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KERKBALANS 2017
Zoals ieder jaar wordt er ook nu in januari aandacht besteed aan de actie
Kerkbalans. Een actie om aandacht te vragen voor de eigen
gemeenschap. In ons geval de pastorale eenheid van de St. Jozef
parochie en het rectoraat O.L.Vrouw Tenhemelopneming. Aandacht
voor de kosten die er gemaakt moeten worden om die gemeenschap
draaiende te houden en het pastorale werk in stand te houden. Daarbij is de plaats
van samenkomst voor vieringen, in ons geval de Kapel in 't
Zand, belangrijk. We moeten onze Kapel, die we zoals u weet per 1 januari ons
eigendom mogen noemen, op een goede wijze in stand
houden. De kerk is ons door de redemptoristen in een goede staat overgedragen.
Ze stond de laatste jaren regelmatig (gedeeltelijk) in de steigers. Gelukkig is de
Kapel een Rijksmonument en dat betekent dat we konden rekenen op de nodige
subsidie van het Rijk. Daarnaast hebben ook de provincie en de gemeente
Roermond een bijdrage geleverd. Maar ons kerkbestuur moest toch ook een grote
financiële bijdrage leveren. We hebben in het verleden steeds goed gespaard om
dit soort ingrijpende restauraties mogelijk te maken. Dat zullen we ook in de
toekomst moeten blijven doen.
Maar ook het gewone onderhoud vergt nog al wat en dus hopen we dat ook de
mensen die nog niet aan de kerkbijdrage meedoen willen overwegen om dat nu
wel te gaan doen. Daarnaast doen we een beroep op de mensen die al wel aan de
kerkbijdrage meedoen om hun bijdrage te verhogen.
Kerkbalans is een samenwerkingsactie van diverse kerken. Daarover
gaat het ook in de volgende bijdrage die we van de actie Kerkbalans
mochten ontvangen. Verder verwijs ik u graag naar de folder die bij
deze kapelgids meegaat.
Mijn kerk verbindt
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat
markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van
gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot
bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of
om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt
ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan
ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting,
personeelskosten, pastorale en missionaire projecten - het zijn kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom
te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk,
de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde
Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen
die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen
zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen
plaatselijke kerk.
Sociaal samenbindend
Veel kerken staan om verschillende redenen financieel onder druk. Toch zouden
velen, en niet alleen actieve kerkleden, het jammer vinden als de plaatselijke kerk
definitief de deuren moet sluiten. Dit is een verlies dat verder gaat dan een
krimpende kerk. Ook op maatschappelijk en sociaal samenbindend vlak betekent
dit een verarming voor een stad, dorp of een bepaalde wijk. Uit een onderzoek
naar armoede in Nederland in 2016 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer
goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53
miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied. Dit is
mogelijk als en omdat het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld. Het
geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans is een investering
die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan het gebouw, maar ook aan
pastorale zorg, plaatselijke projecten en activiteiten.

Liturgische kalender
zo. 29-01-2017
Vierde zondag door het jaar
di. 31-01-2017

H. Johannes (Don) Bosco, priester

do. 02-02-2017

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

vr. 03-02-2017

H. Blasius, Bisschop en martelaar

zo. 05-02-2017

Vijfde zondag door het jaar

ma. 06-02-2017

HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

wo. 08-02-2017

H. Hieronymus Emiliani; H. Josephina Bakhita,
maagd

vr. 10-02-2017

H. Scholastica, maagd

za. 11-02-2017

O.L. Vrouw van Lourdes

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond 28 januari om 18.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistieviering van zondagmorgen 29 januari om 11.30 uur is een
jongerenviering met als thema “goed nieuws voor u”. Deze zal muzikaal
worden verzorgd door het koor Les amis du Bon Coeur. Tevens is er dan een
kinderwoorddienst. Dat betekent dat de kinderen tijdens de woorddienst in
de sacristie op hun eigen niveau met dit thema zullen omgaan.
De eucharistieviering van zaterdag 4 februari om 18.30 uur is een
gezinsviering waarbij de kinderen die dit jaar hun eerste H. Communie doen,
zich aan zich aan de gemeenschap zullen voorstellen.
Op zondagmorgen zullen we in de eucharistievieringen aandacht besteden
aan de Memisa; de Medische missieactie. De vieringen zijn mede voorbereid
door onze MOV-groep. Bij het uitgaan van deze vieringen zal er
gecollecteerd worden voor de projecten van Memisa. Mensen die niet naar
de kerk kunnen komen kunnen toch een bijdrage leveren via een enveloppe
in de brievenbus van ons parochiehuis; Parklaan 3.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 28
18.30 uur Henny Giesberts - Luc Stams
zo. 29

09.00 uur

Giel Heilkens - Niek op de Kamp

zo. 29

11.30 uur

Thom op de Kamp - Andzelika Akonom

za. 4

18.30 uur

Thom op de Kamp - Nicole Nayiziga

zo. 5

09.00 uur

Harry Silkens - Lars Silkens

zo. 5

11.30 uur

Sandrine Nayiziga - Andzelika Akonom

Lectoren
za. 28
18.30 uur

Dhr. B. van Buel

zo. 29

09.00 uur

Mevr. L. Stal

zo. 29

11.30 uur

Jongerenviering

za. 4

18.30 uur

Gezinsviering

zo. 5

09.00 uur

Dhr W. Boekhorst - Mevr. J. Boekhorst

zo. 5

11.30 uur

Mevr. H. Jacobs - Mevr. M. Janssen

Misintenties
za. 28
18.30 uur

zo. 29

09.00 uur

Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Toos van der SlikMooren en Frank van der Slik
Bijzondere intentie

zo. 29

11.30 uur

Mia Roeterink-Verkoijen als zeswekendienst;
Els Henderix-Gronenschild als jaardienst; Piet
Keuren; Jessy Vink-Pinckaars en Truus Poelsvan Herten als jaardienst

za. 4

18.30 uur

Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens;
Nellie Palland-van Vugt als jaardienst

zo. 5

09.00 uur

Bijzondere intentie

zo. 5

11.30 uur

Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Zus
Kuipers-Sangers en haar zoon Leon Kuipers als
jaardienst; Overleden ouders Nijhuis-Koster als
jaardienst

ma. 6

19.00 uur

Overledenen op het Kerkhof

BERICHTEN
Dankbetuiging
We hebben met genoegen kunnen constateren dat de vieringen in onze kerk, aan
het eind van het jaar 2016, zeer goed geweest zijn. Ook nu weer hebben velen, met
name op Kerstavond en de Kerstdagen, deze bezocht. Van meerderen mochten we
complimenten ontvangen, vooral ook met betrekking tot de versieringen in onze
kerk, waarbij het menigeen opviel dat het zilver en koper zo geweldig blonk. De
geweldige inzet van velen, heeft er toe bij gedragen dat we kunnen terugzien op
hele mooie dagen. Allen die daar op enigerlei wijze aan hebben bijgedragen wil ik
van harte voor hun inzet bedanken. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar
onze Kapelwachters, die er voor gezorgd hebben dat onze kerk tussen kerstmis en
oudejaarsdag 's middags tussen 14.00 en 17.00 uur geopend was en menigeen de
mooie kerststal, die ook dit jaar weer met vereende krachten was opgezet, konden
bezoeken.
Ik wil dat hier graag nog eens onderstrepen dat we in “onze” kerk afhankelijk zijn
van vele vrijwilligers en de hoop uitspreken dat we ook het komende jaar weer op
een ieder kunnen rekenen om onze gemeenschap tot een levende gemeenschap
verder uit te laten groeien.
Collecte
Zoals gebruikelijk hebben de mensen van de Vincentiusconferentie Kapel in 't
Zand op Kerstavond en de eerste Kerstdag gecollecteerd voor de armsten in onze
eigen gemeenschap. Deze collecte heeft € 1178,89 opgeleverd. Hiervoor onze
hartelijke dank. Hier kunnen weer de nodige mensen mee geholpen worden.

