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BESJLOET 2017
Zoals u natuurlijk wel weet wordt het 'besj1oet' van het
bedevaartseizoen altijd gehouden op de zondag na het feest van
Maria Geboorte op 8 september. Vandaar dat we het 'besjloet' dit
jaar zullen houden in het weekend van 9 en 10 september. Het
hoogtepunt van de feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen
ligt op zondagmorgen tijdens de plechtige eucharistieviering van
11.30 uur. We beginnen echter, bij droog weer, deze viering om
11.15 uur in het Kruiswegpark. Daar zal er een Maria lied gezongen
worden, zal een gebed uitgesproken worden en een gedicht worden
voorgelezen. Daarna zullen we ons opstellen om rechtstreeks naar
de kerk te trekken. Onze fanfare O.L.V. in 't Zand zal de stoet
voorafgaan. Daarna volgen de aanwezige gelovigen. Vervolgens zal
het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand op een troon worden
meegedragen door leden van scoutinggroep pater Bleys en daarna
volgen de acolieten en de priester. In de Kapel volgt dan de
plechtige eucharistieviering en aan het eind van deze viering zal het
beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand, dat tijdens de viering op
het altaar staat, naar het Mariakapelletje worden gebracht.
HET BLOEMTAPIJT
Vanaf zaterdag 9 september tot en met donderdag 14 september ligt
er weer, voor 23ste keer, een groot bloemtapijt in het Kruiswegpark.
Vele vrijwilligers van de Kapelse gemeenschap, en de verre omtrek
werken weer mee om tijdens deze traditionele afsluiting van het
bedevaartseizoen - "HET BESJLOET" - een grote bloemenloper te
maken. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor “De verborgen
monumenten van onze Kapel”.
Het hele tapijt wordt gelegd met bloemen en natuurlijke materialen die
door ongeveer dertig vrijwilligers worden verzameld en in het tapijt
worden gelegd. Vele bloemen worden ook door bloemisten en
buurtbewoners gratis beschikbaar gesteld. Het bloemtapijt is gratis te
bezichtigen. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Het kruiswegpark

zelf is ook de moeite van een bezoek waard. De kruiswegstaties en
enkele schilderijen met daarop de belangrijkste punten uit de
geschiedenis van de Kapel zijn er te bewonderen. In de middaguren is
ook de Kapel in 't Zand geopend vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Het
bloemtapijt zelf is de hele dag te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Verder staat er tijdens het weekend van het "besjloet" een kraampje met
devotionalia in het park. Ook zijn er foto's van het bloemtapijt
verkrijgbaar. Er is een fietsenstalling in het park. Mensen die mee
willen helpen bij het leggen van dit bloemtapijt kunnen zich
opgeven bij Leny Henderix tel: 0475-334185. Maar u kunt ook
binnenlopen in de week voorafgaand aan het weekend van "het
Besjloet". We hebben mensen nodig die de bloemen in de
voorgestoken gaatjes steken, waarbij men wel op de knieën moet,
maar ook mensen die bloemen knippen en dat kan gewoon zittend
gebeuren. Dus, ook mensen die wat ouder zijn kunnen meehelpen.
Ook kunnen mensen die bloemen over hebben uit hun eigen tuin die
in het kruiswegpark afgeven en zo een bijdrage leveren aan het
slagen van dit bloemtapijt.
Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondagmorgen 10 september van 11.30 uur
begint met een korte viering in het Kruiswegpark om 11.15 uur waarna
we in processie naar de Kapel gaan voorafgegaan door onze fanfare
O.L.V. in 't Zand. De fanfare zal samen met het St. Alfonsuskoor ook de
eucharistieviering muzikaal verzorgen.
Tijdens deze eucharistieviering is er ook weer een kinderwoorddienst.
Dat houdt in dat kinderen onder begeleiding in de sacristie met het
zelfde thema bezig gaan als bij de eucharistieviering. U kunt dus uw
kinderen en/of kleinkinderen gerust meebrengen naar deze viering.
De eucharistievieringen in het weekend van 16 en 17 september staan in
het teken van de Vredesweek die dan begint. Deze eucharistievieringen
zijn mede voorbereid door onze MOV-groep (MOV staat voor Missie,
Ontwikkelingssamenwerking en Vrede).
Liturgische kalender
Zo. 10-09-2017
Drie-en-twintigste zondag door het jaar
Di. 12-09-2017
De heilige naam van Maria
Wo. 13-09-2017
H. Johannes, Chrysostomus, bisschop en
kerkleraar
Do. 14-09-2017
Kruisverheffing
Vr. 15-09-2017
Onze Lieve Vrouw van Smarten
Za. 16-09-2017
HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bischop ,
martelaren

Zo. 17-09-2017
Di. 19-09-2017
Wo. 20-09-2017
Do. 21-09-2017
Za. 23-09-2017

Vier-en-twintigste zondag door het jaar
H. Januarius, bisschop en martelaar
HH. Andrea Kim Taegon, priester, en Paulus
Chong Hasang, en gezellen, martelaren
H. Matteus, apostel en evangelist
H. Pius van Pietrelcina, priester (padre Pio)

Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 09
18.30 uur Nicole Nayiziga
Zo. 10
09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
Zo. 10
11.30 uur Henny Giesberts - Luc Stams - Sandrina
Nayiziga - Niek op de Kamp - Thom op de
Kamp
Za. 16
18.30 uur Niek op de Kamp
Zo. 17
09.00 uur Giel Heilkens - Filibetti Nayiziga
Zo. 17
11.30 uur Henny Giesberts - Luc Stams
Lectoren
Za. 09
Zo. 10
Zo. 10
Za. 16
Zo. 17
Zo. 17

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Misintenties
Za. 09
18.30 uur
Zo. 10
Zo. 10

09.00 uur
11.30 uur

Ma. 11
Za. 16

19.00 uur
18.30 uur

Zo. 17
Zo. 17

09.00 uur
11.30 uur

Mevr. E. Willemse
Mevr. M Wiermans
Mevr. H. Jacobs
Mevr. A. Walbrecht
Mevr. L. Stal
Mevr. D. van Pamelen
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Pap en mam Zeegers en
Gonny Zeegers
Bijzondere intentie
Kety Cartiny als zeswekendienst; Schoonzoon
van de familie van Bergen en uit dankbaarheid
voor Ricky
Overledenen op het kerkhof
Overleden ouders Heldens van Cann en
dochters Maria en Jo
Uit dankbaarheid
Bijzondere intentie

BERICHTEN
Zomerfeest bij ‘t Mozaïek
Op zaterdagmiddag 9 september wordt er bij Basisschool ’t Mozaïek
aan de Surinamestraat een zomerfeest gehouden. Stichting Tussen Roer

en IJzeren Rijn zal zich daar ook presenteren. Er is voor iedereen wat te
doen: knutsel–en spelactiviteiten, een voetbaltoernooi, terras met eten en
drinken en verkoop van kunst, gemaakt door huiskamer en schilderclub.
Een traditie in ere hersteld!
Kloosterhof bestaat 250 jaar en dat willen wij vieren met een Oogstfeest
anno nu! Wie herinnert zich de Schuttersfeesten, Oogstfeesten en het
Frühshoppen niet, die groots werden gevierd op de boerderij! Op
zondag 10 september 2017 vieren wij dat Kloosterhof 250 jaar bestaat
en laten wij de oude tijden herleven op de monumentale carréboerderij.
Om 10:00 uur beginnen we traditioneel met een Heilige Mis in de
gerenoveerde Koesjtal, met als voorganger Pater Rector Weerkamp. De
H. Mis zal muzikaal worden opgeluisterd door De Kwirzèngers. Bij een
goed Oogstfeest en Frühshoppen hoort een Boerenmarkt! Vanaf 11.00
tot 18.00 uur zijn er diverse oude ambachten, streekproducten en oude
landbouwwerktuigen te zien op en rond de boerderij; een gezellige
markt op het buitenterrein, “onger de sjop” en in de wei. Uiteraard is er
ook voor de jeugd van alles te doen. Onder andere zal “Lila Violet” van
11.00 uur tot 12.30 uur haar opwachting maken. Om 13.00 uur is er
poppenkast en vanaf 15.00 uur kan er met de dieren van “het
Roerweike” geknuffeld worden. De hele middag kunnen de kids lekker
ravotten in en rond de boerderij! Op de binnenplaats hebben we een
geweldige bühne gemaakt waar een keur aan muzikaliteit de revue zal
passeren. De hele dag livemuziek: Koren, een troubadour, blaas- en
accordeonmuziek uit Asenray en Melick en als afsluiter hebben we een
geweldige band die oude tijden doet herleven: de Blueboyz! Wij hopen
jong en oud op 10 september te mogen begroeten. De entree is gratis!
Kent u LunchPunt.Kapel?
Lunchpunt.Kapel wil alleenstaande inwoners van Roermond Zuid de
gelegenheid bieden om enkele keren per maand samen met anderen te
lunchen. De lunch bestaat uit een broodmaaltijd met iets extra’s, kost
€2,50 inclusief koffie en thee en wordt bereid en geserveerd door
cliënten van AC Pappelhof, ondersteund door begeleiders van AC
Pappelhof en gastvrouwen van de Hulpgroep WMO. Bent u alleenstaand
en wilt u eens ervaren hoe gezellig én lekker Lunchpunt.Kapel is?
Nieuwe gasten kunnen gratis komen kennismaken met
Lunchpunt.Kapel op dinsdag 3 oktober as. van 13.15u – 14.30u in AC
Pappelhof. Meld u aan vóór 26 september via ons parochiebureau, tel.
315461, bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 10.00u – 14.00u
(vrijdag tot 13.00u) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Etty Willemse-Kemp, tel. 06-12884468

