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SOLIDARIDAD
Zoals ieder jaar doet Solidaridad, de Adventsaktie voor Latijns Amerika
ook nu weer een beroep op ons hun activiteiten te ondersteunen. Dit jaar
gaat de aandacht uit naar de suikerrietkappers zoals u in het artikel dat 
we van hebben gekregen kunt lezen.

Suiker is zoet, maar lang niet voor iedereen. De productie van suiker 
gaat vaak gepaard met ernstige gezondheidsproblemen van de 
suikerrietkappers. Ook brengt het regelmatige afbranden van de 
suikerrietvelden grote schade toe aan het milieu. De loodzware 
arbeidsomstandigheden op de suikerrietvelden zorgen voor een ware 
epidemie van chronisch nierfalen onder suikerrietkappers, die elke dag 
levens eist in Midden-Amerika. Suikerrietkappers werken in 
oogstperiodes 6 à 7 dagen per week keihard in de brandende zon. 
Omdat zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het schamele 
stukloon nemen ze nauwelijks tijd voor rust- en drinkpauzes. Het 
gebrek aan rust, schaduw en voldoende schoon drinkwater leidt bij 
velen tot chronisch nierfalen. Veel arbeiders sterven daardoor jong. 
Help Solidaridad de levens van de suikerrietkappers verbeteren. 
Suikerrietkappers hebben recht op veilige arbeidsomstandigheden en 
een fatsoenlijk inkomen. Met eenvoudige maatregelen als voldoende 
schoon drinkwater, pauzes, schaduw en efficiëntere kaptechnieken 
kunnen we de suikerrietkappers weer een toekomst bieden. In de 
campagneperiode van 2016 vraagt Solidaridad daarom steun voor 
suikerrietkappers in El Salvador. Als suikerriet op een duurzame manier
wordt geproduceerd, kan de opbrengst de levens van duizenden mensen 
in El Salvador verbeteren. Solidaridad ontwikkelde samen met haar 
partners, de suikerrietkappers van de plantage El Ángel, 
plattelandsdokter Emmanuel en plantage-eigenaar Juan Wright een 
programma om de arbeidsomstandigheden in het suikerriet te 
verbeteren.  Suiker zou voor niemand een bittere bijsmaak moeten 
hebben. Solidaridad maakt zich daar sterk voor! Helpt u mee? In het 
weekend van 10 en 11 december zullen we aandacht besteden aan 



Solidaridad en hopen dan ook aan het eind van de eucharistieviering uw
bijdrage voor de projecten van Solidaridad in ontvangst te mogen 
nemen. Mocht u in dat weekend niet aanwezig kunnen zijn en 
Solidaridad en haar werkzaamheden toch willen ondersteunen dan kan 
dat  ook via een enveloppe die u bij Parklaan 3 in de brievenbus stopt.

Liturgische kalender
zo. 20-11-2016 Christus, koning van het heelal
ma. 21-11-2016 Opdracht van de heilige Maagd Maria
di. 22-11-2016 H. Cecilia, maagd en martelares
wo. 23-11-2016 H. Clemens I, paus en martelaar - H. 

Columbanus, abt
do. 24-11-2016 HH. Andreas Dung-Lac, priester en gezellen
vr. 25-11-2016 H. Catharina van Alexandrië, maagd en 

martelares
zo. 27-11-2016 Eerste zondag van de advent
ma. 28-11-2016 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
wo. 30-11-2016 H. Andreas, apostel
za. 03-12-2016 H. Franciscus Xaverius, priester

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 20 november om 11.30 uur is 
een jongerenviering. Deze zal muzikaal verzorgd worden door het 
koor Les amis de Bon Coeur. De eucharistieviering op zondag 27 
november om 11.30 uur zal muzikaal worden verzorgd door het 
St. Alfonsuskoor dat dan haar St. Cecilia feest viert.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 19 18.30 uur Giel Heilkens - Filibetti Nayiziga
zo. 20 09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
zo. 20 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Andzelika Akonom
za. 26 18.30 uur Robert Wessels - Filibetti Nayiziga
zo. 27 09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
zo. 27 11.30 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom

Lectoren
za. 19 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 20 09.00 uur Mevr. M Wiermans
zo. 20 11.30 uur Jongerenviering
za. 26 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 27 09.00 uur Dhr W. Boekhorst
zo. 27 11.30 uur Mevr. M. Janssen



Misintenties
za. 19 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Levende en overleden 
leden van VV. de Kaketoes; Angelina Pauwels; 
Mia en Pierre Zeegers en overleden familie

zo. 20 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 20 11.30 uur Chrit Willems als jaardienst; Mariet Hilkens-

Arets als tweede jaardienst; Overleden ouders 
Giesberts-Sniedt en zoon Joop als jaardienst

wo. 23 08.00 uur Uit dankbaarheid bij een 90ste verjaardag
za. 26 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Overleden ouders 
Hansen-Silkens en familie

zo. 27 09.00 uur Zekere intentie
zo. 27 11.30 uur Piet Keuren; Thei Dijcks als jaardienst

BERICHTEN
Seniorenvereniging Kapel in 't Zand
Hoe kan ik zo lang en gezond mogelijk in mijn huis blijven wonen? 
Dit onderwerp houdt veel senioren bezig. Hoe moet het met zorg, 
vervoer en alarmering? Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand heeft 
wethouder Marianne Smitsmans gevraagd om hierover te komen praten.
Hoe vaak hoor je niet dat een senior in huis gevallen is, onderkoeld is 
geraakt omdat er veel te laat hulp komt. Met alle vervelende gevolgen 
van dien. Er bestaat alarmering, maar wanneer begin je daarmee en hoe 
werkt het precies?  Over deze vraag , maar ook over andere 
onderwerpen wordt deze middag gepraat en heel belangrijk, er worden 
bruikbare adviezen gegeven. Er is voldoende gelegenheid om zelf 
vragen te stellen.  Het wordt een informatieve, maar ook gezellige 
middag want er worden voor deze gelegenheid speciale gezonde 
seniorenhapjes gepresenteerd! We hopen dat veel senioren gebruik 
zullen maken van deze unieke gelegenheid gebruik zullen maken. 
De informatiemiddag vindt plaats op donderdagmiddag 17 november in 
het gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, Schoolpad, nabij Kapel in ’t Zand. 
Aanvang 14.00 uur, sluiting rond 16.30 uur. Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid. De toegang is vrij, ook voor niet leden.  Voor 
vervoer kan worden gezorgd! U bent van harte welkom. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met mw. Ans Oerlemans, telefoon: 
06 - 516 89 675  of via de email: teetime@ziggo.nl. 
Of kijk op onze website:www.seniorenverenigingkapelinhetzand.nl 

Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand 
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Zondag 11 december Eindejaarsconcert met  Remunjs Theaterkoor
en Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand
Op zondag 11 december om 14:30 uur organiseert de fanfare O.L. 
Vrouw in ’t Zand haar traditionele eindejaarconcert in het 
Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad te Roermond. Elk jaar probeert de 
fanfare er een mooi muzikaal concert van te maken. Ook dit jaar wordt 
het weer een speciale middag door de bijdrage van het Remunjs 
TheaterKoor. De Fanfare en het Remunjs TheaterKoor zullen zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk een zeer gevarieerd, verrassend en 
onderhoudend programma ten gehore brengen. Het Remunjs 
TheaterKoor is opgericht in 2014 met als doel  (inter)nationale artiesten 
te begeleiden.  Het koor wordt gekenmerkt door de ingrediënten 
kwaliteit en het uitstralen van zangplezier.  De groep telt inmiddels ca. 
40 enthousiaste koorleden,  die onder de bevlogen leiding van dirigent 
Max Smeets staan.  In 2014 kende het Remunjs TheaterKoor een 
vliegende start met hun eerste optreden tijdens het kerstconcert met 
Liesbeth List in Harderwijk. Dirigent Max Smeets is een 
persoonlijkheid in de korenwereld. Hij is ca. 16 jaar muziekdirecteur 
geweest van de musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen. Daar dirigeerde en arrangeerde hij o.a. West Side Story, 
Chicago, Evita, Anatevka, Chess, Jesus Christ Superstar en vele anderen
musicals.  Ook in Duitsland behaalde hij grote successen als dirigent 
van ‘Les Miserables’ en ‘Miss Saigon’.  Als pianist begeleidt Max 
artiesten zoals o.a.  Marjon Lambriks, Caroline Kaart, Jasperina De 
Jong en Liesbeth List.  Vanuit zijn jarenlange ervaring met zowel 
amateur- als professionele zangers is Max een zeer geliefd koordirigent 
die ca. 10 koren onder zijn hoede heeft.

De Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand staat onder de bezielende leiding 
van trompettist en  dirigent Patrick Spelthaen. 
Tijdens het eindejaarsconcert zal het Zandjmenke 2016 worden 
uitgereikt. Wie wordt de opvolger van Gerda Wijnands, het 
zandjmenke van 2015? Het Zandjmenke is een jaarlijkse 
onderscheiding voor degene die zich op een bijzondere wijze  inzet 
voor Roermond-Zuid. De onderscheiding is wederom ter beschikking 
gesteld door Juwelier Wisse aan de Kapellerlaan. Naast het 
Zandjmenke worden ook de 50-jarige bruidsparen van 2016 en de 
jubilarissen van de fanfare in het zonnetje gezet. Iedereen is van harte 
welkom op zondag 11 december vanaf 14:30 uur in het 
Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad aan de Kapel in ’t Zand in Roermond. 
De entree is gratis. Indien  u 11 december niet aanwezig kunt zijn bij 
dit concert dan kunt u de Fanfare nog beluisteren tijdens de 
gezinsviering op Kerstavond om 18:30 uur in de Kapel in ’t Zand.


