
NIEUWJAARSWENS 

Zegengebed 

U, God van het begin, 
zegen ons als  wij uw stem horen, 
als U ons roept 
om op te breken 
en opnieuw te beginnen. 

U, God van het begin, 
laat uw aangezicht 
over ons schijnen, 
als wij vol vertrouwen 
een nieuwe stap wagen 
op de weg van het geloof. 

U, God van het begin, 
blijf bij ons als ons hart 
naar warmte en geluk verlangt, 
naar vriendschap en ontmoeting. 
Laat de zegen van uw licht 
met ons zijn. 

U, God van het begin, 
schenk ons een goed leven. 

Uit een Iers zegengebed. 

Met deze bede wens ik u, mede namens het kerkbestuur, allen persoonlijk en 
onze pastorale eenheid als gemeenschap, een gezegend nieuw jaar toe. 
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Liturgische kalender 

   

Kerkdiensten 
Zaterdagavond 14 januari is er geen eucharistieviering maar een woord 
en communiedienst. U hebt hierover uitgebreid kunnen lezen in een 
van de vorige Kapelgidsen. Ik nodig u van harte uit om deze 
andersoortige viering mee te komen maken, omdat het een uitbreiding 
betekent van de vieringen die we samen in onze pastorale eenheid 
kunnen houden. 
De eucharistieviering van zondagmorgen 15 januari om 11.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 

Dienbeurten acolieten en misdienaars 

Lectoren 

zo. 15-01-2017 Tweede zondag door het jaar
di. 17-01-2017 H. Antonius, abt
vr. 20-01-2017 H. Fabianus, paus en martelaar; H. 

Sebastianus, martelaar
zo. 22-01-2017 Derde zondag door het jaar
di. 24-01-2017 H. Franciscus van Sales, bisschop en 

kerkleraar
wo. 25-01-2017 Bekering van de heilige apostel Paulus
do. 26-01-2017 HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
vr. 27-01-2017 H. Angela Merici, maagd
za. 28-01-2017 H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

za. 14 18.30 uur Niek op de Kamp - Gladys Nayiziga 
zo. 15 09.00 uur Henny Giesberts - Luc Stams
zo. 15 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Nicole Nayiziga
za. 21 18.30 uur Thom op de Kamp - Nicole Nayiziga
zo. 22 09.00 uur Giel Heilkens - Andzelika Akonom
zo. 22 11.30 uur Harry Silkens - Lars Silkens 

za. 14 18.30 uur Woord en communie dienst
zo. 15 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
zo. 15 11.30 uur Dhr. C. Hommelberg 
za. 21 18.30 uur Mevr. E. Willemse
zo. 22 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
zo. 22 11.30 uur Mevr. A. Walbrecht



Misintenties 

BERICHTEN 

KAPEL IN 'T ZAND  SCHRIJFT GESCHIEDENIS 
Na ruim 150 jaar hebben de Redemptoristen zich definitief      
teruggetrokken uit Roermond. In 2011 is het klooster, waar nu een      
gezondheidscentrum is gevestigd, al  door de Redemptoristen van de hand 
gedaan. Per 1 januari 2017 is het kerkgebouw van de Kapel in 't Zand door 
de Redemptoristen aan het kerkbestuur overgedragen. De Redemptoristen en 
het kerkbestuur hebben zich daarbij ingespannen om het rectoraat en de 
parochie ook voor de toekomst in stand te houden. De Kapel is met de 
overdracht dus eigenlijk teruggegeven aan de mensen vóór wie en dóór wie 
het kerkgebouw ook gebouwd is. Het kerkbestuur is als nieuwe eigenaar van 
deze Kapel blij dat ze de zorg voor parochie en rectoraat, alsmede het 
bedevaartsoord voort kan zetten. Op donderdag 22 december werd met het 
zetten van de handtekening onder de akte van overdracht een groot aantal 
besprekingen die voorafgingen afgesloten. Samen met de 
geloofsgemeenschap gaat het kerkbestuur aan de Kapel een hoopvolle 
toekomst tegemoet.  

Leon Steuns Zandjmenke 2016  
Geslaagd Eindejaarsconcert Fanfare O.L.Vrouw in ‘t Zand 
Tijdens het druk bezochte eindejaarsconcert van Fanfare O.L. Vrouw in ’t 
Zand en het Remunjs Theaterkoor is Leon Steuns gehuldigd als Zandjmenke 
2016. Het concert werd gehouden op 11 december jl. in gemeenschapshuis ’t 
Sjoolpaad. Waarnemend voorzitter Roel van Ark prees Leon voor zijn 
jarenlange vrijwillige inzet voor o.a. comité Wijkfeesten Kapel in ’t Zand, als 
koster van de Kapel, beheerder van het Kruiswegpark, helper bij de 
boerebruiloft en horecamedewerker bij diverse verenigingen waaronder de 
fanfare. Als waardering voor zijn inzet kreeg Leon de zilveren speld van het 
Zandjmenke 2016 uitgereikt. Deze speld wordt jaarlijks gesponsord door 
juwelier Wisse. Ook Leon zijn vrouw Fieke werd betrokken bij de huldiging. 
Tijdens het concert werden ook de twee jubilarissen van de fanfare 
gehuldigd: Maurice van de Goor 25 jaar muzikant en Patrick Spelthaen 10 
jaar dirigent bij de fanfare.  
De Fanfare en het koor kunnen terugkijken op een zeer mooi en geslaagd 
eindejaarsconcert. 

za. 14 18.30 uur Woord en communiedienst
zo. 15 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 15 11.30 uur Voor de vrede
za. 21 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 22 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 22 11.30 uur Uit dankbaarheid



GESPREKSGROEP ROUWVERWERKING 
Al verschillende jaren organiseren we hier aan de Kapel in 't Zand  
gespreksgroepen voor mensen die een dierbare hebben verloren. De  
reacties van de mensen die er aan deel genomen hebben zijn tot nu toe altijd 
heel positief. Daarom willen we ook dit jaar weer mensen de kans geven om 
aan zo'n gespreksgroep deel te nemen. We beginnen met een 
kennismakingsbijeenkomst op 25 januari en dan plannen we ook de volgende 
bijeenkomsten die vanaf maart gehouden zullen worden.  
Elkaar tot steun zijn na het verlies van je levenspartner  
Het is moeilijk om na het verlies van een levenspartner verder te gaan. 
Gevoelens van opstandigheid, verdriet of eenzaamheid kunnen je helemaal in 
beslag nemen. En je kunt niet altijd bij anderen je verhaal kwijt, want je hoort 
ze al denken: "Ben je er nou nog niet overheen?" Maar kan een ander 
meevoelen wal ik voel? Er zijn nog zoveel vragen. Er is nog zoveel 
verwarring. Hoe moet ik nu alleen verder? Kan ik ooit nog echt gelukkig 
worden? Het verwerken van het verlies vraagt tijd en aandacht. De praktijk 
leert dat een gesprek met lotgenoten, met mensen die hetzelfde moeten 
meemaken, een grote steun kan zijn. Vandaar dat we mensen die in deze 
omstandigheden verkeren opnieuw deze mogelijkheid willen  
aanbieden.  
U bent welkom om een aantal middagen in gesprek te gaan met andere 
mensen die ook het verlies van een levenspartner moeten verwerken. 
Gesprekken waarin u in een sfeer van vertrouwen uw hart kunt luchten, maar 
ook met tips en raadgevingen elkaar op de goede weg kunt helpen.  
We willen deze gesprekken van start laten gaan op woensdag 25  
januari a.s. om 15.00 uur. De bijeenkomsten staan onder leiding van rector/
pastoor Karel Weerkamp en de heer Jos van Buel die een aantal jaren geleden 
zijn echtgenote heeft verloren en die zelf deel heeft genomen aan de vorige 
gespreksgroepen. Jos wil vanuit zijn eigen ervaringen, en vanuit zijn 
bevindingen in de vorige gespreksgroepen, zijn eigen bijdrage leveren aan het 
gesprek met lotgenoten. Daarnaast zal hij de administratieve kant van deze 
gesprekscyclus op zich nemen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen 
die hun levenspartner hebben verloren en het gevoel hebben dat dit verlies 
nog te veel hun leven beheerst. Wilt u meer weten over wat u verwachten 
kunt, neem dan gerust contact op met mij, rector/pastoor Karel Weerkamp, of 
Jos van Buel.  
Overigens is de eerste bijeenkomst zoals gezegd een kennismaking, waarna u 
in wederzijds overleg kunt besluiten al dan niet de volgende bijeenkomsten 
mee te maken. Tijdens deze bijeenkomst zullen we bekijken wat de beste 
mogelijkheid van samenkomen is. De gesprekken, in eerste instantie zes, 
vinden plaats in het parochiehuis, gevestigd in het voormalige klooster op de 
Parklaan 3.  
Belangstelling om mee te doen? U kunt u voor deze gesprekken opgeven bij 
mij, rector/pastoor Karel Weerkamp tel 315461 of bij Jos van Buel, tel: 
340995 maar wel graag vóór 21 januari a.s.


