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VREDESWEEK 2017
Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar in september de vredesweek 
gehouden. Van Pax Christi kregen we de volgende in formatie hierover.

Thema van de Vredesweek is: 
De kracht van verbeelding
In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een 
beroep op de kracht van de verbeelding. 
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij 
gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en 
bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel 
geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier 
machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in 
hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en 
tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig
om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven 
vinden
Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een 
beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. 
Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden 
en ideeën krijgen de ruimte.
Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te 
verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats 
van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige 
vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De 
kracht van verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld 
waarin plaats is voor iedereen.
Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden 
over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. 
Jong en oud, iedereen kan meedoen!

PAX. Vrede. Wie durft?



Liturgische kalender
Zo. 24-09-2017 Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
Di. 26-09-2017 Z. Kaspar Stanggassinger, redemptorist en HH. 

Cosmas en Damianus, martelaren
Wo. 27-09-2017 H. Vincentius de Paul, priester
Do. 28-09-2017 H. Wenceslaus, martelaar; HH. Laurentius Ruiz 

en gezellen, martelaren
Vr. 29-09-2017 HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
Za. 30-09-2017 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
Zo. 01-10-2017 Zes-en-twintigste zondag door het jaar
Ma. 02-10-2017 HH. Engelbewaarders
Wo. 04-10-2017 H. Franciscus van Assisi
Do. 05-10-2017 Z. Franz Seelos, priester redemptorist
Vr. 06-10-2017 H. Bruno, priester
Za. 07-10-2017 Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond om 18.30 uur is een 
gezinsviering met als thema “de kracht van verbeelding”. Deze zal 
muzikaal worden verzorgd door de Kapelzangertjes.
Zaterdag 30 september is er in plaats van een eucharistieviering weer 
een woord- en communieviering. De eucharistieviering van zondag 1 
oktober om  11.30 uur zal muzikaal worden verzorgd door het St. 
Alfonsuskoor.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 23 18.30 uur Nicole Nayiziga
Zo. 24  09.00 uur Thom op de Kamp - Filibetti Nayiziga
Zo. 24 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga
Za. 50 18.30 uur Woord en communieviering
Zo. 1 09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
Zo. 1 11.30 uur Giel Heilkens - Gladys Nayiziga

Lectoren
Za. 23 18.30 uur Gezinsviering
Zo. 24  09.00 uur Dhr. C. Hommelberg
Zo. 24 11.30 uur Mevr. R. Kerstens
Za. 30 18.30 uur Woord en communieviering
Zo. 1 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
Zo. 1 11.30 uur Mevr. M. Janssen

Misintenties
Za. 23 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Ietje Minten-Cox als 1ste



jaardienst
Zo. 24 09.00 uur Tilly Blom-Sliepen als jaardienst
Zo. 24 11.30 uur José Lennards als jaardienst; Pierre van 

Engelen en Gerta Ronckaerts als jaardienst en 
overleden familie

Za. 30 18.30 uur Overleden ouders Heldens van Cann en 
dochters Maria en Jo; Anny van Bree-Heldens 
als jaardienst

Zo. 1 09.00 uur Piet Sliepen als jaardienst
Zo. 1 11.30 uur Betsy Willems en Harry Janssen en Rosa Pouls 

en Franciscus Willems als jaardienst; Toos 
Mans als zeswekendienst

Ma. 2 19.00 uur Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN
Boekenhoek Kapel
Sinds enige tijd kunt u in het Gezondheidscentrum aan de 
Heinsbergerweg tijdens openingstijden van de apotheek gebruik maken 
van de boekenhoek Kapel. De boekenkasten in de hal staan vol met 
gratis leenboeken voor wie maar wil. Ook als u níét bij huisarts of 
apotheek moet zijn, kunt u elke maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
17.30 uur een boek komen lenen. Als u het uit heeft, brengt u het weer 
terug en leent u een nieuw boek. Gratis, zonder registratie, zonder 
lidmaatschap, gewoon op basis van goed vertrouwen! Op dinsdagen en 
donderdagen kunt u daar in de hal tussen 10.00 en 12.00 uur ook nog 
een gratis kopje koffie of thee drinken met iets lekkers erbij. Loopt u 
gerust eens binnen, u bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Etty Willemse-Kemp, tel. 06-12884468 

Schinderhannesspecial op 29 september bij seniorenvereniging 
Kapel in ’t Zand
Vrijdagmiddag 29 september 2017 staat de viering van de Dag van de 
Ouderen in het teken van Schinderhannes. De Seniorenvereniging Kapel
in ’t Zand biedt senioren op deze middag de gelegenheid om kennis te 
maken met de achtergronden van dit uniek Roermonds muziekspektakel.
Om 13.30 uur geeft Pierre Bakkes een toelichting over het leven van de 
schrijver van de Schinderhannes, Emile Seipgens. Na de pauze, om “er 
eine te pitsen”, gaat het programma verder.
Om 15.00 uur vertelt Gerard van de Garde u meer over de muziek van 
Schinderhannes. Vaak zijn de  melodieën bewerkingen van bekende 
klassieke stukken. 
Aansluitend is het tijd voor het publiek zelf om de populaire nummers 
mee te zingen bij een gezellige muzikale begeleiding.



Voor de bezoekers die in passende roverskleding komen, zijn er een 
paar mooie prijzen beschikbaar! Alle senioren, ook niet-leden, zijn die 
middag van harte welkom in ’t Sjoolpaad, vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur.
Voor een gratis drankje en een hapje, in stijl van de roversbende van 
Schinderhannes, zorgt niemand minder dan onze eigen Schwarze Peter. 
Loop gerust binnen in het gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, Schoolpad, 
Roermond. 
Iedere vrijdagmiddag wordt er gebridged en gekiend en is de bar er 
open. Het gemeenschapshuis is goed toegankelijk voor mensen die 
slecht ter been zijn. En er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij het 
gemeenschapshuis. Heeft u problemen met vervoer? Ook hiervoor 
hebben wij een oplossing. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mw. Ans Oerlemans, telefoon:06-51689675 mail: 
teetime@ziggo.nl
Kijk ook op onze website: www.seniorenverenigingkapelinhetzand.nl 
voor de rest van het jaarprogramma.

SPEELGROEP KAPEL ROERMOND
Onder regie van Gerry Zeetsen en Bianca Overdijk brengt Speelgroep 
Kapel de avondvullende voorstelling: ‘Veer kamers mit tuin’ van  
P.Barillet & J.P. Grédy, op de planken. Vier eenakters, die zich allemaal
afspelen in een appartement in hartje Parijs. Vier aktes, één onderwerp: 
De liefde, vooral de onmogelijke liefde.

VEER KAMERS MIT TUIN
1. Als Charlotte haar appartement ontruimt staat na 1 jaar plots haar ex 
voor de deur. Het weerzien schept grote verwarring bij allebei. Slaat de 
vonk weer over …?
2. Een jonge vrouw zoekt zekerheid bij een rijke oudere man, die op zijn
beurt weer een 2e jeugd wil beleven, maar dan haalt zijn losbandig leven
hem in ….
3. Een rijke onzekere jonge vrouw verdrijft haar eenzaamheid met een 
jonge verwende minnaar die op haar geld uit is, een oudere huisschilder
geeft raad ….
4. Een rijke weduwe ontmoet haar minnaar na een gedwongen 
afwezigheid van 1 jaar. Zij delen een afschuwelijk geheim ….!

Voorstellingen in Gemeinsjapshoes ’t Sjoolpaad, Schoolpad 55a in 
Roermond op 6,7,13 en 14 oktober. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 10 
euro (inclusief garderobe). Voorverkoop bij Café Aad Remunj op de 
Herkenbosscherweg en bij ‘t Kepels winkelke op de Kapellerlaan. 
Kaarten te bestellen vanaf 15 september tussen 19.00 en 20.30 uur bij 

Marli Strous  0475-327132 of via de website: www.speelgroepkapel.nl.
Graag tot dan!


