
Parochiegegevens Kapelgids

Parklaan 3 Jaargang  70   editie 12
6045 BS  Roermond Datum 02-07-2016
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

Bezorgklachten
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461

ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND
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.

       Geschiedenis
De originele icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 
bevindt zich in de Sint-Alfonsuskerk van de redemptoristen in Rome.     
Vermoedelijk is de icoon geschilderd op het eiland Kreta aan het einde 
van de veertiende eeuw. Een eeuw later treffen we de icoon al in Rome 
aan. De icoon heeft dan een ereplaats op het hoogaltaar van de kerk van 
de H. Mattheüs. Aan het einde van de achttiende eeuw verwoesten 
Franse soldaten deze kerk. De icoon wordt gered en elders 
ondergebracht; de verering raakt in vergetelheid. Totdat een halve eeuw 
later de congregatie van de redemptoristen een kerk en klooster bouwt, 
vlakbij de plek waar ooit de kerk van de H. Mattheüs stond. Het is dan 
de uitdrukkelijke wens van Paus Pius IX, dat de icoon op deze plek weer
vereerd zal gaan worden.
Het beeld sluit aan bij de spiritualiteit van de redemptoristen vanwege 
hun grote verering voor de Moeder Gods en de overweging van het 
lijden van Christus. De lijdenswerktuigen hebben de redemptoristen al 
vanaf het begin van hun oprichting in hun wapen opgenomen. De paus 
vraagt daarom in 1866 aan de congregatie de icoon onder de titel Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand wereldwijd bekend te maken. 
En dat is de redemptoristen wel gelukt. Overal ter wereld vinden we nu 
de icoon terug in parochiekerken en kathedralen. Ze behoort daarmee tot
de meest verbreide devotiebeelden.

      
      De icoon

De icoonschilders van Kreta staan bekend om hun fijnzinnige stijl. De 
Maria-icoon behoort tot het genre van de  'Moeder Gods van het lijden'. 
We zien Moeder Maria met het Kindje Jezus op de arm. Als in een 



visioen ziet Jezus de aartsengelen Gabriël en Michael met de werktuigen
die vooruitwijzen naar zijn lijden: de doornenkroon, de lans en de 
rietstok met spons, het kruis met de spijkers. Jezus schrikt zo hevig dat 
één van zijn sandaaltjes losraakt en zijn handjes bescherming zoeken in 
de hand van zijn moeder. in haar blik ligt een stille, onbeschrijflijke 
droefheid.
De kleuren hebben een diepe symbolische betekenis. De gouden 
achtergrond suggereert de glorie en het eeuwig geluk in de hemel. Het 
rode onderkleed van Maria wijst op haar liefde; haar blauwe mantel op 
haar geloof en de groene voering op haar hoop. Deze kleuren geven haar
een koninklijke status; het gouddraad in de mantel verwijst bovendien 
naar de hemel. De ster op het voorhoofd van  Maria drukt uit dat zij de 
ster is die ons naar Jezus leidt. Het groene onderkleed van Jezus is het 
symbool van zijn goddelijkheid; de bruine mantel verwijst naar het 
aardse, zijn menselijkheid en daarmee zijn gelijkenis met ons. Hij is 
omgord met een rode band, kleur van de liefde.
Op de icoon staat de persoon van Maria centraal als de Moeder van 
Jezus, maar ook als de Moeder van alle gelovigen. Zij draagt onze zorg, 
ze luistert naar ons en ze reikt ons haar hand. Zoals ze Moeder van Jezus
blijft, verleent zij ons voortdurend hulp en bijstand. Zo weten wij ons in 
alle levensomstandigheden bij haar veilig geborgen.

Liturgische kalender
zo. 03-07-2016 Veertiende zondag door het jaar
ma. 04-07-2016 H. Elisabeth van Portugal
di. 05-07-2016 H. Antonius Maria Zacaria, priester
wo. 06-07-2016 H. Maria Goretti, maagd en martelares 
za. 09-07-2016 HH. Martelaren van Gorcum
zo. 10-07-2016 Vijftiende zondag door het jaar
ma. 11-07-2016 H. Benedictus, abt, patroon van Europa
wo. 13-07-2016 H. Henricus
do. 14-07-2016 H. Camillus de Lellis, priester
vr. 15-07-2016 H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 2 juli om 18.30 uur zal muzikaal 
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistieviering van zaterdag 9 juli om 18.30 is en gezinsviering 
met als thema: “Dankbaar”. Muzikaal wordt deze viering verzorgd door 
onze Kapelzangertjes
De eerste zondag van de maand, 3 juli dus, wordt er ook weer een 
kinderkerk gehouden en wel om 10.00 uur. Zoals gebruikelijk wordt 
deze gehouden in de St. Alfonsusschool die nu nog functioneert op het 



Lieve Vrouwenplein. Het volgend schooljaar zal dat weer op de 
Herkenbosscherweg zijn. Ter afsluiting van het seizoen zal er een 
picknick gehouden worden.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 2 18.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga
zo. 3 09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
zo. 3 11.30 uur Lorenzo Janssen - Niek op de Kamp
za. 9 18.30 uur Thom op de Kamp - Gladys Nayiziga
zo. 10 09.00 uur Robert Wessels - Andzelika Akonom
zo. 10 11.30 uur Sandrine Nayiziga - Nicole Nayiziga

Lectoren
za. 2 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 3 09.00 uur Mevr. M. Janssen
zo. 3 11.30 uur Mevr. M. Smeets
za. 9 18.30 uur Gezinsviering
zo. 10 09.00 uur Mevr. L. Stal
zo. 10 11.30 uur Dhr. van Buel

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

dochters Maria en Jo
zo. 3 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 3 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Griet 

Hermans-van Eck als zeswekendienst; Uit 
dankbaarheid; Ted Sirmon als jaardienst; Uit 
dankbaarheid b.g.v. een 40jarig huwelijk

ma. 4 19.00 uur Overledenen op het kerkhof
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 Bijzondere intentie

BERICHTEN

Het nieuwe Onze Vader
In de vorige Kapelgids hebben we u het eerste gedeelte van een artikel 
over het nieuwe Onze Vader aangeboden. Hier volgt het tweede en 
laatste deel. 

De laatste jaren is heel veel werk besteed aan het voorbereiden van een 
nieuwe vertaling van het Romeins missaal. Alles werd gewikt en 



gewogen soms was de aanpassing evident noodzakelijk, uitgaande van 
bovengenoemde principes, soms arbitrair. In die laatste categorie valt 
wellicht ook de aanpassing van het Onze Vader. Maar als de 
meerderheid van bevoegde personen (in casu de bisschoppen) daartoe 
besluit? En als individuele bisschop kun je natuurlijk moeilijk je eigen 
missaal uitgeven of ertoe bijdragen dat er per provincie verschillend 
gebeden wordt. 

Mijn oma zal het zich niet aanleren, denk ik. Maar het voert te ver te 
zeggen dat de gelovigen niet in staat zijn een dergelijke aanpassing op 
termijn in te voeren. Als je ervan uitgaat dat dat niet tot de 
mogelijkheden behoort, dan neem je de gelovigen niet serieus genoeg... 

Een aanpassing –  en nogmaals niemand zit erop te wachten –  kan ook 
leiden tot verdieping, zeker van teksten die we zo gewoon zijn te bidden 
of te zeggen. 
En mooi meegenomen: in Lourdes bijvoorbeeld hoeven we met de 
duizenden pelgrims niet meer per avond af te spreken of we in het 
Vlaams of het Nederlands bidden...   

De nieuwe tekst, die met de advent dit jaar ingaat, is dus als volgt:

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd,
uw rijk Rome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood en
vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

WMO-Hulpgroep
Zoals gebruikelijk is er op de tweede zondag van de maand een Koffie-
in na de eucharistieviering van 11.30 uur in de dagkapel. Dat is voor de 
maand juli dus de 10de.
Op zondag 3 juli wordt er weer een warme maaltijd verzorgd op de 
Pappelhof. Hiervoor kunt u zich aanmelden via tel. 333111
Op de dinsdagen 5 en 19 juli is er, ook op de Pappelhof, weer een 
lunchpunt. Ook hiervoor kunt u zich melden via tel. 333111.
Daarnaast kunt u elke dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
terecht bij het “Kapelshoekje met een koekje” dat gevestigd is in de 
ingang van het gezondheidscentrum aan de Heinsbergerweg 2.


