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ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

In het weekend van 29 en 30 oktober vieren we in onze kerk het feest 
van Allerheiligen en gedenken we hen die ons ontvallen zijn. In de 
eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 uur willen we met name
hen herdenken die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan en in onze
kerk een eucharistieviering ten afscheid hebben gehad. We zullen dat 
doen door aan het begin van de eucharistieviering hun naam te noemen 
en voor hen een kaars aan te steken die gedurende de viering zal blijven 
branden.

Hun namen zijn: 
       De heer Bertus van Rossem    Mevrouw Corri Engelen – Simons
       Mevrouw Tiny Schouten    De heer Frans Claassen
       Mevrouw Miem Steffanie–vd Broek    Mevrouw Annie Geerlings – Blomen
       De heer Hub Zinken    De heer Toos van der Slik – Mooren
       De heer Leon Kuipers    De heer Piet Delissen
       Mevrouw Anneke janssen – Smeets    De heer Wiel Balendonck
       Mevrouw Graddy Harlander – Zaan    De heer Peter Oudkerk Pool
       De heer Hans Ruiter    Mevrouw Agnes Spee
       De heer Ad de Rooij    De heer Henk Bongaerts
       Mevrouw Gerda Aubert – Diels    Mevrouw Lenie Pipers – Hoex
       Mevrouw Toos Wijers – Hodzelmans  Mevrouw Christien Claassen – 

   Jeurissen
       Mevrouw Nellie Mertens–v. Keeken   Mevrouw Mia Beeren – Schaefer
       Mevrouw Mia Crijns    De heer Thei Alofs
       Mevrouw Griet Hermans – van Eck    Mevrouw Truus Dijcks
       De heer Willem Scheffer    De heer Jo Savelberg
       De heer Jo de Bock    Dhr. Paul Giebels
       Mevrouw Truus Schoon – Ruijten    De heer Frans Hannen
       Mevrouw Ietje de Wilde – Grothe    Mevrouw Catharina Scheffer–Lutgens
       Mevrouw Marie in 't Zand–Drummen  Mevrouw Cobie Beterams – Lijding
       Mevrouw Ietje Minten Cox    Mevrouw Stien Sillen – Sniedt
       Mevrouw Annie van Bree – Heldens   Mevrouw Julie Lamers – van Term



Liturgische kalender
zo. 23-10-2016 Dertigste zondag door het jaar
ma. 24-10-2016 H. Antonius Maria Claret, bisschop
vr. 28-10-2016 HH. Simon en Judas, apostelen 
zo. 30-10-2016 Een-en-dertigste zondag door het jaar
di. 01-11-2016 Allerheiligen
wo. 02-11-2016 Gedachtenis van alle overleden gelovigen
do. 03-11-2016 H. Hubertus, bisschop en H. Martinus de Porres,

kloosterling
vr. 04-11-2016 H. Carolus Borromeüs, bisschop

Kerkdiensten 
De eucharistievieringen van het weekend van 22 en 23 oktober 
staan in het teken van de Wereldmissiemaand en zijn mede 
voorbereid door onze MOV-groep. Voor de projecten van deze 
wereldmissiemaand verwijs ik u graag naar de vorige Kapelgids 
waarin we een artikel publiceerden van Missio, de organisator van 
de wereldmissiemaand. De gehele collecte van dat weekend willen 
we inzetten voor de projecten van Missio. Bent u door afwezigheid
niet in staat aan deze collecte bij te dragen dan kan dat ook via een 
enveloppe die u in de brievenbus van het parochiehuis (Parklaan 3)
deponeert met de vermelding Missio.
De eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistievieringen van het weekend van 29 en 30 oktober 
staan in  het teken van Allerheiligen en de nagedachtenis aan onze 
dierbare overledenen. De overledenen van het afgelopen kerkelijk 
jaar zullen in de  eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 
uur speciaal worden herdacht. Zie ook het artikel op de voorkant 
van deze Kapelgids.
Ook deze  eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd door 
het St. Alfonsuskoor.
Tijdens deze eucharistieviering is er ook weer een 
kinderwoorddienst. Dat houdt in dat de  kinderen bij het begin van 
de viering uitgenodigd worden om met een begeleidster naar de 
sacristie te gaan waar zij dan op hun eigen niveau met het zelfde 
thema omgaan. Na de voorbeden komen zij dan terug en vertellen 
ons waar zij het over gehad hebben

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 22 18.30 uur Giel Heilkens - Gladys Nayiziga
zo. 23 09.00 uur Thom op de Kamp - Nicole Nayiziga



zo. 23 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga
za. 29 18.30 uur Thom op de Kamp - Gladys Nayiziga
zo. 30 09.00 uur Harry Silkens - Niek op de Kamp - Lars 

Silkens
zo. 30 11.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayziga - Sandrina 

Nayiziga - Giel Heilkens - Andzelika Akonom

Lectoren
za. 22 18.30 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 23 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
zo. 23 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen
za. 29 18.30 uur Mevr. R. Kerstens
zo. 30 09.00 uur Mevr. L. Stal
zo. 30 11.30 uur Mevr. M. Janssen

Misintenties
za. 22 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 23 09.00 uur Mevr. Schrijvers-van Kempen als jaardienst
zo. 23 11.30 uur Wim Jacobs als vierde jaardienst
za. 29 18.30 uur overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 30 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 30 11.30 uur Piet Keuren

BERICHTEN

Pastorale eenheid

Op radio en televisie, kranten en tijdschriften horen en zien we steeds 
vaker de oproep om een goed doel in uw testament op te nemen. Dat 
mag ook onze Pastorale eenheid zijn.....!
Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen 
van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt 
geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk 
toenemen.
Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor onze 
pastorale eenheid te laten gelden? 
Door overlijden is het aantal mensen dat aan de kerkbijdrage meedoet de
laatste jaren sterk afgenomen. Daarnaast bestaat natuurlijk ook de 
mogelijkheid  om bij testament voor een aantal jaren misintenties vast te
leggen. Dat wil zeggen dat voor maximaal 20 jaar één of meerdere 
jaardiensten worden vastgelegd, bij voorbeeld rondom de overlijdens 



datum of de verjaardag van de overledene. Ook kan men voor een 
maandelijkse of zelfs wekelijkse viering kiezen. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om intenties op te geven voor een hele familie.
De kerkbijdrage blijft natuurlijk als mogelijkheid bestaan om onze 
pastorale eenheid financieel te ondersteunen. Het kerkgebouw moet 
onderhouden worden en in de winter moet er worden gestookt. U zult 
zelf wel weten dat dit de nodige kosten met zich mee brengt. 
We moeten ook voor de toekomst zorg dragen en daarom doe ik graag 
een beroep op u allen om een bijdrage te leveren.

Raad van kerken Roermond

Graag doe ik u de oproep toekomen van de Raad van Kerken voor de 
opstart van een nieuw project.

       Geachte  parochianen/gemeenteleden, 
       De Raad van Kerken wil komen tot dienstverlening aan mensen die een 
       sociaal netwerk ontberen en hulp nodig hebben. Zij wil het project Hulp
       In Praktijk (HIP) in Roermond helpen oprichten. Landelijk bestaan er al 
       zulke projecten. Er is er ook een in de Westelijke Mijnstreek. 
       Binnen het project zetten mensen zich vrijwillig in voor iemand die
       niemand heeft. Immers ieder mens heeft iets gekregen om te delen:
       talent, een luisterend oor of een helpende hand. Het gaat om allerlei
       praktische en sociale hulpvragen. 
       Elk project, ook dit, vergt een goede voorbereiding. Daarom roepen wij
       uit alle kerkgemeenschappen  enkele mensen op om een werkgroep te
       vormen, die het project verder vorm gaat geven tot aan de start. Wie van
       u wil daaraan deelnemen? Graag opgeven vóór 1 december bij Peter de
       Boer, tel.: 0475-331973 of p.deboer@hetnet.nl 
       Er zal worden samengewerkt met alle organisaties die met gerelateerde
       activiteiten bezig zijn. 
       Wij hopen dat velen zich ook op deze wijze willen inzetten voor een
       medemens.

       Namens de Raad van Kerken,

       Deken R. Merkx, voorzitter                                                 
      
       dhr. H. van Heugten, secretaris a.i.
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