
Parochiegegevens Kapelgids

Parklaan 3 Jaargang  71   editie 9
6045 BS  Roermond Datum 13-05-2017
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

Bezorgklachten
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
Zoals gewoonlijk vraagt ook dit jaar weer de Week Nederlandse 
Missionaris in de week voor Pinksteren onze aandacht. Dat doet deze 
organisatie o.a. met onderstaand artikel.

Geloven in de ander - samen werken aan een andere wereld 
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris
Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in 
voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en 
blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen en staan naast 
deander. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen 
levensomstandigheid te veranderen. Doneer via de collecte of een 
(eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie van de WNM;  vanuit úw 
geloof in de ander.
Geloven in de kracht van de ander. Dat doen father Nol Verhoeven, 
Mill Hill-missionaris in Kameroen en Ellen Schouten, missionair 
werker in Venezuela. Zij werken vanuit dat vertrouwen in hun contact 
met bijvoorbeeld jongeren of tijdens de strijd om de dagelijkse 
middelen van bestaan.
‘Ik geloof in solidariteit met de ander’
Ruim dertig jaar werkt missionair werker Ellen Schouten in Venezuela 
met buitengesloten bevolkingsgroepen. ‘Internationale solidariteit is in 
onze geglobaliseerde wereld een noodzaak. Wij mogen onze ogen niet 
sluiten voor de werkelijkheid van anderen op deze aarde.’ Als lid van 
de lekenorganisatie Calama woont en werkt zij waar de arbeiders en de
armen wonen en werken. ‘We trekken samen op voor ons recht op 
water, op elektriciteit, dat de vuilnis wordt opgehaald, dat de school 
opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg gratis wordt of blijft,’ 
beschrijft Ellen. Uit solidariteit met de arbeiders en armen zullen 
Calama-leden ook nooit een hoge functie aanvaarden. 
‘Mijn werk is het delen van kennis en van het leven,’ zegt Ellen. Daar 
hoort ook de dagelijkse strijd om te overleven bij. ‘Zo kunnen we leren
om een menselijkere samenleving op te bouwen waar voor iedereen, 



voor ieder persoon, iedere groep een plek is,’ stelt Ellen. ‘Jezus heeft 
nooit iemand uitgesloten. Pinksteren betekent voor mij uitgezonden 
zijn over de hele wereld in Zijn navolging. Om zijn Geest te ontdekken
in de strijd van armen voor een menswaardig bestaan.’
Het gaat goed met de missie in Kameroen
‘Het gaat goed met de missie,’ zegt father Nol Verhoeven. De Mill 
Hill-missionaris werd eind jaren zestig naar Kameroen gezonden. Zijn 
eerste standplaats was Mamfe in het noordwesten van het land, 
inmiddels bijna vijftig jaar geleden. ‘Ik maakte mij eerst het pidgin 
eigen,’ herinnert hij zich. Ook begon hij enkele lokale talen te leren. 
Hij leerde de tradities kennen en bouwde vriendschappen op met de 
mensen. ‘Ik werd één met deze nieuwe wereld in het oerwoud in 
Kameroen,’ vertelt hij over deze beginperiode.
Actieve parochiegemeenschap
Net voor de eeuwwisseling werd Mamfe een bisdom. Parochieraden 
vergaderden hele weekenden. Het waren steeds feestelijke reünies. 
‘Comités en raden schoten als paddenstoelen uit de grond. Ik werd 
pionier-vicaris generaal en deed de pastorale planning. Tegelijkertijd 
was ik pastor van de kathedraal.’ Father Nol ging nog steeds naar de 
buitenstaties op lange voettochten die soms dagen konden duren. 
‘Mamfe had de juiste energie en kreeg lokale aanwas.  Die ene 
parochie telt er nu in totaal maar liefst zestien. En dat in minder dan 
twintig jaar tijd. Missie met plaatselijke mensen en middelen. De kerk 
bruist.’
Wees solidair!
Ellen en father Nol, en met hen honderden missionair werkers en 
missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede
en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken mensen in 
Nederland maken zij een verschil voor de mensen met wie zij hun 
leven delen. 
Wilt u bijdragen aan hun werk? Dat kan onder meer met uw gift bij de 
collecte in het weekend van 27 en 28 mei die we in zijn geheel willen 
besteden aan onze missionarissen. Mocht u niet in staat zijn dat 
weekend naar de kerk te komen dan kunt u uw bijdrage ook in de 
brievenbus van ons parochiehuis deponeren

Liturgische kalender
zo. 14-05-2017 Vijfde zondag van Pasen
di. 16-05-2017 Alle heilige bisschoppen van Maastricht
do. 18-05-2017 H. Johannes I, paus en martelaar
za. 20-05-2017 H. Bernadinus van Siena
zo. 21-05-2017 Zesde zondag van Pasen
ma. 22-05-2017 H. Rita van Cascia, kloosterlinge



wo. 24-05-2017 O.L.Vrouw in het Zand
do. 25-05-2017 Hemelvaart van de Heer
vr. 26-05-2017 H. Filippus Neri, priester
za. 27-05-2017 H. Augustinus van Canterbury, bisschop

Kerkdiensten
Zoals gebruikelijk komt de stadsprocessie op de tweede zaterdag 
van de meimaand naar de Kapel in 't Zand. Dat is dit jaar dus op 
zaterdag 13 mei. Zij zullen zich aansluiten bij de eucharistieviering
van 18.30 uur.
De eucharistieviering op zaterdag 20 mei om 18.30 uur is een 
jongerenviering. Deze zal muzikaal worden verzorgd door het koor
Les amis du bon Coeur. Tevens zal er dan weer een 
kinderwoorddienst gehouden worden. Dat houdt in dat de kinderen
in de sacristie op hun eigen niveau met hetzelfde thema om zullen 
gaan.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 13 18.30 uur Gladys Nayiziga - Giel Heilkens
zo. 14 09.00 uur Niek op de Kamp - Lars Silkens
zo. 14 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Andzelika Akonom
za. 20 18.30 uur Jongerenviering
zo. 21 09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
zo. 21 11.30 uur Henny Giesberts - Nicole Nayiziga
do. 25 09.00 uur Niek op de Kamp - Andzelika Akonom
do. 25 11.30 uur Thom op de Kamp - Nicole Nayiziga

Lectoren
za. 13 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 14 11.30 uur Mevr. A. Walbrecht
za. 20 18.30 uur Jongerenviering
zo. 21 09.00 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 21 11.30 uur Mevr. M. Janssen
do. 25 09.00 uur Dhr. C. Hommelberg
do. 25 11.30 uur Mevr. R. Kerstens

Misintenties
za. 13 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Jan en Agnes Evers-
Metsemakers als jaardienst; Overleden moeder 
en overige overleden familie; Overleden ouders
van Helden-van Herten

zo. 14 09.00 uur Bijzondere intentie



zo. 14 18.30 uur Miny Martens-Berghs als zeswekendienst; 
Christ Moors; Overleden ouders Reijnen-
Kaelen, dochter Thea en familie

za. 20 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Overleden ouders 
Reijners-Platzbecker en zoon Dominique als 
jaardienst

zo. 21 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 21 11.30 uur Jacquomine Brouns als zeswekendienst; Christ 

Moors
do. 25 09.00 uur Bijzondere intentie
do. 25 11.30 uur Voor de vrede

BERICHTEN

REÜNIE MAVO KAPEL LINDANUS
EXAMENJAAR 1977
Rond de zeventiger jaren van de vorige eeuw  was er een Mavoschool 
aan de Kapel in ’t Zand te Roermond. De gebouwen lagen op de 
galgenberg (klas 1 en 2) en aan het schoolpad (klas 3 en 4).  Het was een
dependance van de lindanusschool in de stad.  Docenten pendelden heen
en weer en ook voor gymnastiek moesten wij richting lindanussingel. 
Het was een gezellige kleinschalige school van het type ons kent ons.
Een groepje enthousiaste oud leerlingen wil dit jaar een reünie houden 
van de mavo kapel lindanus omdat het 40 jaar geleden is dat ze daar in 
1977 examen hebben gedaan.  Het streven is dat de reünie in november 
van dit jaar gehouden word. Medescholieren en docenten terugzien na 
40 jaar, bijkletsen met een drankje en een hapje Het zal een prachtige 
avond worden met een geweldig programma  en optredens voor oud-
leerlingen  hun partners en docenten van toen. 
Door vernielingen en brandstichting tijdens inbraken op de school 
destijds is er weinig over van de administratie, het zal dus een hele klus 
worden om mensen op te sporen. Daarom deze oproep: 
Hoor jij bij de groep die in 1977 op deze kleine gezellige mavo school 
examen heeft gedaan of heb je met ons in de klas gezeten in de 
schooljaren ’73 – ‘77 , met name brugklas 1973, neem dan contact op 
met onderstaand e-mailadres en we houden je op de hoogte van de 
voortgang. Meld je aan. Dit mag je niet missen, zorg dat je erbij bent, 
geef je op. Mail je gegevens naar: 

       www.mavokapel77@ziggo.nl 
       Kent U personen die toen deze mavo school aan de kapel hebben  
       bezocht  geef hun dan een seintje zich aan te melden.


