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SINTIBEDEVAART
Elk jaar rond deze tijd wordt er door menigeen bij de receptie of bij de 
kosters gevraagd wanneer de Sinti weer naar de Kapel in 't Zand komen.
Het is voor velen ieder jaar weer een groot genoegen om aan met name 
de eucharistieviering op de zondag deel te nemen. Maar de bedevaart 
behelst meer dan deze eucharistieviering. Ook bij andere onderdelen van
de bedevaart bent u van harte welkom. Hieronder leest u er meer over.

De 36ste culturele collectieve Sintibedevaart zal gehouden worden 
van 27 tot en met 30 juli a.s. 
Uit de mij toegestuurde folder citeer ik: 
Op religieuze trektocht.
Vroeger trokken Sinti regelmatig met hun paard en wagen naar 
Roermond, bijvoorbeeld als er iemand ziek was. Men had over het 
algemeen geen geld om een dokter te raadplegen, dus richtte men zich 
tot Maria en dronk men water uit de put. De pelgrimage van de Sinti 
naar Roermond ontstond in 1982 en is sindsdien een jaarlijkse traditie 
geworden. Vanuit heel Nederland en ook uit het buitenland komen -voor
het merendeel- Sintifamilies elk jaar in juli naar Roermond waar ze een 
aantal dagen met caravan of camper bivakkeren aan de rand van de stad.
Een nachtelijke gebedsdienst rond een kampvuur is de officiële opening 
van de vierdaagse bedevaart (donderdagavond om 22.30 uur). Een 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder zegent de wagens, Sinti trekken in
processie naar de kapel met het beeld van Maria voorop en bidden de 
kruisweg in  het aangrenzende park (vrijdagavond om 19.00 uur). De 
diensten worden opgeluisterd met muziek door eigen muzikanten. De 
eucharistieviering op zondag in het Kruiswegpark vormt de afsluiting 
van de bedevaart. 
Naast het religieuze gedeelte is er op twee avonden volop gelegenheid 
voor de burgers om met het culturele en muzikale leven van de Sinti 
nader kennis te maken (zowel op vrijdagavond als op zaterdagavond om
21.00 uur). 



Liturgische kalender
zo. 25-06-2017 Twaalfde zondag door het jaar
di. 27-06-2017 O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand - H. 

Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
wo. 28-06-2017 H. Ireneüs, bisschop en martelaar
do. 29-06-2017 Petrus en Paulus, apostelen 
vr. 30-06-2017 HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome - 

Z. Januarius Maria Sarnelli, redemptorist 
zo. 02-07-2017 Dertiende ondag door het jaar
ma. 03-07-2017 H. Tomas, apostel
di. 04-07-2017 H. Elisabeth van Portugal
wo. 05-07-2017 H. Antonius Maria Zaccaria, priester
do. 06-07-2017 H. Maria Goretti, maagd en martelares 

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond 24 juni om 18.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De  eucharistieviering van zaterdagavond 1 juli is een 
gezinsviering waarbij we alle kinderen die dit jaar hun eerste H. 
Communie hebben gedaan verwachten.
Zondag 2 juli is er weer een kinderkerk die gehouden wordt in de 
Alfonsusschool deze begint om 10.00 uur.
 
Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 24 18.30 uur Nicole Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 25 09.00 uur Henny Giesberts - Luc Stams
zo. 25 11.30 uur Thom op de Kamp - Filibetti Nayiziga
za. 1 18.30 uur Thom op de Kamp - Luc Stams
zo. 2 09.00 uur Henny Giesberts - Lars Silkens
zo. 2 11.30 uur Thom op de Kamp

Lectoren
za. 24 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 25 09.00 uur Mevr. L. Stal
zo. 25 11.30 uur Mevr. R. Kerstens
za. 1 18.30 uur Gezinsviering
zo. 2 09.00 uur Mevr. H. Jacobs
zo. 2 11.30 uur Dhr. C. Hommelberg

Misintenties
za. 24 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Uit dankbaarheid bij een 
47 jarig huwelijk



zo. 25 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 25 11.30 uur Piet Keuren; Nelly, Jan en Jes Steegemans; 

Mariet Vlot Tobben als zeswekendienst en Leo 
Vlot als jaardienst

za. 1 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo

zo. 2 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 2 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Gerard 

Op de Kamp als zeswekendienst; Hub Koolen 
als zeswekendienst

ma. 3 19.00 uur Overledenen op het Kerkhof

BERICHTEN
Dementievriendelijk Roermond in 2017
In 2015 kende Dementievriendelijk Roermond een vliegende start met 
een succesvolle werkconferentie. We hebben toen werkgroepen 
samengesteld die in 2016 verder zijn gegaan met hun activiteiten. Voor 
2017 staat tevens verdere vervlechting met andere projecten en 
netwerken op het programma.
Roermond is op weg naar een participatiesamenleving: een samenleving
waarin iedereen meedoet naar vermogen. De beweging 
Dementievriendelijk Roermond maakt deel uit van deze transformatie. 
Dit staat natuurlijk niet los van andere bewegingen en ontwikkelingen in
Roermond op het brede terrein van zorg en welzijn. We hebben daarom 
geen meerjarenplan, maar voor 2017 een aantal speerpunten. Hiermee 
kunnen we onze acties flexibel en in samenhang inrichten.
Seniorvriendelijk
Zo gaat Dementievriendelijk Roermond vervlechten met euPrevent: een 
euregionaal project dat onder andere gericht is op een seniorvriendelijke 
samenleving. Dit start in 2017 met een analyse: hoe seniorvriendelijk is 
Roermond? Op basis hiervan kiezen we in de jaren daarop activiteiten 
die passen bij onze gemeente. Bijvoorbeeld een online training ‘partner 
in balans’ voor partners van mensen met dementie. Hiermee verbreden 
we onze acties van dementievriendelijk naar seniorvriendelijk. 
Netwerken
Dementievriendelijk Roermond is van iedereen: inwoners, ondernemers,
mantelzorgers, professionals, organisaties en gemeente. Onze aandacht 
gaat specifiek uit naar ondersteuning van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Dat doen we door twee complementaire netwerken te 
organiseren:
netwerk ondersteuning en zorg bij dementie: partners uit de 
professionele zorg en ondersteuning;



netwerk dementievriendelijke omgeving: vertegenwoordigers van 
verschillende sectoren zoals horeca, politie, bibliotheek, kerken en 
verenigingen. Het netwerk ondersteuning en zorg bij dementie bestaat 
uit zelfstandige organisaties die veelal niet onder de gemeente vallen. 
Zij wisselen onderling knelpunten uit en bedenken hier oplossingen 
voor.
De deelnemers van het netwerk dementievriendelijke omgeving gaan 
allerlei ideeën uitwerken en uitvoeren om basiskennis en bewustzijn van
dementie te vergroten. Bijvoorbeeld een dementheek, een wandelgroep 
voor mensen met dementie, een preek over dementie, kunstwerken en 
schoolbezoeken. Dementievriendelijk Roermond heeft vooral een 
aanjagende rol naar deze twee netwerken. Zij wisselen informatie uit en 
werken samen. Eind 2017 evalueren we deze aanpak.
Publieksvoorlichting
De publieksvoorlichting breiden we in 2017 uit. We richten ons aanbod 
in ieder geval actief op de volgende sectoren: stadskantoor, openbare 
orde en veiligheid, supermarkten, verenigingen en tuincentra. Tevens 
verzorgen we voorlichting over dementie op aanvraag.
Daarnaast gaan we trainingen ‘samen dementievriendelijk’ geven. 
Hiertoe zijn circa tien trainers opgeleid. Zo’n training gaat niet alleen 
over wat dementie is en hoe je het herkent; er wordt vooral ook 
geoefend met hoe je ermee omgaat. De trainingen kunnen 
branchegericht zijn, zoals speciaal voor stadskantoor of taxivervoer. 
Maar ook algemeen, bijvoorbeeld voor een buurtvereniging. 
Actieweek 
In september (week 38, rond Wereld Alzheimer Dag) staat een 
actieweek gepland, om extra aandacht van het publiek te vragen voor 
dementie. Dan vinden allerlei activiteiten plaats. Te denken valt aan 
culturele activiteiten, lezingen en een geheugentraining. Ondersteuning
Tot slot stimuleren we dat mensen met dementie zo lang mogelijk in hun
eigen omgeving kunnen blijven functioneren, bij hun eigen koor of 
wandelclub. Soms zullen daar kleine aanpassingen voor nodig zijn, maar
op een gegeven moment gaat dat niet meer. Dan ontstaat behoefte aan 
een aparte club of koor. 
Contact en/of meer informatie Op de site 
www.dementievriendelijkroermond.nl vindt u meer informatie over 
dementievriendelijk Roermond. U kunt ook contact opnemen met de 
projectleider Mevrouw Lei Janssens via 
info@dementievriendelijkroermond.nl of telefonisch 06 12 16 17 18

Fanfare O.L.V. in 't Zand 
Ik breng u nog even in herinnering het concert van onze fanfare op 
zondag 2 juli waarover we u in de vorige Kapelgids hebben bericht. 


