
         
OVERDRACHT KERKGEBOUW AAN KERKBESTUUR     
PASTORALE EENHEID KAPEL IN ’T ZAND.  
Enkele jaren geleden hebben de Paters Redemptoristen te kennen      gegeven de 
communiteit aan de Kapel in ’t Zand op te heffen en het kloostergebouw dat de 
congregatie aan de Kapel in eigendom heeft te willen afstoten. Het aantal 
kloosterlingen was sterk afgenomen en de belasting van beheer en exploitatie van 
het gebouw was voor de Redemptoristen te groot.  
Nadat de Paters Redemptoristen het kloostergedeelte in Roermond aan de Parklaan 
hebben verlaten, is het complex in 2012 verkocht aan de Verenigde Apothekers 
Limburg. 
Per 1 januari 2017 wordt het kerkgebouw van de Kapel in ´t Zand door de Paters 
Redemptoristen voor een symbolisch bedrag overgedragen aan het kerkbestuur 
Pastorale eenheid Kapel in ´t Zand.  
Daartoe hebben de Paters Redemptoristen met het kerkbestuur een overeenkomst 
gesloten. Voor deze overeenkomst is nog bisschoppelijke goedkeuring nodig. 
Hierover is het kerkbestuur in overleg met het Bisdom Roermond. Naar 
verwachting wordt de goedkeuring binnen enkele weken verleend. 
Aan de overeenkomst zijn enkele gespreksronden tussen een vertegenwoordiging 
van de Redemptoristen en van het kerkbestuur voorafgegaan. Uitgangspunt van het 
kerkbestuur is geweest het duurzaam voortzetten van het redemptoristisch 
gedachtengoed. Het uitdragen van dit redemptoristisch gedachtengoed en de 
functie van bedevaartsoord voor de Mariaverering zijn van grote waarde. 
Daarnaast heeft de kerk een belangrijke betekenis als streekkerk. Het behoud van 
kerkgebouw en locatie Kapel in ´t Zand is een voorwaarde om aan deze bijzondere 
elementen invulling te kunnen geven. 
Het kerkbestuur heeft in haar overwegingen ook meegenomen dat het kerkgebouw 
indertijd door de mensen van de parochie is opgebouwd, niet alleen door geldelijke 
bijdragen maar ook het daadwerkelijk uitvoeren van de bouwwerkzaamheden. 
Nazaten van deze founders wonen nog in de parochie of in de directe omgeving en 
zijn tot op de dag van vandaag betrokken bij dit kerkgebouw.  
Met de overdracht van het kerkgebouw aan het kerkbestuur wordt de Kapel in ’t 
Zand als het ware weer aan de mensen teruggegeven. 
Het kerkgebouw is recent met subsidie van de overheid, met een bijdrage van de 
Paters Redemptoristen en een eigen bijdrage van het kerkbestuur gerestaureerd. Zij 
verkeert in een goede staat van onderhoud.  
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Om het kerkgebouw langdurig in stand te houden is toch ook nog de medewerking 
van parochianen en bezoekers van de Kapel in ‘t Zand nodig. Niet alleen door 
financiële giften en kerkbijdragen, maar ook door de vele activiteiten die in 
samenwerking met het kerkbestuur worden uitgevoerd in stand te houden en 
nieuwe initiatieven te ontplooien. 
Het kerkbestuur vertrouwt er op dat met de inzet van zeer vele betrokken mensen 
de Kapel in ’t Zand nog lange tijd een levendige Pastorale eenheid zal zijn. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:  
Jos van Buel, vice-voorzitter van het Kerkbestuur, josvanbuel@kpnmail.nl tel.nr.  
06 46043226 en Wim Kemp, secretaris van het Kerkbestuur, w.kemp@wxs.nl 
tel.nr. 06 54261654. 

Liturgische kalender 

Kerkdiensten 
Zondag 4 december, de eerste zondag van de maand, is er weer een 
kinderkerk. Zoals gebruikelijk zal deze gehouden worden in de St. 
Alfonssusschool. Ze begint om10.00 uur. 
De eucharistievieringen in het weekend van 10 en 11 december staan in het 
teken van Solidaridad en zijn mede voorbereid door onze MOV-groep. Meer 
hierover vindt u in de vorige Kapelgids. 
Bij het uitgaan van de eucharistievieringen zal er voor de projecten van 
Solidaridad gecollecteerd worden. Mocht u in dat weekend niet aanwezig 
kunnen zijn maar de projecten van solidaridad toch willen steunen dan kan 
dat ook via een enveloppe in de brievenbus van Parklaan 3 o.v.v. 
Solidaridad.   
De eucharistieviering van 11.30 uur op zondag 11 december zal muzikaal 
worden verzorgd door het St. Alfonssuskoor 

Dienbeurten acolieten en misdienaars 

zo. 04-12-2016 Tweede zondag van de advent
di. 06-12-2016 H. Nicolaas, bisschop
wo. 07-12-2016 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
do. 08-12-2016 Onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd Maria
zo. 11-12-2016 Derde zondag van de advent
ma. 12-12-2016 H. Maagd Maria van Guadalupe
di. 13-12-2016 H. Lucia, maagd en martelares
wo. 14-12-2016 H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

za. 3 18.30 uur Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga - Luc Stams
zo. 4 09.00 uur Niek op de Kamp - Lars Silkens
zo. 4 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Andzelika Akonom
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Lectoren 

Misintenties 

BERICHTEN 
Receptie parochiehuis 
Bij de receptie van ons parochiehuis zijn, naast de devotieartikelen, weer volop 
kerstartikelen te verkrijgen. En voor het nieuwe jaar is er natuurlijk weer de 
Gerarduskalender met zijn dagelijkse impuls. 

Kerst-in 2016 
De kerstviering in Roermond vindt dit jaar voor de 51e keer plaats op tweede 
Kerstdag aanstaande. Wij nodigen u van harte uit voor dit feest. Deze viering is 
bestemd voor alleenstaanden, invaliden, gehandicapten, zieken en ouderen. 
Mensen voelen zich thuis en ontmoeten elkaar. Deze viering vindt plaats in: De 

za. 3 18.30 uur Dhr. C. Hommelberg
zo. 4 09.00 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 4 11.30 uur Mevr. R. Kerstens
za. 10 18.30 uur Dhr. B. van Buel - Mevr. R. Kerstens
zo. 11 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht - Mevr. J. Boekhorst
zo. 11 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen - Mevr. M. Janssen

za. 3 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Frans Even en  dochter 
Hélène als jaardienst; Jozef-Marie Beeren als 
2de jaardienst; Annie van Bree-Heldens

zo. 4 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 4 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer
ma. 5 19.00 uur Overledenen op het kerkhof
za. 10 18.30 uur  Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Wim en Wilma Onstenk-
de Smit als jaardienst en voor de levende en 
overleden leden van de koninklijke harmonie: 
Leon Kuipers,Aat van Mourik en Frank van 
Tuil

zo. 11 09.00 uur Leentje Lowis-Kox
zo. 11 11:30 uur Miem Steffanie-van de Broek als eerste 

jaardienst; Toos Rot Schreurs als 
zeswekendienst; Jan van Sambeek



aula van het Citaverde college, Jagerstraat 6, 6042 KA Maasniel-Roermond. 
Programma: 9.00 uur Ontvangst gasten. 
9.30 uur Eucharistieviering waarin pater Paul Schreur en Gerard Sars zullen 
voorgaan. De dienst zal worden opgeluisterd door De Leeuwer Cantorij, o.l.v. dhr 
Thijs Hannen. 10.30 uur KERSTONTBIJT  
vanaf 11.00 uur Muzikaal programma door de Nachsraven o.l.v. W. van Melick, 
Sef Beeren, Mieke Berden en Frits Roumen. 
13.30 uur WARME KERSTLUNCH 16.00 uur Sluiting. Deelname is GRATIS. 
Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich vóór 15 december a.s. opgeven bij: Mw. 
A. Lormans, Parklaan 9, 6045 BS Roermond, Tel. 0475 - 327 820 Mw. A. 
Oerlemans, Kapellerlaan 180, 6045 AJ Roermond, Tel. 0475 - 772 448 

KERSTMARKT AAN DE KAPEL ZATERDAG 10 DECEMBER 2016  
Op zaterdag 10 december organiseren de Wijkraad van de Kapel, PSW Pappelhof 
en de Bewonersbelangengroep Muggenbroeker(dal) voor het eerst een Kerstmarkt 
aan de Kapel. Hiervoor wordt binnenkort / is een flyer bij 800 huishoudens in onze 
wijk afgeleverd. Deze kerstmarkt vindt plaats op de kleine parkeerplaats naast 
PSW Pappelhof. De straat Pappelhof zal op die dag tijdelijk afgesloten zijn, 
waardoor de markt ongestoord toegankelijk is voor bezoekers. De markt begint om 
15:00 uur en is open tot 19:00 uur. Het spreekt voor zich dat de parkeerplaats niet 
meer te herkennen is met verlichting en versierde kraampjes. Op de markt kunt u 
gezellig verschillende kraampjes bezoeken van (het merendeel) groeperingen uit 
onze mooie wijk. Kerstbomen zijn te koop, kerstartikelen en kerststukjes zijn te 
bewonderen, wafels worden gebakken, Glühwein en warme chocolademelk en een 
variatie aan koude en warme hapjes worden (allen veelal ter verkoop) aangeboden.  
De organisatoren zullen met de standhouders een gezellige sfeer creëren om de 
bewoners van de Kapel in de juiste kerststemming te brengen. Ook zal er een 
EntertainTent geplaatst worden met verschillende optredens. De jeugd van onze 
Famfaar OLV in ’t Zand, de jeugddansgroep “nickysdancestudio” en een 
doedelzakspeler zullen de bezoekers trakteren op toepasselijke kerstmuziek. Aan 
het eind volgt nog een verrassing, dus dat blijft nog even geheim !! Om de 
kerstsfeer helemaal compleet te maken, zal schaapsherder Paul Silkens een kudde 
schapen tegenover de kerstmarkt op het grasveld stallen. Een bezienswaardigheid, 
vooral voor de kinderen. Kortom, een kerstsfeer voor jong en oud op een 
kerstmarkt, die een bezoek zeker waard is. “Ook een traditie is geboren!!!” U bent 
van harte welkom tussen 15:00 uur en 19:00 uur. 

   


