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“MAGNIFICAT”

Wees gezegend
klonk een stem
en zij werd geraakt
tot zingens toe,
en zong vrij: 'Magnificat,
God deed grote dingen aan mij...'

Wees gezegend
klonk een stem
en zij ging op weg
om blij haar vreugd' te delen 
met wie ook geraakt was
door onverwachte zegen...

Wees gezegend
al wie dit ziet;
wees geraakt,
begin een ander leven
wees geraakt
tot een gaan van nieuwe wegen

Liturgische kalender
zo. 17-04-2016 Vierde zondag van Pasen
do. 21-04-2016 H. Anselmus, bisschop en kerkleraar
za. 23-04-2016 St. Joris, martelaar; H. Adalbert bisschop en 

martelaar
zo. 24-04-2016 Vijfde zondag van Pasen
ma. 25-04-2016 H. Marcus, evangelist
wo. 27-04-2016 H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
do. 28-04-2016 H. Petrus Chanel, priester en martelaar. H. 



Lodewijk Maria Grignion van Montfort, priester
vr. 29-04-2016 H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, 

patrones van Europa
za. 30-04-2016 H. Pius V, paus
zo. 01-05-2016 Zesde zondag van Pasen

ma. 02-05-2016 H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 
di. 03-05-2016 HH. Filippus en Jacobus, apostelen
do. 05-05-2016 Hemelvaart van de Heer

     Kerkdiensten
Zondag 1 mei is de opening van het bedevaartseizoen. Zoals gebruikelijk 
zullen we ook dit jaar het bedevaartseizoen openen met een processie van
de Kapelse gemeenschap naar de Kapel in 't Zand waar aansluitend een 
eucharistieviering wordt gehouden. Het opstellen van de processie 
gebeurt dit jaar bij het putbeeld op de splitsing van de Herkenboscherweg
en de Weg Langs het Kerkhof om 10.50 uur. Evenals andere jaren gaat de
processie van daaruit via de Herkenboscherweg naar de Scheidingsweg. 
Op de Scheidingsweg slaan we linksaf de Javastraat in. We vervolgen de 
Javastraat tot aan de Sumatrastraat, waar we rechtsaf slaan. Aangekomen 
op de Heinsbergerweg vervolgen we deze tot aan de Herderstraat, waar 
we linksaf ingaan en via deze straat en de Parklaan komen we dan bij de 
Kapel in 't Zand waar om 11.30 uur de gezinsviering begint. (Bij goed 
weer zal deze plaats vinden in het Kruiswegpark. ) Zoals gebruikelijk 
trekken in deze processie ter opening van het bedevaartseizoen naast 
enkele putten, alle geledingen van de scoutingroep Pater Bleijs, de 
schooljeugd - met name de kinderen die vorig jaar de eerste h. communie
gedaan hebben en zij die dat dit jaar hopen te doen - het acolieten en 
misdienaars corps en onze fanfare O.L-Vrouw in 't Zand mee. We hopen 
natuurlijk dat vele parochianen van onze pastorale eenheid zich bij de 
processie zullen aansluiten. Ook willen we graag een beroep doen op de 
parochianen die langs de route wonen, om hun huizen op te sieren en 
minstens de vlag uit te hangen bij gelegenheid van deze feestelijke 
gebeurtenis. Hieraan voorafgaand is er om 10.00 uur ook nog een 
kinderkerk die gehouden wordt in de Alfonsusschool op het 
Lievevrouweveld
De eucharistieviering van zondag 24 april om 11.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Zaterdag 14 mei komt de stadsprocessie,  naar de Kapel en zal zich, zoals
gebruikelijk, aansluiten bij de eucharistieviering van 18.30 uur 
Alleen op de eerste zondag van de meimaand, 1 mei dus, zal er ook
een eucharistieviering om 7.30 uur gehouden worden. Zoals 
gebruikelijk in de meimaand zal er ook een eucharistieviering zijn 



om 10.30 uur. Deze komt echter te vervallen op Hemelvaartsdag 
en op de tweede Pinksterdag.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 16 18.30 uur Maarten Jacobs - Thom op de Kamp
zo. 17 09.00 uur Henny Giesberts - Filinetti Nayiziga
zo. 17 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Nicole Nayiziga
za. 23 18.30 uur Gladys Nayiziga - Lorenzo Janssen
zo. 24 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 24 11.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom
za. 30 18.30 uur Lorenzo Janssen - Reggie Schulz
zo. 1 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp
zo. 1 10:30 uur Tirolien Nayiziga - Andzelika Akonom
zo. 1 11.30 uur Henny Giesberts - Nicole Nayiziga - Sandrina 

Nayiziga - Gladys Nayiziga - Filibetti Nayiziga
- Filibetti Nayiziga - Filibetti Nayiziga

do. 5 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp

Lectoren 24
za. 16 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 17 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
zo. 17 11.30 uur Mevr. M. Janssen
za. 23 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 24 09.00 uur Mevr. D. van Pamelen
zo. 24 11.30 uur Mevr. A. Walbrecht
za. 30 18.30 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 01 07.30 uur Dhr. W. Boekhorst
zo. 01 09.00 uur Dhr. B. van Buel
zo. 01 10.30 uur Dhr. C. Hommelberg
zo. 01 11.30 uur Mevr. Wiermans

Misintenties
za. 16 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 17 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 17 11.30 uur Overleden ouders George Boldy en Catharina 

de Crème
za. 23 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Hans Ruiter als 
zeswekendienst; Gerda Aubert-Diels als 
zeswekendienst

zo. 24 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 24 11.30 uur Piet Keuren; Mevr. Aelmans-Zeuren als 



jaardienst
za. 30 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Toos Wijers-Hodzelmans
als zeswekendienst

zo. 1 07:30 uur Overleden ouders Coelen-Heldsels en 
schoonzoon Har

zo. 1 09.00 uur Voor de vrede
zo. 1 10.30 uur Bijzondere intentie
zo. 1 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets Bauer
ma. 2 19.00 uur Overledenen op het kerkhof
do. 5 09.00 uur Voor de vrede
do. 5 11.30 uur Bijzondere intentie
zo. 7 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria een Jo; Bijzondere intentie voor
Jos Aubert als 1ste jaardienst en tevens zijn 
verjaardag

zo. 8 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 8 10.30 uur Bijzondere intentie
zo. 8 11.30 uur Bijzondere intentie

BERICHTEN
Taizéviering 
Op zaterdag 23 april is er weer een Taizé gebedsviering bij de broeders 
van liefde op de Heinsbergerweg 190.
U bent welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.15 wordt er begonnen met een 
korte repetitie en om 19.30 uur begint de gebedsviering. Het thema is dit
keer “Volg Mij”. 

Reumafonds 
Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in de wijken 
Kapel en Kitskensdal in Roermond voor hun grote inzet en bijdrage aan 
de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 21 t/m 26 maart 2016
is  in totaal 703,89 euro opgehaald.  Hiermee levert U een belangrijke 
bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

Vastenactie
De vastenactie heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1443,73 
opgebracht. Graag wil ik allen die daar een bijdrage aan geleverd 
hebben van harte bedanken. Met name ook degenen de met de 
collectebussen lang de deuren zijn geweest.
Kapelgids
In verband met de voorjaarsvakantie van de scholen zal de 
eerstvolgende kapelgids pas verschijnen in de week na 8 mei.


