u 
aangereikt. Na deze viering is er gelegenheid tot stille aanbidding in de 
dagkapel. We hopen dat de opkomst voor deze eucharistieviering, 
waarin we het laatste avondmaal van onze Heer gedenken beter bezocht 
zal worden dan andere jaren. Het is niet voor niets een van de grote 
feestdagen van het kerkelijk jaar. Ook op school wordt er de nodige 
aandacht besteed aan zowel Witte Donderdag als Goede Vrijdag. Door 
de kinderen van onze basisscholen wordt er weer fruit ingezameld voor 
de zieken van onze pastorale eenheid. Dit wordt op Witte Donderdag 's 
morgens in de kerk aangeboden in een korte viering. 
Goede Vrijdag 
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. 
Om 15.00 uur wordt de eerste Kruisweg gehouden door het militair 



pastoraat. U kunt zich hierbij aansluiten. Zie ook onder Berichten.
Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van 
het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus. 
Om 2l.00 uur is er in het Kruiswegpark een 'meditatieve Kruisweg', 
waarbij de paden van het Kruiswegpark met fakkels verlicht zullen 
worden door leden van scoutinggroep pater Bleijs. We vertrekken ook 
dit jaar vanuit de processiegang waar u vanaf 20.30 uur ook zelf fakkels 
kunt kopen om zo mee te gaan op deze Kruisweg. 
Paascommunie voor de zieken 
Dit jaar wordt de Paascommunie voor de zieken thuis gebracht op 
zaterdagmorgen 26 maart. Zieken die niet op de lijst van de Eerste 
Vrijdag voorkomen en toch graag de Paascommunie thuis willen 
ontvangen, kunnen dat te kennen geven aan de receptie van ons 
parochiebureau, tel; 315461. 
EUCHARISTIEVIERINGEN MET PASEN 
Paaszaterdag 
De paaswake begint ook dit jaar om 18.30 uur. U wordt verzocht om bij 
het binnenkomen van de kerk een kaarsje ter hand te nemen
Elementen van de viering: 
Wijding van het nieuwe vuur; Ontsteken van de Paaskaars; 
Lofzang op de Paaskaars; Dienst van het woord; 
Wijding van het doopwater; Vernieuwing van de doopbelofte; 
Eucharistie. 
De paaswake zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 
Paaszondag 
De eucharistievieringen zijn zoals gebruikelijk op zondag en dus om: 
9.00 uur en 11.30 uur. Deze eucharistieviering zal muzikaal worden 
verzorgd door het koor Les amis du bon Coeur 
Paasmaandag 
Ook vandaag zijn de eucharistievieringen zoals op zondag en dus om 
9.00 uur en 11.30 uur. 

Liturgische kalender
zo. 20-03-2016 Palmzondag van het lijden van de Heer
do. 24-03-2016 Witte Donderdag
vr. 25-03-2016 Goede Vrijdag
za. 26-03-2016 Paaszaterdag
zo. 27-03-2016 Paaszondag - Verrijzenis van de Heer

Dienbeurten acolieten en misdienaars
 za.19       18.30 uur Harry Silkens - Niek Op de Kamp
 zo. 20       09.00 uur Robert Wessels - Andzelikam Akonom



 zo. 20       11.30 uur Henny Giesberts - Giel Heilkens - Reggy Schultz
- Lorenzo Janssen -Thom Op de Kamp - 
Sandrine Nayiziga .

 do. 24       19.00 uur    Henny Giesberts - Gladys Nayiziga - Nicole 
Nayziga - Harry Silkens - Andzelika Akonom

 vr. 25        19.00 uur    Henny Giesberts - Nicole Nayiziga - Thom Op 
de Kamp - Gladys Nayiziga - Niek op de Kamp

       20.30 uur Giel Heilkens - Henny Giesberts -Thom Op de 
Kamp - Andzelika Akonom - Niek Op de Kamp

 za. 26        18.30 uur Henny Giesberts - Giel Heilkens - Reggie 
Schulz - Lorenzo Janssen - Thom Op de Kamp - 
Niek Op de Kamp- Nicole Nayiziga - Gladys 
Nayiziga - Filibetti Nayiziga

 zo. 27       09.00 uur Harry Silkens - Niek Op de Kamp -Filibetti 
Nayiziga 

                  11.30 uur Henny Giesberts - Giel Heilkens - Reggy 
Schulz - Lorenzo Janssen - Andzelika Akonom - 
Sandrine Nayiziga  

 ma. 28       09.00 uur Robbert Wessels - Nicole Nayiziga - Gladys 
Nayiziga

 za. 02        18.30 uur Lorenzo Janssen - Galdys Nayiziga
 zo. 03        09.00 uur Harry Silkens - Niek Op de Kamp

        11.30 uur Jongerenviering

Lectoren
za. 19 18.30 uur Gezinsviering
zo. 20 09.00 uur Mevr. M. Smeets - Mevr. L. Stal
zo. 20 11.30 uur Dhr. B. van Buel - Mevr. A. Walbrecht
do. 24 19.00 uur Mevr. E. Willemse
vr. 25 19.00 uur Mevr. D. van Pamelen - Dhr. C. Hommelberg
za. 26 18.30 uur Dhr. B. van Buel
zo. 27 09.00 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 27 11.30 uur Mevr. R. Kerstens
ma. 28 09.00 uur Mevr. L. Stal
ma. 28 11.30 uur Dhr. B. van Buel

Misintenties
za. 19 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Hub Pollaerts als 
jaardienst; Overleden ouders Jo en Leen Hoek-
Janssen, Leon Hoek en overleden familieleden; 
Als bijzondere intentie voor Jos Aubert

zo. 20 09.00 uur Bijzondere intentie



zo. 20 11.30 uur Henk van Velzen als jaardienst; Overleden 
ouders van Dinter-Langenhoff en tevens voor 
Hans Wallrafen; Overleden ouders Pauly-van 
der Zalm als jaardienst; Jan en Maus Soentjes-
Sauerland en dochter Sonja; André en 
Josephina van Melick-Adriaans

za. 26 18.30 uur Overleden Ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Piet Delissen als 
zeswekendienst; Overleden ouders Coelen-
Heldzels en schoonzoon Har

zo. 27 09.00 uur Bijzondere intentie; 
zo. 27 11.30 uur Piet Keuren; Overleden ouders Lei Heijnen en 

Mia Heijnen-Huskens als jaardienst
ma. 28 09.00 uur Zekere intentie
ma. 28 11.30 uur Jan van Sambeek

BERICHTEN
Er is dit jaar op 19 maart, feest van St. Jozef,  géén 
eucharistieviering in het Trefpunt op de Kemp omdat het feest 
samenvalt met de gezinsviering en de palmprocessie.
 
Kruisweg voor veteranen op Goede Vrijdag in Roermond
Op Goede Vrijdag 25 maart 2016 organiseren het Nationaal Katholiek 
Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de 
Krijgsmacht voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in
het Kruiswegpark in Roermond. Dit jaar vindt de Kruisweg voor de 
negende keer plaats. De tocht start om 15.00 uur in de Kapel in 't Zand. 
Parklaan 3 in Roermond. De Kruisweg is behalve voor mititairen, 
veteranen, en hun thuisfront ook voor de inwoners van Roermond 
toegankelijk. De Kruisweg duurt ongeveer één uur. Bij slecht weer zal 
de Kruisweg in de Kapel worden gehouden.

Paaswandeling door het Roerdal en natuurpark Hattem  op 
maandag 28 maart 2016
Het Roerdal is een gebied met een rijke cultuurhistorie ; het gevarieerde
landschap is verrassend mooi en bezit unieke natuurwaarden.  De Roer 
is een van de soortenrijkste rivieren in Nederland met ruim veertig 
vissoorten. Tijdens een wandeling op 2e Paasdag, 28 maart 2016,  
zullen gidsen u informeren over historie, cultuur, natuur en andere 
bezienswaardigheden van dit bijzonder interessant stukje Roerdal. 
Vertrek: 10u  vanaf parkeerplaats bij Kapel in ’t Zand, Parklaan, 
Roermond. Deelname: € 2 .  Deelname op eigen risico. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur. 


