
Parochiegegevens Kapelgids

Parklaan 3 Jaargang  70   editie 7
6045 BS  Roermond Datum 02-04-2016
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

Bezorgklachten
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461

ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

Bezinnings- en ontmoetingsbijeenkomsten rond de icoon van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

De redemptoristen nodigen u uit om stil te staan bij de achtergronden 
van deze Maria-icoon die zo rijk is aan symboliek en om mee te denken 
over de actuele betekenis van de (verering van) deze Mariabeeltenis

Dit jaar is het 150 jaar geleden, dat paus Pius IX de icoon van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de redemptoristen 
toevertrouwde, met de woorden “Maak haar bekend aan de hele 
wereld”. Dat is goed gelukt, want inmiddels is deze Maria-icoon 
wellicht de meest bekende icoon en Maria-afbeelding geworden. In 
hoeveel kerken in ons land hangt niet deze inmiddels wereldberoemd 
geworden Maria-icoon? 

De redemptoristen hebben 2016 wereldwijd tot jubileumjaar uitgeroepen
en willen graag parochies betrekken bij de herdenking rond deze ‘icon 
of love’. Daarom worden pastores, vrijwilligers en andere die hier 
interesse in hebben, van harte uitgenodigd voor een bezinningsmiddag 
rond de achtergronden van deze Maria-icoon die zo rijk is aan 
symboliek. Ongetwijfeld kunnen er ook verbindingslijnen getrokken 
worden met het thema van het Heilig Jaar. O.L.Vrouw van Altijddurende
Bijstand is immers een eretitel die nauw aansluit bij de titel van Maria 
als ‘Moeder van Barmhartigheid’. 

Op verschillende plaatsen in het land zal deze middag worden 
georganiseerd. In Roermond vindt deze plaats op maandag 11 april in het
voormalige redemptoristenklooster Kapel In ’t Zand (Parklaan 3). De 
middag begint om 14.00 uur met koffie en vlaai; gevolgd door een 
inleiding over de icoon en een nagesprek. Dan is er een gezellige 
ontmoeting met een hapje en een drankje;  om 16.45 uur wordt de 



middag met een korte viering afgesloten. Aan de middagen zijn geen 
kosten verbonden, maar een gift wordt op prijs gesteld. Men kan zich tot
4 april aanmelden liefst per email: nan.paffen@kloosterwittem.nl; of 
telefonisch tijdens kantooruren bij de receptie van Klooster Wittem: 
043-4501741. 

Liturgische kalender
zo. 03-04-2016 Tweede zondag van Pasen; Beloken Pasen en 

zondag van de goddelijke Barmhartigheid
ma. 04-04-2016 Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
di. 05-04-2016 H. Vincentius Ferrer, priester
do. 07-04-2016 H. Johannes Baptista de la Salle, priester
zo. 10-04-2016 Derde zondag van Pasen
ma. 11-04-2016 H. Stanislaus, bisschop en martelaar
di. 12-04-2016 H. Egbertus
wo. 13-04-2016 H. Martinus I, paus en martelaar
za. 16-04-2016 H. Maria Bernadette Soubirous, maagd

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 3 april is een jongerenviering 
met als thema “Hij laat zich zien”. Zoals gebruikelijk zal deze 
jongerenviering muzikaal worden verzorgd door het koor Les Amis
du Bon Coeur.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 2 18.30 uur Lorenzo Janssen - Gladys Nayiziga
zo. 3 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 3 11.30 uur Jongerenviering
za. 9 18.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom
zo. 10 09.00 uur Maarten Jacobs - Reggie Schulz
zo. 10 11.30 uur Lorenzo Janssen - Thom op de Kamp

Lectoren
za. 2 18.30 uur Dhr. B. van Buel
zo. 3 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 3 11.30 uur Jongerenviering
za. 9 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 10 09.00 uur Mevr. M Wiermans
zo. 10 11.30 uur Mevr. R. Kerstens

Misintenties
za. 2 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Wiel Balendonck als 
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zeswekendienst
zo. 3 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 3 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Peter 

Oudkerk Pool als zeswekendienst; Uit 
dankbaarheid

za. 9 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo

zo. 10 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 10 11.30 uur Dré Bergs als jaardienst; Uit dankbaarheid

BERICHTEN
Hulpgroep WMO
Zoals we al eerder gemeld hebben heeft de hulpgroep WMO een 
koffiehoekje ingericht bij de entree van het gezondheidscentrum.
Dit koffiehoekje gaat nu officieel geopend worden zoals u in 
onderstaande bief kun lezen.

Beste mensen,

Sinds januari 2016 is door de Hulpgroep WMO Roermond Zuid in 
samenwerking met PSW De Pappelhof een nieuw project in onze wijk 
opgezet: het Kapels Hoekje-met-een-koekje. Dit initiatief heeft als doel 
om mensen uit de buurt een ontmoetingsplek te bieden, hen in contact te
brengen met anderen en hen de kans te geven om een eigen netwerk(je) 
op te bouwen.

Het Kapels Hoekje heeft een plek gevonden in het Gezondheidscentrum 
In ‘t Zand, Heinsbergerweg 2 en is vooralsnog op dinsdag- en 
donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend. Het project 
wordt van harte ondersteund door het Zorgteam KKKH, de 
huisartsenpraktijken en de apotheek. 

Op dinsdag 5 april as. zal om 9.30 uur in de hal van het 
Gezondheidscentrum de officiële opening plaatsvinden door wethouder 
Marianne Smitsmans. Graag nodigen wij ook u uit voor deze feestelijke 
bijeenkomst. 

Kunt u aangeven of u aanwezig kunt zijn op deze morgen en ook 
aangeven met hoeveel personen? Dat kan via mail: 
etty.willemsekemp@home.nl of telefonisch: 06 12 88 44 68. 
Wij hopen u op 5 april te mogen begroeten!
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Met vriendelijke groeten,
namens de Hulpgroep WMO Roermond Zuid, 

Harrie Beurskens, voorzitter 
Etty Willemse-Kemp, secetaris

UITNODIGING TENTOONSTELLING
Graag nodigt het comité Stadsprocessie u uit voor de opening van de 
tentoonstelling over de historie van de Stadsprocessie, ook wel 
Putkaarsenprocessie genoemd.

In het Historiehuis, Neerstraat 11, op zaterdag 9 april, 
15.00 uur: Ontvangst met Ech Kepels Water;

15.10 uur: Welkomstwoord door de heer Bair Reijnen, oud putmeester 
van de Johannes Nepomucemusput en voorzitter van het comité 
Stadsprocessie.
15. 20 uur: Opening expositie van werken van pater Piet Peeters             

       uit Roermond door wethouder Pleyte;
       15.30 uur : Rondleiding door de vaste expositie in het Historiehuis         
       langs de thema’s die verwijzen naar de tweede grote Stadsbrand van
       1665 en de putkaarsenprocessie. 
       *De werken van pater Peeters zijn te koop, de opbrengst komt ten goede
        aan de Stadsprocessie.

        De Stadsprocessie vertrekt iedere tweede zaterdag in mei, om 17.30 uur
        vanaf het Munsterplein naar de Kapel in ’t Zand. Dit jaar op 14 mei.

Iconen van Barmhartigheid 
In het kader van het H. Jaar heeft Geert Hüsstege vijftien iconen 
geschilderd over Gods liefde en barmhartigheid. De bekende zeven 
werken van barmhartigheid komen terug in de evangelische verhalen 
met als thematiek barmhartigheid. De icoon van de Verloren Zoon of de 
Barmhartige Vader staat hierbij centraal. 
De iconen worden in dit H. Jaar op verschillende plaatsen in ons bisdom
tentoongesteld. 
U bent welkom de tentoonstellingen te bezoeken en u door Gods 
barmhartigheid te laten inspireren… o.a. in:
Kloosterbibliotheek Wittem - Wittemer Allee 32 6286 AB Wittem 
op de zondagen in de meimaand van 13.30 - 16.30 uur. Toegang € 2 
www.kloosterwittem.nl. 

                


