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DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK
Palmzondag
We vieren de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Met de kinderen 
van Jeruzalem gaan we Hem tegemoet, de palmtakken in de hand. 
Zaterdag 8 april 18.30 uur: Gezinsviering met palmwijding en 
palmprocessie. 
Zondag 9 april: Vóór de eucharistieviering van 9.00 uur is er geen 
palmwijding. De eucharistieviering van 11.30 uur kent een plechtige 
intocht, de palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens 
Matteüs. Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen 
overweging. Deze viering wordt muzikaal verzorgd door het St. 
Alfonsuskoor. 
Boeteviering en biechtgelegenheid 
Maandag 10 april is er om 19.00 uur een boeteviering in de dagkapel. 
Degenen die een privé-biecht willen spreken, kunnen daartoe telefonisch
een afspraak maken. 
Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal, waaronder traditioneel de 
offergang wordt gehouden, die bestemd is voor onze zieken. Vanwege 
de herdenking van het laatste avondmaal is er de mogelijkheid te 
communiceren onder twee gedaanten. Brood en Beker worden u 
aangereikt. Na deze viering is er gelegenheid tot stille aanbidding in de 
dagkapel. We hopen dat de opkomst voor deze eucharistieviering, 
waarin we het laatste avondmaal van onze Heer gedenken beter bezocht 
zal worden dan andere jaren. Het is niet voor niets een van de grote 
feestdagen van het kerkelijk jaar. Ook op school wordt er de nodige 
aandacht besteed aan zowel Witte Donderdag als Goede Vrijdag. Door 
de kinderen van onze basisscholen wordt er weer fruit ingezameld voor 
de zieken van onze pastorale eenheid. Dit wordt op Witte Donderdag 's 
morgens in de kerk aangeboden in een korte viering. 
Goede Vrijdag 
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. 



Om 15.00 uur wordt de eerste Kruisweg gehouden door het militair 
pastoraat. U kunt zich hierbij aansluiten. Zie ook onder Berichten. 
Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van 
het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus. 
Om 2l.00 uur is er in het Kruiswegpark een 'meditatieve Kruisweg', 
waarbij de paden van het Kruiswegpark met fakkels verlicht zullen 
worden door leden van scoutinggroep pater Bleijs. We vertrekken ook 
dit jaar vanuit de processiegang waar u vanaf 20.30 uur ook zelf fakkels 
kunt kopen om zo mee te gaan op deze Kruisweg. 
Paascommunie voor de zieken 
Dit jaar wordt de Paascommunie voor de zieken thuis gebracht op 
zaterdagmorgen 15 april. Zieken die niet op de lijst van de Eerste 
Vrijdag voorkomen en toch graag de Paascommunie thuis willen 
ontvangen, kunnen dat te kennen geven aan de receptie van ons 
parochiebureau, tel; 315461.
EUCHARISTIEVIERINGEN MET PASEN 
Paaszaterdag 
De paaswake begint ook dit jaar om 18.30 uur. U wordt verzocht om bij 
het binnenkomen van de kerk een kaarsje ter hand te nemen 
Elementen van de viering: Wijding van het nieuwe vuur; Ontsteken van 
de Paaskaars; Lofzang op de Paaskaars; Dienst van het woord; Wijding 
van het doopwater; Vernieuwing van de doopbelofte; Eucharistie. 
De paaswake zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 
Paaszondag 
De eucharistievieringen zijn zoals gebruikelijk op zondag en dus om: 
9.00 uur en 11.30 uur. Deze eucharistieviering zal muzikaal worden 
verzorgd door het koor Les amis du bon Coeur 
Paasmaandag
Ook vandaag zijn de eucharistievieringen zoals op zondag en dus om 
9.00 uur en 11.30 uur.

Liturgische kalender
zo. 09-04-2017 Palmzondag van het lijden van de Heer
do. 13-04-2017 Witte Donderdag, viering van de instelling van 

de H. Eucharistie
vr. 14-04-2017 Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de 

Heer
za. 15-04-2017 Paaszaterdag / Stille zaterdag
zo. 16-04-2017 Paaszondag - Verrijzenis van de Heer

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 8 18.30 uur Niek op de Kamp - Filibetti Nayiziga



zo. 9 09.00 uur Thom op de Kamp - Nicole Nayiziga
zo. 9 11.30 uur Henny Giesberts - Luc Stams - Giel Heilkens - 

Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga

Lectoren
za. 8 18.30 uur Gezinsviering
zo. 9 09.00 uur Mevr. M Wiermans - Mevr. H. Jacobs
zo. 9 11.30 uur Mevr. R. Kerstens - Mevr. M. Smeets
do. 13 19.00 uur Dhr. C. Hommelberg
vr. 14 19.00 uur Mevr. D. van Pamelen - Mevr. M. Janssen
za. 15 18.30 uur Mevr. L. Stal
zo. 16 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
zo. 16 11.30 uur Mevr. M. Smeets
ma. 17 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht
ma. 17 11.30 uur Mevr. R. Kerstens

Misintenties
za. 8 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens;
Jo en Leen Hoek-Janssen, Leen Hoek en alle 
overleden familieleden

zo. 9 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 9 11.30 uur Dré Bergs als jaardienst; Overleden ouders 

Reijnen-Kaelen, dchter Thea en overleden 
familie; in dierbare herinnering aan Jan en 
Maus Soentjens-Sauerland en dochter Sonja en 
Dré en Fien van Melick-Adriaans; Overleden 
ouders Jef Crijns en Mia Crijns-Huijnen als 
jaardienst; Ageeth van Rooy als jaardienst; 
Ouders Pauly van der Zalm als jaardienst

ma. 10 19.00 uur Voor onze overledenen
do. 13 19.00 uur Overleden ouders, zus en broer
za. 15 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Tillie Schaefer als 
zeswekendienst; Overleden ouders Verboeket-
van Heur en kinderen

zo. 16 09.00 uur Voor de vrede
zo. 16 11.30 uur Overleden ouders Lei Heijnen en Mia Heijnen-

Huskens en Bets Janssen-van de Rotte; Lei 
Janssen als jaardienst; Thei Alofs als 1ste 
jaardienst

BERICHTEN 
De Stadsprocessie 2017 



Het comité Stadsprocessie is volop bezig met de organisatie van de 
Stadsprocessie 2017. Een unieke processie, waarbij putten en 
organisaties hun kaars naar de kapel brengen. De traditie dateert al vanaf
1665, het jaar van de tweede Stadsbrand in Roermond. Toen moesten de
bewoners hun huizen verlaten en vluchtten zij naar de Kapel in ’t Zand. 
Dit jaar organiseert het processiecomité  als nevenactiviteit een 
tentoonstelling over Christoffel. Christoffel is de stadspatroon van 
Roermond en van het Reuzengilde. Het Reuzengilde loopt ieder jaar 
mee in de stadsprocessie, met een groot beeld van Christoffel, een kopie 
van het beeld dat op de toren van de kathedraal staat. Om de persoon 
Christoffel nader te belichten wordt er samen met het Historiehuis en 
Bibliorura een tentoonstelling opgezet in de maand mei. Daarbij zal ook 
veel aandacht zijn voor de activiteiten van het Reuzengilde van 
Roermond. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op 
zaterdagmiddag 6 mei in de bibliotheek. De inleiders zijn Dennis 
Jansen, over Christoffel en Wim Lousberg, over het Reuzengilde. Het 
processiecomité hoopt op deze manier de belangstelling voor de 
stadsprocessie nog groter te maken. Er lopen jaarlijks al veel groepen 
mee, die hun kaars naar de kapel in ’t Zand brengen. Nieuwe  groepen 
kunnen zich aanmelden bij de heer Bair Reijnen, telefoon 06-53241656. 
Loop mee, breng als vereniging, put of organisatie uw kaars naar de 
Kapel. De kaars krijgt een plaats in de kaarsenboog van de Kapel. Op 
verzoek wordt uw kaars aangestoken bij verdriet of vreugde, of uit 
dankbaarheid. Zo helpt u mee om deze mooie Roermondse, 
gemeenschapstraditie in stand te houden. De stadsprocessie vertrekt op 
zaterdag 13 mei, om 17.30 uur, zoals gebruikelijk vanaf het 
Munsterplein. De opening van de tentoonstelling is een week eerder, op 
zaterdag 6 mei, om 14.30 uur, in het Historiehuis, Neerstraat te 
Roermond.   

Kruisweg voor veteranen op Goede Vrijdag in Roermond
Op Goede Vrijdag 14 april 2015 organiseren het Nationaal Katholiek 
Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de
Krijgsmacht voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in
het Kruiswegpark in Roermond. Dit jaar al weer voor de tiende keer. De
tocht start om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3 in Roermond.
De kruisweg is behalve voor militairen, veteranen en hun thuisfront ook 
voor de inwoners van Roermond toegankelijk. De Kruisweg duurt 
ongeveer één uur. Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren zal
de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de Kapel in 
’t Zand. Daarna begint de wandeling langs de staties in het park. De 
kruisweg wordt afgesloten met het leggen van bloemen. Bij slecht weer 
zal de Kruisweg in de Kapel worden gehouden.


