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MISSIO Wereldmissiemaand 2016: FILIPPIJNEN
Getuigen van barmhartigheid
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke
Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de
Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts
enkele van de problemen in dit land.
Land van tyfoons
Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische
stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een
spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen
die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen
bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.
Armoede: Leven op straat, op het water of naar het buitenland
De armoede in de Filippijnen is groot. Niet alleen bij de vissers in
Tacloban, maar ook bij Guillermas Vitmy in Manila. Zij leeft er met
haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat
geld. ’s Avonds richt ze in het zijspan een bed in voor haar en haar
zoontje. Een andere overnachtingsmogelijkheid hebben de twee niet.
In Navotas, een van de grootste slums, wonen veel mensen te midden
van het vuilnis in drijvende barakken op de rivier. Het ruimtegebrek,
geen sanitaire voorzieningen, vaak geen elektriciteit – dat alles nemen
de mensen op de koop toe, zolang ze maar een betaalde baan vinden.
Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun
toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te
maken met seksueel geweld. De Filippijnse regering stimuleert de
arbeidsmigratie. Ze ziet de menselijke arbeidskracht als het belangrijkste
exportproduct van het land. Anderen noemen het een vorm van moderne
slavernij.
Getuigen van barmhartigheid
Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van
religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun
handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is
een inspiratie voor ons.

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw
van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. Zuster Celine
Saplala: “De gezinnen hebben een veilige plaats nodig waar ze
menswaardig kunnen leven. Ook hun psychische wonden moeten
kunnen genezen.”
In Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het
gezinscentrum ‘Tuluyan’. Het gezinscentrum is opgericht als opvang
voor dakloze gezinnen. “Het huis geeft niet alleen een tijdelijk veilig
onderdak”, zegt zuster Cecille. “Het helpt de gezinnen ook bij
beroepscursussen. Zo kunnen de mensen in hun levensonderhoud
voorzien.”
Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een
menswaardig bestaan.
Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 23 oktober of in een enveloppe op Parklaan 3
Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 8 oktober om 18.30 uur zal muzikaal
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. De eucharistieviering van
zondag 9 oktober om 11.30 uur is een jongerenviering. Deze wordt
muzikaal verzorgd door het koor Les Amis du Bon Coeur
Liturgische kalender
zo. 09-10-2016
ma. 10-10-2016
di. 11-10-2016
vr. 14-10-2016
za. 15-10-2016
zo. 16-10-2016
ma. 17-10-2016
di. 18-10-2016
wo. 19-10-2016
za. 22-10-2016

Acht-en-twintigste zondag door het jaar
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
H. Johannes XXIII, paus
H. Callistus I, paus en martelaar
H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
Negen-en-twintigste zondag door het jaar
H. Ignatius van AntiochiÃ«, bisschop en
martelaar
H. Lucas, evangelist
HH. Johannes de BrÃ©beuf en Isaac Jogues,
priesters en gezellen, martelaren; H. Paulus van
het kruis, priester
H. Johannes Paulus II, paus

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 8
18.30 uur Henny Giesberts - Luc-Stams
zo. 9
09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp - Lars
Silkens
zo. 9
11.30 uur
Giel Heilkens - Filibetti-Nayiziga

za. 15
zo. 16
zo. 16
Lectoren
za. 8
zo. 9
zo. 9
za. 15
zo. 16
zo. 16

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Thom op de Kamp - Andzelika Akonom
Henny Giesberts - Luc Stams
Robert Wessels - Nicole Nayiziga

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Dhr. C. Hommelberg
Mevr. J. Boekhorst
Jongerenviering
Mevr. E. Willemse
Mevr. M. Wiermans
Mevr. M. Smeets

Misintenties
za. 8
18.30 uur
zo. 9
zo. 9
za. 15

09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur

zo. 16
zo. 16

09.00 uur
11.30 uur

Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Leentje Lewis-Kox
Ger Odekerken
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Voor de vrede
Bijzondere intentie

BERICHTEN
Seniorenvereniging Kapel in 't Zand
Al eens de senioren-zumba gedanst? Nee? Dan kan dat op
vrijdagmiddag 7 oktober 2016, bij de viering van de Dag van de
Ouderen! Op die middag kunt u helemaal los gaan op het gebied van
dans, spelen en creativiteit bij Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand.
Naast de vaste activiteiten zoals kienen en bridge, zijn er demonstraties
van dans, gym en creatieve activiteiten onder de inspirerende leiding
van Sylvia Cubbedu. Ook zijn er allerlei spelen om zelf eens te
proberen. De seniorenvereniging wordt die middag professioneel
ondersteund door de afdeling Meer Bewegen voor Ouderen van de
Sportservice van de gemeente Roermond. Onder hun deskundige
begeleiding kunt u rustig kijken en zelf eens een bewegingsactiviteit
proberen. Alle senioren, ook niet leden, zijn die middag van harte
welkom, vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor een drankje en een hapje
wordt gezorgd. Loop gerust binnen in het gemeenschapshuis ’t
Sjoolpaad, Schoolpad, Roermond.
Heeft u problemen met vervoer? Ook hiervoor hebben wij een
oplossing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Ans
Oerlemans, telefoon:06-51689675 mail: teetime@ziggo.nl Kijk ook op
onze website: www.seniorenverenigingkapelinhetzand.nl

Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand
Uitslag Loterij 2016
Op 19 september heeft de trekking plaatsgevonden van de Loterij 2016
van de Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand
De prijzen zijn op de volgende nummers gevallen:
1e prijs, een bedrag van € 150 op lotnummer 0748
2e prijs, een bedrag van € 100 op lotnummer 0220
3e prijs, een bedrag van € 75 op lotnummer 0959
4e prijs, een bedrag van € 50 op lotnummer 0147
5e prijs, een bedrag van € 25 op lotnummer 1063
De prijswinnaars kunnen zich melden bij de penningmeester via 0651555405. We danken alle lotenkopers voor hun steun.
WMO-Hulgroep
Lunchpunt , zondagse maaltijd en kapels hoekje-met-een-koekje
Lunchpunt.Kapel
Luncht u ook altijd alleen en vindt u het prettig om eens samen met
anderen te lunchen? Dat kan! Op twee dinsdagen per maand wordt een
heerlijke en gezellige lunch geserveerd voor maar € 2,50 in de kantine
van de Pappelhof. U kunt zich aanmelden met het formulier dat u kunt
verkrijgen in de processiegang, of bij de receptie Parklaan 3, of bij de
receptie van de Pappelhof. U bent van harte welkom!
Zondagse eetclub
Eet u altijd alleen en wilt u graag eens op zondag samen met anderen
eten? Dan kan! Op een zondag in de maand (meestal de eerste) wordt
een heerlijk driegangendiner voor u bereid met een drankje erbij in de
kantine van de Pappelhof voor maar € 7,25. Meld u aan via het
formulier dat u kunt verkrijgen in de processiegang, of bij de receptie
Parklaan 3, of bij de receptie van de Pappelhof. U bent van harte
welkom! Maar meld u op tijd aan, want vol is vol.
Kapels Hoekje-met-een-koekje
Heeft u zin om even gezellig met anderen koffie te drinken? Op dinsdag
en donderdagmorgen tussen 10 en 12 uur kunt u aanschuiven in het
Gezondheidscentrum aan de Heinsbergerweg (bij de apotheek) voor een
GRATIS kopje thee of koffie met iets lekkers erbij. Ook kunt u daar
terecht voor het lenen van een leesboek. Loopt u gerust binnen!
Speelgroep Kapel
Helaas, helaas! Wegens omstandigheden kunnen de voorstellingen van
‘Mötse’ door Speelgroep Kapel op 14,15, 20 en 21 oktober niet
doorgaan. De uitvoeringen zullen verschoven worden naar een nader te
bepalen datum. We houden u op de hoogte.

