
Parochiegegevens Kapelgids

Parklaan 3 Jaargang  71   editie 13
6045 BS  Roermond Datum 08-07-2017
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

Bezorgklachten
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461

MARIA TENHEMELOPNEMING
Aangezien dit de laatste Kapelgids voor de grote zomervakantie is vraag
ik u graag nu alvast uw aandacht voor het feest van Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming.

Het Mariafeest van 15 augustus was oorspronkelijk de verjaardag van de
kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen 
Betlehem en Jeruzalem. Dit locale feest groeide uit tot het feest van de 
Koimesis tès Theotokom (het ontslapen van de Moeder Gods). Keizer 
Mauritius voerde het in 582 in voor heel het oosten. Aanvankelijk werd 
nog niet gedacht aan een hemelvaart. Hoewel haar hemelopneming niet 
in de bijbel vermeld wordt, vaardigde Pius XII in 1950 het dogma uit (in
Munificenrissimus Deus) dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is 
opgenomen en verheerlijkt. Dit dogma ligt in de lijn van dat uit 1854 
over de onbevlekte ontvangenis van Maria: vanwege Jezus staat Maria 
van begin tot eind aan de kant van de heilbrengende God. En deze 
opvatting is gezien de vaste lezing van het magnificat bij dit feest zeker 
bijbels te noemen. 
Aangezien dit feest altijd in de vakantie wordt gevierd hebben we daar 
niet altijd veel aandacht aan kunnen besteden. Toch is het voor onze 
pastorale eenheid een bijzonder feest want het is een van de patronen 
van onze pastorale eenheid. De pastorale eenheid wordt namelijk 
gevormd door twee eenheden: het rectoraat van Maria 
Tenhemelopneming en de parochie van de Heilige Jozef, die de Kapel in
't Zand tot liturgisch middelpunt hebben. Hierbij voeg ik het gebed van 
deze feestdag. 

Gebed op Maria Tenhemelopneming
Maria, hoge lieve vrouwe, wij geloven dat u thuis bent bij God, die met 
u in de wolken is. U bent een vrouw uit duizenden, een moeder om lief 
te hebben, beeld van wat kerk is.
Op uw voorspraak rekenen wij. Uw zorg en liefde, uw openstaan voor 
God en mensen mag ons tot voorbeeld zijn. 



Bescherm alle mensenkinderen en neem ons op in uw groot 
'bewaarhart': heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, kleine 
mensen, nu en in het uur van onze dood. Amen 
Traditie getrouw houden we in het weekend waarin het feest van Maria 
Tenhemelopneming gevierd wordt, dit jaar in het weekend van 12 en 13 
augustus, een collecte voor de Vincentius conferentie van onze pastorale
eenheid. Deze collecte wordt bij het uitgaan van de eucharistievieringen 
gehouden en is bestemd voor armoede bestrijding in onze eigen 
gemeenschap. Mensen die dan niet naar de eucharistievieringen kunnen 
komen, het is per slot van rekening vakantie, en toch een bijdrage willen
leveren, kunnen dat doen via een enveloppe die ze in de brievenbus van 
ons parochiebureau op Parklaan 3 deponeren.

Verbonden met dit feest is ook de jaarlijkse Kroedwösj. We hopen dat 
we ook dit jaar de kerkgangers weer het Kroedwösj aan kunnen bieden. 
Ieder jaar zijn daar een aantal mensen mee bezig. Hebt u zin en tijd om 
hieraan mee te werken geef u dan op. Dit kan via een telefoontje naar de
receptie van ons parochiebureau: 0475315461 

Liturgische kalender
zo. 09-07-2017 Veertiende zondag door het jaar
di. 11-07-2017 H. Benedictus, abt, patroon van Europa
do. 13-07-2017 H. Henricus
vr. 14-07-2017 H. Camillus de Lellis, priester
za. 15-07-2017 H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
zo. 16-07-2017 Vijftiende zondag door het jaar - Allerheiligste 

Verlosser
do. 20-07-2017 H. Apollinaris, bisschop en martelaar
vr. 21-07-2017 H. Laurentius van Brindisi, priester en 

kerkleraar
za. 22-07-2017 H. Maria Magdalena
zo. 23-07-2017 Zestiende zondag door het  jaar
ma. 24-07-2017 H. Charbel Makhlüf, priester
di. 25-07-2017 H. Jacobus, apostel
wo. 26-07-2017 HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige 

Maagd Maria
do. 27-07-2017 Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
za. 29-07-2017 H. Marta

Kerkdiensten
De eucharistievieringen van zaterdagavond 8 juli om 18.30 is een 
jongerenviering met als thema “Bron van zachtmoedigheid” Deze 



eucharistievieringen zal zoals gebruikelijk muzikaal worden 
verzorgd door het koor Les amis du Bon Coeur
Op zaterdag 15 juli is er geen eucharistievieringen maar opnieuw 
een Woord- en Communieviering
Van donderdag 27 tot en met zondag 30 juli mogen we opnieuw de
bedevaart van de Sinti ontvangen. Hierover hebben we u al 
geïnformeerd in de vorige Kapelgids. De eucharistieviering van 
zondag 30 juli zal geheel door hen verzorgd worden.
Zoals hierboven vermeld vieren we in het weekend van 12 en 13 
augustus het feest van Maria Tenhemelopneming. De 
eucharistieviering van zaterdagavond 12 augustus om 18.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Zaterdag 19 augustus zal er opnieuw een Woord- en 
Communieviering gehouden worden en is er dus geen 
eucharistieviering.
Zondag 27 augustus komt de Bossche processie weer naar de 
Kapel in 't Zand en zij sluiten zich aan bij de eucharistieviering van
11.30 uur. Zie hiervoor ook de “ Berichten”. Deze 
eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd door het St 
Alfonsuskoor

Dienbeurten acolieten en misdienaars
za. 8 18.30 uur Jongerenviering
zo. 9 09.00 uur Thom op de Kamp - Luc Stams
zo. 9 11.30 uur Niek op de Kamp - Lars Silkens
za. 15 18.30 uur Woord- en Communieviering
zo. 16 09.00 uur Niek op de Kamp - Nicole Nayiziga
zo. 16 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga
za. 22 18.30 uur Giel Heilkens - Nicole Nayiziga
zo. 23 11.30 uur Thom op de Kamp - Sandrina Nayiziga
zo. 23 18.30 uur Henny Giesberts - Gladys Nayiziga

Lectoren
za. 8 18.30 uur Jongerenviering
zo. 9 09.00 uur Mevr. M Wiermans
zo. 9 11.30 uur Mevr. M. Janssen
za. 15 18.30 uur Woord- en Communieviering
zo. 16 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
zo. 16 11.30 uur Mevr. M. Janssen
za. 22 18.30 uur Mevr. M. Smeets
zo. 23 09.00 uur Mevr. M Wiermans
zo. 23 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
zo. 9 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 9 11.30 uur Overleden ouders Wilms-Dirks
za. 15 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 16 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 16 11.30 uur Ithy Molkenboer-Snel als zeswekendienst
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 Voor de vrede

BERICHTEN
Bossche Bedevaart komt weer naar Roermond 
Het persbericht omtrent deze bedevaart bied ik u graag ter lezing aan.

Voor de 132de keer komt de Bossche Bedevaart naar de Kapel in ’t 
Zand in Roermond. Daar wordt al ruim zes eeuwen het genadebeeldje 
van Onze Lieve Vrouw in ´t Zand vereerd. 
Op zondag 27 augustus openen pater Karel Weerkamp, redemptorist en
rector van de Kapel in ’t Zand, en pastor Wim Clout de Bossche 
Bedevaart om 11.30 uur met een eucharistieviering. 
In deze viering zal de Bossche Bedevaart zich aansluiten bij de 
reguliere viering van de Kapel in ’t Zand. Muzikaal zal deze viering 
worden verzorgd door het St. Alphonsuskoor, onder leiding van Daniel
Janssen.
Na afloop zal er gelegenheid zijn om, eventueel onder begeleiding, een
meditatieve rondgang te maken in de Kapel of in het Kruiswegpark. . 
Voor en na de viering kunnen de deelnemers gebedenboekjes en 
devotionalia kopen bij de receptie-winkel van de Kapel. In de buurt 
van de Kapel in ’t Zand kan men een lunch gebruiken. 
Geschiedenis
De geschiedenis van de Bossche Bedevaart gaat terug naar het eind van
de negentiende eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de grootste 
bloei. Nu wordt de bedevaart georganiseerd door het 
bedevaartpastoraat van de parochie van de Kapel in ’t Zand. 

Laatste Kapelgids 
Dit is de laatste Kapelgids van dit schooljaar. De eerstvolgende kunt u 
verwachten in de eerste vollen week van september.


