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VREDESWEEK  2016 
Afgelopen weekend zijn we de vredesweek gestart met 
eucharistievieringen die in het teken stonden van de vredesweek en 
mede voorbereid waren door onze M(issie)O(ontwikkeling)V(vrede)-
groep. Het thema van de vieringen was “vrede verbindt”, een thema 
ons aangereikt door vredesbeweging Pax. Deze organisatie geeft daar 
in  onderstaand artikel ook inhoud aan. 

Vrede verbindt 
In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en 
duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, 
organiseert vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer de Vredesweek. 
Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een 
voorrecht waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We 
mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en 
angst. Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven inzetten 
voor vrede. Bijvoorbeeld door kinderen samen te brengen van alle 
religieuze achtergronden, jongens én meisjes, en hen lessen in vrede te 
geven. Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor de lessen in haat 
en geweld waar ze mee opgroeien. Zo leert een nieuwe generatie daar dat 
verbinding vrede brengt. Wij beseffen steeds meer dat dit ook in onze 
eigen samenleving van belang is. 
Ook hier wordt het steeds moeilijker om open te staan voor elkaars 
verschillen en standpunten. Maar ook bij ons zijn er steeds mensen die de 
moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede een stapje dichterbij te 
brengen. Vrede heeft ook met moed te maken, de durf om elkaar echt te 
willen verstaan, ook al is dat moeilijk. Pas dan kan vrede echt verbinden. 
In de Vredesweek laten we zien dat we daartoe bereid zijn. 

Al vijftig jaar neemt PAX het voortouw in het organiseren van de 
Vredesweek. PAX zet zich in om mensen te beschermen tegen 
oorlogsgeweld, voor het beteugelen van geweld en opbouwen van vrede. 



Deze inzet voor vrede overbrugt verschillen en verbindt mensen. De 
Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons
allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen, van burger tot activist 
en van politicus tot artiest. Vrede komt niet vanzelf, daar moeten we 
allemaal iets voor doen. Wij leggen ons niet neer bij het idee dat oorlog 
onvermijdelijk is. Verandering begint altijd bij mensen zoals jij en ik. 
Mensen zoals jij en ik die hun eigen toekomst willen bepalen en laten zien
hoe het anders kan. Tijdens de Vredesweek zoeken we verbinding met 
elkaar: we geven vrede één gezicht, één stem en één verhaal. 

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 25 september om 11.30 uur  zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 
De  eucharistieviering van zaterdagavond 18.30 uur is een gezinsviering 
die in het teken staat van de wereldmissiemaand. Deze zal muzikaal  
worden verzorgd door onze Kapelzangertjes.
Zondag 2 oktober start ook de kinderkerk weer haar seizoen.

Liturgische kalender
zo. 25-09-2016 Zes-en-twintigste zondag door het jaar
ma. 26-09-2016 Z. Kaspar Stanggassinger, redemptorist en HH. 

Cosmas en Damianus, martelaren
di. 27-09-2016 H. Vincentius de Paul, priester
wo. 28-09-2016 H. Wenceslaus, martelaar; HH. Laurentius Ruiz 

en gezellen, martelaren
do. 29-09-2016 HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
vr. 30-09-2016 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
za. 01-10-2016 H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en 

kerklerares
zo. 02-10-2016 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
di. 04-10-2016 H. Franciscus van Assisi
wo. 05-10-2016 Z. Franz Seelos, priester redemptorist
do. 06-10-2016 H. Bruno, priester
vr. 07-10-2016 Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 24 18.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga
zo. 25 09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
zo. 25 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Andzelika Akonom
za. 1 18.30 uur Thom op de Kamp - Gladys Nayiziga
zo. 2 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp - Lars 

Silkens
zo. 2 11.30 uur Sandrine Nayiziga - Nicole Nayiziga



Lectoren
za. 24 18.30 uur Dhr. B. van Buel
zo. 25 09.00 uur Mevr. L. Stal
zo. 25 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen
za. 1 18.30 uur Gezinsviering
zo. 2 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
zo. 2 11.30 uur Mevr. M. Janssen

Misintenties
za. 24 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Ietje de Wilde-Grothe als
zeswekendienst; Harry Geerlings als jaardienst

zo. 25 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 25 11.30 uur José Lennards als jaardienst; Piet Keuren; 

familie Spee-Nissen en Thei Levels
za. 1 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 2 09.00 uur Zekere intentie
zo. 2 11.30 uur Betsy Willems en Harry Janssen, Rosa Pouls en

Franciscus Willems als jaardienst; Overleden 
echtelieden Smeets-Bauer

ma. 3 19.00 uur Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN

Stem tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!
Rabobank Roermond-Echt draagt het verenigingsleven in de regio een 
warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne 
speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Roermond-Echt stelt
€ 125.000,- beschikbaar! Ook de Vincentius vereniging en de 
Zonnebloem beide van Kapel / Kemp / Kitskensberg doen mee aan de 
Rabobank Clubkas Campagne.
Stemmen
Van 4 t/m 15 oktober 2016 mogen leden van Rabobank Roermond-Echt 
vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete club of goede doel, waarvan 
maximaal twee op dezelfde club cq goede doel. Elke stem is geld waard! 
De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag
van € 125.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. 
U kunt de Vincentius vereniging en de Zonnebloem steunen door uw stem
uit te brengen.



Met het geld dat van de Rabobank ontvangen wordt kan de jaarlijkse 
boottocht van de Zonnebloem voor de deelnemers (ouderen en zieken) 
betaalbaar blijven. Met het geld dat Vincentius zal ontvangen wordt het 
mogelijk gemaakt dat ouderen en kinderen deel kunnen (blijven) nemen 
aan sociale activiteiten en kan hulp verleend worden aan mensen die 
tijdelijk even financieel niet rond kunnen komen.
Bedankt voor uw steun!

Speelgoedbank Bubbel!
Vandaag de dag hebben steeds meer gezinnen moeite om financieel rond 
te komen. Vaak blijft er geen geld over om speelgoed voor de kinderen te 
kopen. Ook in de gemeente Roermond komt dit steeds vaker voor. 
Daarom zijn 4 initiatief nemers een aantal jaren geleden begonnen met het
oprichten van Speelgoedbank Bubbel. Hierdoor krijgen kinderen uit de 
gemeente Roermond die zelden of nooit nieuw speelgoed krijgen, toch de 
mogelijkheid om regelmatig speelgoed uit te komen zoeken. 
De stichting heeft als doel kinderen uit de gemeente Roermond in de 
leeftijd van 0 t/m 12 jaar waarvan de ouders/verzorgers (tijdelijk) geen 
speelgoed kunnen kopen, in de gelegenheid te stellen regelmatig 
speelgoed aan te schaffen. Kinderen kunnen dan met hun ouders, 
verzorgers of bijvoorbeeld hun oma's en opa's op de tijden dat zij geopend
zijn, speelgoed komen uitzoeken. Zij hoeven dan alleen bij het eerste 
bezoek de verwijsbrief en een legitimatiebewijs te laten zien. De kinderen
krijgen per kwartaal een aantal 'bubbels'(punten.) Deze 'bubbels' kunnen 
zij dan besteden in de speelgoedbank. 
Dit vonden wij als ouders van de communicanten zo'n mooi doel om voor 
te sparen. Want iedereen heeft het recht om te kunnen spelen. 
De communicanten hebben gezamenlijk € 300,00 bij elkaar gespaard. 
Dit bedrag is tijdens de dank dienst uitgereikt aan de Speelgoedbank.

Jeugdwerk Roermond-Zuid
Op 2 oktober wordt er een 'sjoemelmert' gehouden:
Deze Braderie-sjoemelmert vindt plaats op de Kempweg en de Kinder-
Sjoemelmert in de Floresstraat. 
Deze vinden plaats tussen 10.00 en 17.00 uur.
Men kan zich hiervoor inschrijven tot 25 september.
De kraam voor volwassenen kost € 20,- borg € 5,-.
Kinderen kunnen een grondplaats krijgen voor € 1,-
Inschrijven en inlichtingen bij Paula Vranken, Floresstraat 8, 
Tel.06-20080517


