geef naam al die vergeten vrouwen,
die ongezien een wereld bouwen,
waar liefde sterker is dan macht.
Liturgische kalender
zo. 23-04-2017
Tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen en
zondag van de godelijke Barmhartigheid
ma. 24-04-2017
H. Fidelis van Sigmaringen, priester en
martelaar
di. 25-04-2017
H. Marcus, evangelist
do. 27-04-2017
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
vr. 28-04-2017
H. Petrus Chanel, priester en martelaar. H.
Lodewijk Maria Grignion van Montfort, priester
za. 29-04-2017
H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares,
patrones van Europa
zo. 30-04-2017
Derde zondag van Pasen
ma. 01-05-2017
H. Jozef, de arbeider
di. 02-05-2017
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
wo. 03-05-2017
HH. Filippus en Jacobus, apostelen
zo. 07-05-2017
Vierde zondag van Pasen
ma. 08-05-2017
HH. Wiro, Plechelmus en Otger
vr. 12-05-2017
HH. Nereus en Achilles, martelaren
za. 13-05-2017
Heilige maagd Maria van Fatima
Kerkdiensten
Zondag 7 mei is de opening van het bedevaartseizoen. Zoals
gebruikelijk zullen we ook dit jaar het bedevaartseizoen openen
met een processie van de Kapelse gemeenschap naar de Kapel in 't
Zand waar aansluitend een eucharistieviering wordt gehouden. Het
opstellen van de processie gebeurt dit jaar bij het schoolplein van
de St. Alfonsusschool aan de Herkenboscherweg om 10.50 uur.
Evenals andere jaren gaat de processie van daaruit via de
Herkenboscherweg naar de Scheidingsweg. Op de Scheidingsweg
slaan we linksaf de Javastraat in. We vervolgen de Javastraat tot
aan de Sumatrastraat, waar we rechtsaf slaan. Aangekomen op de
Heinsbergerweg vervolgen we deze tot aan de Herderstraat, waar
we linksaf ingaan en via deze straat en de Parklaan komen we dan
bij de Kapel in 't Zand waar om 11.30 uur de eucharistieviering
begint. (Bij goed weer zal deze plaats vinden in het Kruiswegpark.)
Zoals gebruikelijk trekken in deze processie ter opening van het
bedevaartseizoen naast enkele putten, alle geledingen van de
scoutingroep Pater Bleijs, de schooljeugd - met name de kinderen

die vorig jaar de eerste h. communie gedaan hebben en zij die dat
dit jaar hopen te doen - het acolieten en misdienaars corps en onze
fanfare O.L-Vrouw in 't Zand mee. We hopen natuurlijk dat vele
parochianen van onze pastorale eenheid zich bij de processie
zullen aansluiten. Ook willen we graag een beroep doen op de
parochianen die langs de route wonen, om hun huizen op te sieren
en minstens de vlag uit te hangen bij gelegenheid van deze
feestelijke gebeurtenis.
Hieraan voorafgaand is er om 10.00 uur ook nog een kinderkerk
die gehouden wordt in de Alfonsusschool
Op zaterdagavond 29 april is er in plaats van een eucharistieviering
weer een woord- en communieviering
De eucharistieviering van zondag 30 april om 11.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door de Borgwaldkapel.
Zaterdag 13 mei komt de stadsprocessie naar de Kapel en zal zich,
zoals gebruikelijk, aansluiten bij de eucharistieviering van 18.30
uur.
Alleen op de eerste zondag van de meimaand, 7 mei dus, zal er ook
een eucharistieviering om 7.30 uur gehouden worden.
Het kerkbestuur heeft besloten om de eucharistievieringen van
10.30 uur te laten vervallen. Enerzijds vanwege de geringere
belangstelling en anderzijds vanwege de werkdruk voor de pastor,
de kosters en de acolieten en misdienaars
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 22
18.30 uur Giel Heilkens - Nicole Nayiziga
zo. 23
09.00 uur Niek op de Kamp - Filibetti Nayiziga
zo. 23
11.30 uur Thom op de Kamp - Andzelika Akonom
za. 29
18.30 uur Woord en comunniedienst
zo. 30
09.00 uur Henny Giesberts - Lars Silkens
zo. 30
11.30 uur Thom op de Kamp - Luc Stams
za. 6
18.30 uur Thom op de Kamp
zo. 7
07:30 uur Robert Wessels
zo. 7
09.00 uur Henny Giesberts
zo. 7
11.30 uur Henny Giesberts - Lorenzo Janssen - Giel
Heilkens - Niek op de Kamp - Thom op de
Kamp - Luc Stams
Lectoren
za. 22
zo. 23
zo. 23
za. 29

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur

Mevr. E. Willemse
Mevr. M Wiermans
Mevr. D. van Pamelen
Dhr. C. Hommelberg

zo. 30
zo. 30
za. 6
zo. 7
zo. 7
zo. 7

09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
07:30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Mevr. L. Stal
Mevr. R. Kerstens
Mevr. R. Kerstens
Dhr. W. Boekhorst
Mevr. M Wiermans
Gezinsviering

Misintenties
za. 22
18.30 uur

Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
zo. 23
09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 23
11.30 uur Bijzondere intentie
ma. 24 19.00 uur Voor onze overledenen
za. 29
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
zo. 30
09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 30
11.30 uur Piet Keuren; Familie van den Broek als
jaardienst, pap en mam, Theo,Piet, Mien en
Wil; Wiel Jans als jaardienst
ma. 1
19.00 uur Overledenen op het kerkhof; Voor onze
overledenen
za. 6
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens
zo. 7
07:30 uur Bijzondere intentie
zo. 7
09.00 uur Goed herstel en veel beterschap
zo. 7
11.30 uur
Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Jacques
Michel Engels; Jos Aubert als 2de jaardienst en voor zijn verjaardag
Veldeke Krink Remunj
Talenwonder vertaalt 16 psalmen in het Roermonds
Een Roermonds talenwonder, Pater Jan Smeets o.s.b., heeft onlangs zestien
psalmen vertaald in zijn moedertaal. De presentatie van de uitgave door Veldeke
Krink Remunj zal plaatsvinden op zondag 23 april a.s., met Beloken Pasen, om
15.00 uur in de Kapel in 't Zand in Roermond. De muzikale intermezzo’s komen
van Etty Willemse-Kemp onder begeleiding van Tim Giesbers.
De psalmen zijn gezangen uit het Oude Testament. Ze zijn in gebruik in alle
christelijke kerken. De oorspronkelijk muziek ervan is verloren gegaan.
Vertalingen van Bijbelteksten in dialecten zijn zeldzaam. De meeste vertalingen
in een dialect hebben teksten in het Nederlands als basis. Pater Smeets, beheerser
van Aramees en Hebreeuws in oude en moderne vorm, is helemaal uitgegaan van
de Aramese oertekst. Hij heeft de teksten vertaald in het Roermonds.
Het mooiste: pater Smeets is vanaf 1947, toen hij uit Roermond moest gaan, niets
van zijn moedertaal kwijtgeraakt. Iets unieks!
U bent van harte welkom bij de presentatie!

