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Werelddag voor migranten en vluchtelingen
Op zondag 14 januari vierde de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag
van de migrant en de vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag riep
paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare groepen.
De paus vraagt migranten en vluchtelingen op te nemen, te beschermen,
te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de
wereldleiders.
Paus Franciscus wijst er in zijn boodschap op ‘dat iedere vreemdeling
die op onze deur klopt een gelegenheid biedt om Jezus Christus te
ontmoeten’. ‘De Kerk is bereid het voortouw te nemen overeenkomstig
haar pastorale traditie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste resultaten
te bereiken is de bijdrage van de politieke gemeenschap en van de
burgermaatschappij, ieder overeenkomstig de eigen
verantwoordelijkheden, onmisbaar’.

Twee wereldovereenkomsten in 2018
Hij werkt in zijn boodschap de vier werkwoorden opnemen,
beschermen, steunen en integreren verder uit en herinnert politieke
leiders aan de topconferentie die in 2016 in New York is gehouden.
Daar ‘hebben de wereldleiders duidelijk hun wil tot uitdrukking
gebracht om zich volledig in te zetten ten gunste van de migranten en de
vluchtelingen om hun leven te redden en hun rechten te beschermen
door deze verantwoordelijkheid op wereldniveau samen te delen. Met
dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee
wereldovereenkomsten (Global Compacts) op te stellen en goed te
keuren, één gewijd aan vluchtelingen en één betreffende de migranten.'
De paus vraagt om de concrete maatregelen die hij in de vier
werkwoorden tot uitdrukking heeft gebracht waar mogelijk te delen ‘met
allen die op politiek en maatschappelijk vlak werkzaam zijn en
betrokken zijn – of erin geïnteresseerd zijn hieraan deel te nemen – bij
het proces dat zal leiden tot de goedkeuring van de twee
wereldovereenkomsten.’
Liturgische kalender
25-02-2018
04-03-2018
07-03-2018
08-03-2018
09-03-2018

Tweede zondag van de veertigdagentijd
Derde zondag van de veertigdagentijd
HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
H. Johannes de Deo, kloostering
H. Francisca Romana, kloostering

Kerkdiensten.
Op zaterdag 24 februari is er om 18.30 uur weer een woord- en
communieviering.
De eucharistieviering van zondagmorgen 4 maart om 11.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 24
18.30 uur Woord- en communieviering
Zo. 25
09.00 uur Robert Wessels – Niek op de Kamp
Zo. 25
11.30 uur Henny Giesberts – Filibetti Nayiziga
Za. 03
18.30 uur Giel Heilkens – Thom op de Kamp
Zo. 04
09.00 uur Niek op de Kamp – Gladys Nayiziga
Zo. 04
11.30 uur Sandrina Nayiziga – Nicole Nayiziga
Lectoren
Za. 24

18.30 uur Woord- en communieviering

Zo. 25
Zo. 25
Za. 03
Zo. 04
Zo. 04

09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Mevr. A. Walbrecht
Mevr. M. Janssen
Mevr. E. Willemse
Mevr. H. Jacobs
Mevr. L. Stal

Misintenties
Za. 24
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Zo. 25
09.00 uur Bijzondere intentie
Zo. 25
11.30 uur Piet Keuren
Za. 03
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens;
Lies de Bock-Loenders als zeswekendienst
Zo. 04
09.00 uur Overleden ouders, broer en zus
Zo. 04
11.30 uur Th. Mertens en T. Mertens-Cox;
Mia Verboeket-van Heur als 10de jaardienst;
Toos Delay-Engelen als jaardienst
Ma. 05
19.00 uur Overledenen op het kerkhof
BERICHTEN
Informatie over verpleeghuis Camillus
met ingang van januari 2018 is de verpleeghuisflat van Camillus
gesloopt; in plaats daarvan zijn eerder al enkele kleinschalige woonunits gerealiseerd op hetzelfde terrein, en als laatste het Zorghotel voor
met name Geriatrische Revalidatie bij het Ziekenhuis in Roermond.
wat de pastorale zorg betreft: waren er eerder 3 pastorale medewerkers:
op dit moment is ondergetekende parttime geestelijk verzorger
( daarnaast werkzaam in De Nieuwe Munt en St Julia te Tegelen) met de
opdracht pastoraal-religieuze zorg te bemiddelen met de persoonlijke
achterban van bewoners.
voor sacramentenbediening zijn we in de gelukkige omstandigheden
dat de Camillianen nog steeds onze buren zijn, en pater paul Schreur
namens het bisdom nog steeds ‘rector’ van het Camillus-terrein is.
voor de 12 afdelingen op het terrein is een lijst gemaakt om zo nodig
priesters uit de buurt te kunnen bereiken als daar behoefte aan is
sinds 1 januari 2018 is er ’s zondagsochtends weer een mis op het
terrein, maar de ruimte is beperkt en er kunnen maximaal 20 personen
terecht (in verband met rolstoelen). Pater Theo van Schaijk O.S.Cam. is
doorgaans de dienstdoende priester.

andere bewoners kijken in hun woongroep naar de mis op de t.v. en
krijgen op het gepaste moment de communie uitgereikt door twee
vrijwilligers die daartoe door het bisdom als ‘buitengewone bedienaren’
zijn aangesteld.
bewoners kunnen ook de eucharistieviering bijwonen in de
kloosterkapel bij de Camillianen; daarvoor hebben zij hulp nodig van
familie of mantelzorgers.
er zijn concrete plannen om spoedig een kaarsenkapel te gaan bouwen
op het terrein van Camillus met gebruikmaking van de glas-in-loodramen uit de voormalige kerkruimte (Daan Wildschut: psalm 23) alhier.
Daartoe is een werkgroep opgericht (in overleg met het kerkbestuur van
de Kapel in ’t Zand en de Camillianen) en een ‘comité van aanbeveling’
is in wording.
 Roersträötje

U kunt zich gratis abonneren op maandelijkse informatie
over Camillus door een vormloze aanmelding te sturen naar
edselder@home.nl o.v.v. e-abonnement Roersträötje.


Contact
Gerard Sars, pastor/geestelijk verzorger De Zorggroep
 Locatie Camillus/ De Ark - RoermondLocatie De Nieuwe Munt / St
Julia – Tegelen doorgaans niet op maandag tel.: 06 54 68 10 62
e-mail: gerard.sars@dezorggroep.nl
website: www.dezorggroep.nl
Hulpgroep WMO
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? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Etty Willemse-Kemp, tel. 06-12884468
Warme maaltijd
Een maal per maand wordt er ook een warme maaltijd geserveerd in de
Pappelhof voor alleenstaanden.
Voor meer informatie hierover kunt u zich ook melden bij Etty
Willemse-Kemp

