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       BESJLOET 2016 EN 40 JAAR ZONNEBLOEM
Zoals u natuurlijk wel weet wordt het 'besj1oet' van het                    
bedevaartseizoen altijd gehouden op de Zondag na het feest van 
Maria Geboorte op 8 september. Vandaar dat we het 'besjloet' dit 
jaar zullen houden in het weekend van 10 en 11 september. Het 
hoogtepunt van de feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen 
ligt op zondagmorgen tijdens de plechtige eucharistieviering van 
11.30 uur. We beginnen echter, bij droog weer, deze viering om 
11.15 uur in het Kruiswegpark. Daar zal er een Maria lied gezongen
worden, zal een gebed uitgesproken worden en een gedicht worden 
voorgelezen. Daarna zullen we ons opstellen om rechtstreeks naar 
de kerk te trekken. Onze fanfare O.L.V. in 't Zand zal de stoet 
voorafgaan. Daarna volgen de aanwezige gelovigen. Vervolgens zal
het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand op een troon worden 
meegedragen door leden van scoutinggroep pater Bleys en daarna 
volgen de acolieten en de priester. In de Kapel volgt dan de 
plechtige eucharistieviering en aan het eind van deze viering zal het
beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand, dat tijdens de viering op 
het altaar staat, naar het Mariakapelletje worden gebracht. 

       40 JAAR ZONNEBOEM
Zoals u waarschijnlijk wel weet is de tweede zondag van de maand 
september ook de nationale ziekendag. Een dag waarop extra 
aandacht gevraagd wordt voor onze zieken. Die aandacht wordt het 
hele jaar door aan onze zieken gegeven door de Zonnebloem. De 
Zonnebloem afdeling van onze pastorale eenheid (Kapel, Kemp, 
Kitskensberg, Kitskensdal en Heide) bestaat dit jaar 40 jaar. We 
willen dat op deze nationale ziekendag vieren en verbinden met het 
besjloet van het bedevaartseizoen. Vandaar dat de eucharistieviering
van zondagmorgen 11 september niet alleen in het teken staat van 
het besjloet maar ook in het teken van het 40 jarig jubileum van 
onze Zonnebloem afdeling. 



De mensen van de Zonnebloem bezoeken niet alleen trouw onze 
zieken, maar organiseren door het jaar heen ook bijeenkomsten, 
zoals in de zomer een picknick en voor kerstmis een kerstviering. 
We zijn de mensen van de Zonnebloem afdeling van onze pastorale 
eenheid zeer dankbaar voor al het werk dat zij in al die jaren hebben 
verricht. Wilt u ook uw dankbaarheid uitdrukken dan kan dat door 
de receptie te bezoeken die gehouden zal worden op die zelfde dag, 
11 september dus, van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeenschapshuis 
't Sjoolpaad, Schoolpad 55a

      HET BLOEMTAPIJT
Vanaf zaterdag 10 september tot en met donderdag 15 september ligt
er weer, voor 22ste keer, een groot bloemtapijt in het Kruiswegpark. 
Vele vrijwilligers van de Kapelse gemeenschap, en de verre omtrek 
werken weer mee om tijdens deze traditionele afsluiting van het        
bedevaartseizoen - "HET BESJLOET" - een grote bloemenloper te
maken. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor “iconen en         
symbolen”. Dit naar aanleiding van het feit dat we als 
redemptoristen herdenken dat 150 jaar geleden de icoon van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand door paus Pius IX aan ons 
werd toevertrouwd met als opdracht om  deze afbeelding wereldwijd
te verspreiden. Dat is wel gelukt mogen we wel stellen want niet 
alleen zijn er over de hele wereld kerken die de naam van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand hebben maar in de meeste 
parochiekerken is er wel een afbeelding van deze icoon aanwezig. 
Het zijn plekken waar mensen de hulp van Maria inroepen zoals hier
bij Onze Lieve Vrouw  in 't Zand. Het hele tapijt wordt gelegd met 
bloemen en natuurlijke materialen  die door ongeveer dertig 
vrijwilligers worden verzameld en in het tapijt worden gelegd. Vele 
bloemen worden ook door bloemisten en buurtbewoners gratis 
beschikbaar gesteld. Het bloemtapijt is gratis te bezichtigen. Een 
vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Het kruiswegpark zelf is ook 
de moeite van een bezoek waard. De kruiswegstaties en enkele 
schilderijen met daarop de belangrijkste punten uit de geschiedenis 
van de Kapel zijn er te bewonderen. In de middaguren is ook Kapel 
in 't Zand geopend vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Het bloemtapijt 
zelf is de hele dag te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. Verder 
staat er tijdens het weekend van het "besjloet" een kraampje met 
devotionalia in het park. Ook zijn er foto's van het bloemtapijt 
verkrijgbaar. Er is een fietsenstalling in het park. Mensen die mee 
willen helpen bij het leggen van dit bloemtapijt kunnen zich 
opgeven bij Leny Henderix tel: 0475-334185. Maar u kunt ook
binnenlopen in de week voorafgaand aan het weekend van "het



Besjloet". We hebben mensen nodig die de bloemen in de 
voorgestoken gaatjes steken, waarbij men wel op de knieën moet, 
maar ook mensen die bloemen knippen en dat kan gewoon zittend 
gebeuren. Dus, ook mensen die wat ouder zijn kunnen meehelpen. 
Ook kunnen mensen die bloemen over hebben uit hun eigen tuin die 
in het kruiswegpark afgeven en zo een bijdrage leveren aan het 
slagen van dit bloemtapijt.

      Kerkdiensten
De vieringen van het weekend van 10 en 11 september staan in het teken 
van het besluit van het bedevaartseizoen. De eucharistie-viering van 
zondagmorgen om 11.30 uur tevens in het teken van 40 jaar Zonnebloem
De eucharistievieringen van het weekend van 17 en 18 september 
markeren het begin van de Vredesweek.

Liturgische kalender
zo. 11-09-2016 Vier-en-twintigste zondag door het jaar
ma. 12-09-2016 De heilige naam van Maria
di. 13-09-2016 H. Johannes Chrysostomus, bisschop en 

kerkleraar
wo. 14-09-2016 Kruisverheffing
do. 15-09-2016 Onze Lieve Vrouw van Smarten
vr. 16-09-2016 HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, 

martelaren
za. 17-09-2016 H. Robertus Bellarminus, bisschop en 

kerkleraar/H. Lambertus, bisschop en martelaar
zo. 18-09-2016 Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
ma. 19-09-2016 H. Januarius, bisschop en martelaar
di. 20-09-2016 HH. Andrea Kim Taegon, priester, en Paulus 

Chong Hasang, en gezellen, martelaren
wo. 21-09-2016 H. Matteüs, apostel en evangelist
vr. 23-09-2016 H. Pius van Pietrelcina, priester (padre Pio)

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 10 18.30 uur Thom op de Kamp - Filibetti Nayiziga
zo. 11 09.00 uur Niek op de Kamp - Lars Silkens
zo. 11 11.30 uur Giel Heilkens - Sandrina Nayiziga - Nicole 

Nayiziga - Gladys Nayiziga - Andzelika 
Akonom

za. 17 18.30 uur Thom op de Kamp - Gladys Nayiziga
zo. 18 09.00 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom
ma. 19 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga



Lectoren
za. 10 18.30 uur Mevr. J. Boekhorst
zo. 11 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 11 11.30 uur Mevr. R. Kerstens
za. 17 18.30 uur Mevr. E. Willemse - Mevr. R. Kerstens
zo. 18 09.00 uur Dhr. C. Hommelberg - Mevr. R. Kerstens
zo. 18 11.30 uur Mevr. H. Jacobs - Mevr. M. Janssen

Misintenties
za. 10 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Pap en Mam Zeegers en 
Gonny Zeegers

zo. 11 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 11 11.30 uur Lei Helwegen als jaardienst; Levende en 

overleden leden van de werkgroep Bloemtapijt;
Levende en overleden leden van onze 
Zonnebloem afdeling.

za. 17 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo

zo. 18 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 18 11.30 uur Frans Hannen als zeswekendienst; Overleden 

ouders van Dinter-Langenhoff en teven voor 
schoonzoon Hans Wallrafen

BERICHTEN
Lekker bezig zijn bij Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand ! 
Dat kan. Want het seizoen is weer begonnen bij Seniorenvereniging 
Kapel in ’t Zand. Kom mee genieten en lekker bezig zijn. Iedere 
vrijdagmiddag wordt er, vanaf 13.30 uur, gebridged en gekiend in 
gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad. Er staan dit seizoen nog veel meer 
activiteiten op het programma. Lezingen, uitstapjes, creatieve 
middagen en korte cursussen. Ook de Dag voor de Ouderen wordt 
dit jaar weer gezellig gevierd. Loop gerust eens binnen op 
vrijdagmiddag bij ’t Sjoolpaad, Schoolpad, bij de Kapel in ’t Zand. 
Meer info nodig? Kijk op seniorenverenigingkapelinhetzand.nl of 
bel met Ans Oerlemans, telefoon: 06-516 89 675

HulpgroepWMO
Zoals gebruikelijk is er op de 2de zondag van de maand weer een 
koffie-in in de dagkapel na de viering van 11.30 uur. Dit keer dus op
de 11de september. Deze maand is er op 20 september nog de 
mogelijkheid om aan de lunch in de Pappelhof deel te nemen.

http://www.seniorenverenigingkapelinhetzand.nl/

