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SOLIDARIDAD
Zoals ieder jaar in de advent vraagt Solidaridad, de advents actie voor
Latijns-Amerika, ook dit keer weer onze aandacht. Hieronder kunt u
lezen waar dit jaar uw medewerking voor gevraagd wordt
Koffieboeren trainen in klimaatvriendelijke koffieproductie
Genieten van een lekker kopje koffie? Wie doet dat niet? Wereldwijd
stijgt de vraag naar koffie jaarlijks met 1,3%. De koffieproductie blijft
echter achter en heeft bovendien een enorme impact op het klimaat.
Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van een
steeds lagere koffieproductie in Centraal- en Zuid-Amerika. Extreme
temperaturen en regens tasten de koffieplanten aan. Slecht
bodemonderhoud zorgt bovendien voor bodemerosie, insectenplagen en
plantziektes. Doordat de vruchtbaarheid en opbrengst van het land
enorm afnemen, voelen koffieboeren zich genoodzaakt regenwoud
|en bossen te kappen om nieuw land te ontginnen. Met het Climate
Smart Agriculture-project traint Solidaridad kleine koffieboeren in
Colombia, Mexico en Peru in klimaatvriendelijke koffieproductie. Zo
houden ze hun productie op peil en gaan ze klimaatveranderingen tegen.
Koffieboeren in Colombia die de klimaatvriendelijke landbouwtechnieken toepassen, verminderden aanzienlijk de CO2-uitstoot. Er
worden goede resultaten geboekt, maar het is nog niet genoeg. De
komende drie jaar breidt Solidaridad het Climate Smart-koffieproject
daarom uit naar een nieuwe regio in Colombia. Ook wil Solidaridad het
project structureel opzetten in Mexico, waar de koffieopbrengst erg laag
is: gemiddeld 60 kilo per hectare tegen gemiddeld 180 kilo in
Colombia.|In Mexico liggen veel kansen om ontbossing en klimaatverandering tegen te gaan. Met het Climate Smart Agriculture-project
dringt Solidaridad de ontbossing terug en vergroot het de koffieproductie en -opbrengst en het inkomen van kleine boeren op een
duurzame manier. Door nog meer koffieboeren te trainen om efficiënter
en milieuvriendelijker te werken, werken we aan een hogere koffieopbrengst en krijgt een groot aantal gezinnen een menswaardig bestaan

met kans op onderwijs en goede gezondheidszorg. Met de donatie van u
en uw geloofsgemeenschap honoreren we het werk van de koffieboeren,
kan iedereen blijven genieten van een lekker kopje koffie en strijden we
samen tegen klimaatverandering door koffieproductie.
Liturgische kalender
Za. 25 nov.
Christus, Koning van het Heelal, Vier-endertigste en laatste zondag van het liturgisch
jaar
Di. 28 nov.
Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
Do. 30 nov.
H. Andreas, apostel
Zo. 3 dec.
Eerste zondag van de Advent
Ma. 4 dec.
H. Johannes van Damascus, priester en
kerkleraar
Wo. 6 dec.
H. Nicolaas, bisschop
Do. 7 dec
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
Vr. 8 dec.
H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 25 november zal muzikaal worden
verzorgd door onze fanfare bij gelegenheid van het St. Ceciliafeest.
De eucharistieviering van zondag 26 november om 11.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Op zaterdag 2 december is er om 18.30 uur weer een woord- en
communieviering
Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 25
18.30 uur Giel Heilkens
Zo. 26
09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
Zo. 26
11.30 uur Niek op de Kamp - Luc Stams
Za. 2
18.30 uur Woord- en communie viering
Zo. 3
09.00 uur Thom op de Kamp - Filibetti Nayiziga
Zo. 3
11.30 uur Henny Giesberts - Gladys Nayiziga
Lectoren
Za. 25
Zo. 26
Zo. 26
Za. 2
Zo. 3
Zo. 3

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

Mevr. E. Willemse
Dhr. W. Boekhorst
Dhr. C. Hommelberg
Woord- en communieviering
Mevr. M Wiermans
Mevr. D. van Pamelen

Misintenties
Za. 25
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en

Zo. 26
Zo. 26

09.00 uur
11.30 uur

Za. 2

18.30 uur

Zo. 3
Zo. 3
Ma. 4

09.00 uur
11.30 uur
19.00 uur

dochters Maria en Jo; Lenie Smeets Schaefer
als zeswekendienst; Wim Giesberts bij
gelegenheid van zijn verjaardag; Ouders Jo en
Leen Hoek-Janssen. broer Leon Hoek, Bep
Sevriens, Wim Pisters en overige familieleden
Bijzondere intentie
Piet Keuren; Thei Dijcks als jaardienst,
overleden ouders Nijhuis-Koster; Jan Slangen
als zeswekendienst.
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Bijzondere intentie
Overleden ouders, broer en zus
Bijzondere intentie

BERICHTEN

Beste mensen,
Het wordt weer kouder buiten, waardoor we ons binnen, met de verwarming
aan, behaaglijk willen voelen. Dat willen we natuurlijk ook graag in onze
Kapel. Echter, in onze parochie zullen we het zuiniger aan moeten doen in
verband met de teruglopende financiën en de hoger wordende kosten. Eén
van de zaken die flink wat kosten met zich meebrengt is de verwarming in de
kerk en het daaraan gekoppelde gasverbruik. We willen de Kapel natuurlijk
zo aangenaam mogelijk verwarmd hebben, maar dan zijn de kosten navenant
hoog. Uiteraard proberen we hier al zo zuinig mogelijk mee om te gaan, maar
in deze tijd van goed kijken hoe de financiën uitgegeven worden, moeten we
er niet van uitgaan dat de kerk op kamertemperatuur verwarmd wordt. Dit
betekent natuurlijk niet dat we ons niet meer prettig zouden voelen in de
kerk, omdat het hier té koud is, maar het zou wel kunnen inhouden dat u er
met uw kleding wat rekening mee kunt houden. Laten we hopen dat het een
zachte winter wordt.
Namens het kerkbestuur,
André Kerstens.
Traditionele kerstmarkt aan de Kapel zaterdag 9 december
In vervolg op de succesvolle 1e Kerstmarkt aan de Kapel in 2016 organiseert
de Wijkraad Kapel in ’t Zand op zaterdag 9 december weer een Kerstmarkt.
Hiervoor wordt binnenkort / is een flyer bij 1.100 huishoudens in onze wijk
afgeleverd. Deze kerstmarkt vindt plaats op de kleine parkeerplaats naast
PSW Pappelhof. Ook de straat Pappelhof zal hierbij betrokken worden,
waardoor op die dag deze straat tijdelijk afgesloten zijn, hierdoor zal de
markt ongestoord toegankelijk zijn voor bezoekers. De markt begint om
14:00 uur en is open tot 18:00 uur.
Het spreekt voor zich dat de parkeerplaats niet meer te herkennen is met
verlichting en versierde kraampjes. Op de markt kunt u gezellig verschillende
kraampjes bezoeken van groeperingen uit onze mooie wijk. Kerstbomen zijn

te koop, kerstartikelen en kerststukjes zijn te bewonderen, wafels worden
gebakken, Glühwein en warme chocolademelk en een variatie aan koude en
warme hapjes worden (allen veelal ter verkoop) aangeboden. De
organisatoren zullen met de standhouders een gezellige sfeer creëren om de
bewoners van de Kapel in de juiste kerststemming te brengen. De jeugd van
onze Famfaar OLV in ’t Zand, de jeugddansgroep “Nicky’s Dance Studio”
en een doedelzakspeler zullen de bezoekers trakteren op toepasselijke
kerstmuziek. Ook zal het ‘Pappelhof koor’ 2 keer optreden Speciaal voor dit
jaar zal het Koor De Leeuwer Cantorij diverse keren optreden. Kortom aan
entertainment ontbreekt het dit jaar weer niet! Om de kerstsfeer helemaal
compleet te maken, zal schaapsherder Paul Silkens een kudde schapen
tegenover de kerstmarkt op het grasveld stallen. Een bezienswaardigheid,
vooral voor de kinderen. Kortom, een kerstsfeer voor jong en oud op een
Kerstmarkt aan onze Kapel, die een bezoek zeker waard is.
Wandelingen in Roermond-Zuid
Roermond-Zuid , de wijken Kapel-Kemp-Kitskensberg-Heide, is een
gedeelte van Roermond met een rijke cultuurhistorie ; het gevarieerde
landschap is verrassend mooi en bezit diverse unieke natuurwaarden. In
december staat een interessante rondleiding op het programma van de
Stichting Tussen Roer en IJzeren Rijn, die het gebied op allerlei manieren wil
promoten. Op zaterdag 9 december 2017 staat een rondleiding op
Begraafplaats Tussen de Bergen op het programma. Kosten deelname : € 2 .
Deelname op eigen risico. De wandeling duurt ongeveer 1 ½ uur en start om
10.30u bij de ingang van de Begraafplaats.
info : www.stichtingtussenroerenijzerenrijn.nl.
De pen als wapen.
Op 10 december 2017 – de Dag van de Mensenrechten – worden overal ter wereld
persoonlijke, handgeschreven brieven geschreven voor mensen die groot onrecht is
aangedaan. Ook in Nederland gaan we schrijven voor 10 situaties in de wereld.
Bijv. voor Idil Eser, in Turkije opgepakt vanwege zijn inzet voor het naleven van
de mensenrechten. Of voor Mahadine uit Tsjaad. Hij bekritiseerde de regering op
Facebook. Hiervoor werd hij onlangs gevangengezet en gemarteld. In de brieven
wordt gevraagd om vrijlating van gewetensgevangenen, om te stoppen met de
doodstraf, marteling of discriminatie.
Vorig jaar werden er vanuit Nederland meer dan 100.00 brieven verstuurd. Dit jaar
minstens zoveel? Schrijf je liever een groetenkaart om iemand een hart onder de
riem te steken: dat kan ook. In Roermond kun je op 9 en 10 december op drie
plaatsen meedoen aan de schrijfmarathon: Op zaterdag 9 december van 10 tot 16
uur in de Bibliotheek Bibliorura, Goriszaal Neerstraat 11-13, 6041 KA Roermond
Op zaterdag 9 december van 11 tot 14 uur in Boekhuis de Kleine Tovenaar,
Hoekstraat 3, 6042GR Maasniel. (Met koffie en dropjes)
Op zondag 10 december van 12 tot 14 uur in de Ursula Kapel
Voogdijstraat 24, 6041 GD Roermond. (Met koffie en “levende”
achtergrondmuziek)
Meer informatie www.amnesty.nl/schrijfmarathon-2017

