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DE HUISKAMER VAN OOR
Het is alweer achttien jaar geleden dat de stichting OOR (Opvang en 
Ontmoeting Roermond) werd opgericht. Dit gebeurde nadat bisschop 
Frans Wiertz één van de panden van het bisdom daarvoor beschikbaar 
had gesteld. Het is uiteindelijk een oecumenisch project geworden en 
alle kerkgenootschappen in Roermond werken er financieel aan mee. 
Om de huiskamer van Roermond ook het komende jaar weer open te 
kunnen houden doen wij in het weekend van 11 en 12 november weer 
een beroep op u. Er zal bij het uitgaan van de eucharistievieringen voor 
dit doel gecollecteerd worden. We doen dat steeds in een weekend 
rondom het feest van St. Maarten, 11 november, die voor ons het 
voorbeeld is van het niet in de kou laten staan van onze medemens. Dat 
de huiskamer van OOR nog altijd nodig is blijk wel uit het volgende 
artikel. 

‘OOR is er voor iedereen’
“Veel mensen denken nog steeds dat OOR een opvang voor daklozen en
drugsverslaafden is. Maar dat is een hardnekkig misverstand, dat we nu 
eindelijk eens de wereld uit willen helpen. In onze huiskamer, onlangs 
voorzien van een mooi, nieuw interieur, is iedereen welkom. Daarbij 
willen we vooral een steentje bijdragen aan het oplossen van het 
groeiende probleem van eenzaamheid onder de mensen. We zijn ervan 
overtuigd dat we nog voor veel meer mensen iets kunnen betekenen.”
Jaarlijks komen er bij OOR al zo’n 5000 bezoekers over de vloer, die 
tegen een zacht prijsje  ook een hamburger of een kop soep kunnen 
nuttigen. Op zondagen is er een brunch van 12 tot 13 uur en is de 
huiskamer ook tot 15 uur geopend. Alle overige dagen in de week 
kunnen bezoekers terecht van 13 tot 16 uur.
OOR wordt draaiende gehouden door de inzet van een team van zo’n 25
vrijwilligers. Dankzij een subsidie en sponsoring van particulieren en 
bedrijfsleven kan OOR net kostendekkend opereren. Voor nadere info 
zie ook www.oorroermond.nl



Liturgische kalender
Zo. 12 november Twee-en-dertigste zondag door het jaar
Wo. 15 november H. Albertus de Grote, bisschop en martelaar
Do. 16 november H.  Margarita van Schotland - H. Gertrudis, 

maagd
Vr. 17 november H. Elisabeth van Hongarije
Za. 18 november Kerkwijding van de basilieken van de heilige 

apostelen Petrus en Paulus
Zo. 19 november Drie-en-dertigste zondag door het jaar
Di. 21 november Opdracht van de heilige Maagd Maria
Wo. 22 november H. Cecilia, maagd en martelares
Do. 23 november H. Clemens I, paus en martelaar - H. 

Columbanus, abt
Vr. 24 november HH. Andreas Dung-Lac, priester en gezellen
Za. 25 november H. Catharina van Alexandrië, maagd en 

martelares

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 11 november om 18.30 is een 
gezinsviering met als thema St. Maarten. De kinderen kunnen natuurlijk 
hun lampionnen mee brengen naar de kerk. We verzamelen voor de 
viering in de processiegang.
De eucharistieviering van zondag 12 november is een jongerenviering 
met als thema “Wees waakzaam”.
Na alle eucharistievieringen van dit weekend zal er bij de kerkdeur 
gecollecteerd worden voor de huiskamer van Roermond OOR
Op zaterdag 18 november is er om 18.30 uur, in plaats van een 
eucharistieviering weer een woord- en communieviering.
De eucharistieviering van zondag 19 november om 11.30 zal muzikaal 
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 11 18.30 uur Thom op de Kamp - Filibett Nayiziga
Zo. 12 09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
Zo. 12 11.30 uur Jongerenviering
Za. 18 18.30 uur Woord- en communieviering
Zo. 19 09.00 uur Henny Giesberts – Luc Stams
Zo. 19 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Nicole Nayiziga

Lectoren
Za. 11 18.30 uur Gezinsviering
Zo. 12 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
Zo. 12 11.30 uur Jongerenviering



Za. 18 18.30 uur Woord- en communieviering
Zo. 19 09.00 uur Mevr. H. Jacobs
Zo. 19 11.30 uur Mevr. R. Kerstens

Misintenties
Za. 11 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Levende en overleden 
leden van VV de Kaketoes

Zo. 12 09.00 uur Bijzondere intentie
Zo. 12 11.30 uur Voor steun en kracht voor een zieke broer en 

voor genezing; Els en Michel Nelissen als 
jaardienst en de overledenen van de families 
Nelissen en Hecker; Overleden ouders 
Giesberts-Sniedt en zoon Joop als jaardienst; 
Sjeng Bremmers die 15 november 100 jaar zou 
zijn geworden en zijn vrouw Maria Bremmers 
van Maasdijk; Mennie Tijssen

Za. 18 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Tiny Hahn-Fonteijn als 
eerste jaardienst; Ouders en familie Hansen-
Silkens als jaardienst; Mia en Pierre Zeegers-
Gorissen en overleden familieleden

Zo. 19 09.00 uur Overleden ouders, broer en zus
Zo. 19 11.30 uur Angelina Pauwels als jaardienst; Chrit Willems

als jaardienst; Mariet Hilkens-Arets als 
jaardienst; Jan van Sambeek

BERICHTEN

Receptie parochiebureau
Bij de receptie van ons parochiebureau zijn weer vele nieuwe artikelen 
verkrijgbaar. Vele van de artikelen dragen de beeltenis van Onze Lieve 
Vrouw in 't Zand. 
Met het oog op het naderende kerstfeest zijn er ook nieuwe 
kerstartikelen verkrijgbaar. Geen profane zaken die u op iedere 
kerstmarkt kunt kopen maar kerstartikelen met een religieuze duiding 
die ons nog herinneren aan de werkelijke inhoud van het kerstfeest. 
Natuurlijk is ook de Gerardus kalender daar weer verkrijgbaar. Deze 
kost € 7,- inclusief het schild waaraan het bevestigd kan worden. Deze 
scheurkalender geeft ons iedere dag een beetje inspiratie. Op de 
achterkant vind u bezinningsteksten, moppen, gedichten, recepten 
puzzels en dergelijke. Een kalender die u uzelf en/of iemand cadeau 
kunt doen.



De zonnebloem
De Zonnebloem van Kapel, Kemp, Kitskensberg, Kitskensdal en Heide 
is op zoek naar vrijwilligers. Heeft u wat vrije tijd en wilt u die besteden
aan uw zieke medemens, zoals een bezoekje brengen, mede activiteiten 
verzorgen of heeft u weinig tijd, maar zou wel 1 a 2 keer per jaar onze 
gasten (zoals wij onze zieken noemen) bij een dagje uit in hun rolstoel 
willen duwen? Geef u dan op om vrijwilliger bij ons te worden. Heeft u 
interesse neem dan contact op met Ria Kerstens tel. 06-41057011.
UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2017
Datum trekking: 24 oktober 2017 
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2017. 
Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de 
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 
november 2014. (onder voorbehoud van typefouten) 
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op 
prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd 
indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. 
Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 0082005 € 15.000,00        2e prijs 0466420 € 10.000,00
3e prijs 0996993 € 10.000,00 4e prijs 0388578 € 5.000,00
5e prijs 0162628 € 5.000,00 6e prijs 0674349 € 5.000,00 
7e prijs 1011526 € 2.500,00 8e prijs 1056342 € 2.500,00 
9e prijs 0619110 € 2.500,00 10e prijs 0506115 € 2.500,00
11e prijs 0539735 € 1.000,00 12e prijs 0946230 € 1.000,00
13e prijs 0611800 € 1.000,00 14e prijs 0823745 € 1.000,00 
15e prijs 0410033 € 1.000,00 16e prijs 0954076 € 450,00 
17e prijs 0282470 € 450,00 18e prijs 0823328 € 450,00
19e prijs 0603305 € 450,00 20e prijs 0437359 € 450,00
21e prijs 0210016 € 450,00 22e prijs 0046441 € 450,00
23e prijs 1131326 € 450,00 24e prijs 0909501 € 450,00 
25e prijs 0573868 € 450,00
DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE 
EINDCIJFERS * 
26e prijs 12879 € 100,00 27e prijs 26431 € 100,00
28e prijs 53437 € 100,00 29e prijs 5671 € 50,00
30e prijs 1761 € 50,00 31e prijs 7593 € 50,00
32e prijs 901 € 15,00 33e prijs 765 € 15,00 
34e prijs 402 € 15,00 
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan 
winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 
worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat 
betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 


