
Parochiegegevens Kapelgids

Parklaan 3 Jaargang  70   editie 18
6045 BS  Roermond Datum 05-11-2016
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

Bezorgklachten
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461

DE HUISKAMER VAN OOR
Het is alweer zeventien jaar geleden dat de stichting OOR (Opvang en 
Ontmoeting Roermond) werd opgericht. Dit gebeurde nadat bisschop 
Frans Wiertz één van de panden van het bisdom daarvoor beschikbaar 
had gesteld. Het is uiteindelijk een oecumenisch project geworden en 
alle kerkgenootschappen in Roermond werken er financieel aan mee. 
Om de huiskamer van Roermond ook het komende jaar weer open te 
kunnen houden doen wij in het weekend van 12 en 13 november weer 
een beroep op u. Er zal bij het uitgaan van de eucharistievieringen voo 
dit doel gecollecteerd worden. We doen dat steeds in een weekend 
rondom het feest van St. Maarten, 11 november, die voor ons het 
voorbeeld is van het niet in de kou laten staan van onze medemens.
Dat de huiskamer van OOR nog altijd nodig is blijk wel uit het volgende
artikel.
 
Jammer!.....Stichting OOR bestaat nog steeds.
Wat zou het mooi zijn wanneer een stichting als OOR (Opvang en 
Ontmoeting Roermond) niet meer levensvatbaar zou zijn.
Dat zou betekenen dat er geen mensen meer zijn die behoefte hebben 
aan een praatje, een luisterend oor of zomaar even in een veilige 
omgeving tot rust willen komen. 
Wat zou het mooi zijn als we kunnen stellen dat er steeds minder 
mensen vanuit eenzaamheid onze “huiskamer van Roermond”  weten te 
vinden.
Mensen die even geen echt dak boven hun hoofd hebben
Mensen die op oudere leeftijd hun sociale netwerk zien krimpen en daar 
geen antwoord op hebben
Mensen die door gewone pech er ineens alleen voor staan en hun ei niet 
kwijt kunnen, 
Of gewoon die enorme behoefte hebben aan een beetje gehoor, warmte, 
gezelligheid……



En dat is nu precies wat al onze gastvrouwen en –heren  onze gasten 
willen bieden. En dat zeven dagen per week. Soms met een leuke 
activiteit en op zon- en feestdagen ook nog met een gezellige brunch.
Dit werk kunnen wij als vrijwilligersorganisatie alleen maar doen 
wanneer we met zijn allen hier een steentje aan bijdragen. Zo doet de 
gemeente Roermond wat geld in het laatje, enkele fondsen en bedrijven. 
Daarnaast blijft natuurlijk een blijk van betrokkenheid uit de 
gemeenschap belangrijk. 
We waarderen uw financiële bijdrage, groot of klein, dan ook zeer. 
Naast deze materiële ondersteuning putten onze vrijwilligers hier 
namelijk  ook een morele steun uit.
Daarvoor onze dank!

Liturgische kalender
zo. 06-11-2016 Twee-en-dertigste zondag door het jaar
ma. 07-11-2016 H, Willibrord, bisschop, verkondiger van ons 

geloof, patroon van de Nederlandse 
kerkprovincie

wo. 09-11-2016 Kerkwijding van de Basiliek van St. Jan van 
Lateranen

do. 10-11-2016 H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
vr. 11-11-2016 H. Martinus (van Tours), bisschop
za. 12-11-2016 H. Josafat, bisschop en martelaar
zo. 13-11-2016 Drie-en-dertigste zondag door het jaar
di. 15-11-2016 H. Albertus de Grote, bisschop en martelaar
wo. 16-11-2016 H.  Margarita van Schotland - H. Gertrudis, 

maagd
do. 17-11-2016 H. Elisabeth van Hongarije
vr. 18-11-2016 Kerkwijding van de basilieken van de heilige 

apostelen Petrus en Paulus

Kerkdiensten
In het weekend van 5 en 6 november vieren we het feest van de H. 
Willibrord. In het kader van de raad van kerken is er in dat 
weekend altijd een uitwisseling van lectoren. Voor ons houdt dat in
dat in de eucharistieviering van zaterdagavond iemand van een van
de andere kerkgenootschappen de voorbede zal doen.
Van onze lectoren zal er iemand naar een van de andere kerken 
gaan om daar de voorbede te doen.
Zondag 6 november is er ook weer een kinderkerk. Zij vieren dan 
hun eerste lustrum. Reden genoeg voor de kleinsten in onze 
pastorale eenheid om daarbij aanwezig te zijn.



De kinderkerk wordt gehouden in de St. Alfonsusschool aan de 
Herkenbosscherweg en begint om 10.00 uur
In het weekend van 12 en 13 zal er bij het uitgaan van de 
eucharistievieringen gecollecteerd worden voor OOR, de 
huiskamer van Roermond. Zie hiervoor ook het artikel op de 
voorkant van deze Kapelgids

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 5 18.30 uur Thom op de Kamp - Andzelika Akonom
zo. 6 09.00 uur Giel Heilkens - Nicole Nayiziga
zo. 6 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga
za. 12 18.30 uur Henny Giesberts - Luc Stams
zo. 13 09.00 uur Niek op de Kamp - Lars Silkens
zo. 13 11.30 uur Thom op de Kamp - Nicole Nayiziga

Lectoren
wo. 5 18.30 uur Mevr. E. Willemse
do. 6 09.00 uur Mevr. H. Jacobs
do. 6 11.30 uur Dhr. C. Hommelberg
wo. 12 18.30 uur Mevr. R. Kerstens
do. 13 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
do. 13 11.30 uur Dhr. B. van Buel

Misintenties
za. 5 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Theo van de Broek als 
jaardienst en tevens voor ouders en 
schoonouders; Annie van Bree-Heldens 
vanwege haar verjaardag

zo. 6 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 6 11.30 uur Wim Giesberts vanwege zijn 90ste 

geboortedag; Overleden echtelieden Smeets-
Bauer; Els Bolder, echtgenote van Jaap Pröpper
als jaardienst; Overleden ouders Reijnen-
Kaelen, dochter Thea en familie

ma. 7 19.00 uur Overledenen op het kerkhof
za. 12 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Ietje Minten-Cox als 
zeswekendienst; Annie van Bree-Heldens als 
zeswekendienst

zo. 13 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 13 11.30 uur Michel Nelissen en Els Nelissen-Hecker als 

jaardienst; Sjeng Bremmers en zijn vrouw 



Maria Bremmes van Maasdeyk; Piere Willems 
vanwege zijn 20ste sterfdag

BERICHTEN
Open dag AC Pappelhof 
Activiteitencentrum (AC) Pappelhof biedt dagbesteding aan mensen met
een matige en ernstige verstandelijke beperking, afgestemd op hun 
individuele mogelijkheden en wensen. AC Pappelhof viert dit jaar haar 
50 jarig bestaan. Het gebouw was ooit een hotel-restaurant, dat PSW 
heeft laten verbouwen tot een dagactiviteitencentrum. Anno 2016 is AC 
Pappelhof een modern, ruim en licht gebouw, waar momenteel zo'n 65 
cliënten dagbesteding krijgen.
Wilt u graag eens een kijkje nemen in het activiteitencentrum? Of wilt u 
meer weten over de manier van werken van PSW? Op 13 november van 
13.00-17.00 uur is er een open dag voor alle geïnteresseerden. Cliënten 
en medewerkers zijn aan het werk bij verschillende activiteiten en geven
u graag uitleg. 
Viert u het jubileum met ons mee? Kom dan genieten van een lekker
kopje koffie. U bent van harte welkom! 
Adres: AC Pappelhof | Pappelhof 2 | 6045 BK Roermond

Fanfare O.L.V. in 't Zand
Zondag 6 november 19.00 uur
Herftconcert 
Fanfare St Jozef – Buchten  en  
Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand
Op zondag 6 november  aanvang 19.00 uur organiseert fanfare O.L. 
Vrouw in ’t Zand  een Herfstconcert  in  het Harmoniepaviljoen in 
Hoogvonderen. Het concert zal opgeluisterd worden door twee fanfares, 
te weten Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand uit Roermond en en Fanfare St. 
Jozef uit Buchten. Beide orkesten staan onder de muzikale leiding van 
Patrick Spelthaen.  Beide fanfares zullen u trakteren op een mooi en 
“luchtig” muzikaal concert met een zeer afwisselend  programma.
Iedereen is van harte welkom op zondag 6 november vanaf 19.00 uur in 
het Harmoniepaviljoen, florasingel 40 Hoogvonderen. De entree is 
gratis.

Kapels buurtoverleg
Het Kapels Buurtoverleg heeft door allerlei omstandigheden besloten 
om te stoppen met de Sinte Merte-viering.
Wilt u toch Sinte Merte vieren, dan kunt u op dnderdag 10 november 
terecht bij Het Trefpunt aan de Javastraat.
De optocht vertrekt daar om 19.00 uur


