Parochiegegevens

Kapelgids

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

Jaargang 72 editie 8
Datum 21-04-2018

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl
NL50 RABO 0144 1512 43

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

MEIMAAND – MARIAMAAND
MARIA
bron van vrede
voorbeeld van kracht
voorbeeld van moed
voorbeeld van standvastigheid.....

allen: wees onze gids

Moeder van de bevrijder
moeder van de thuislozen
moeder van de stervenden
moeder van de geweldlozen
moeder van de moeders die ook weduwe zijn
moeder van de ongehuwde moeders
moeder van de politieke gevangenen
moeder van de veroordeelde.....

allen: bid voor ons

Onderdrukte vrouw
bevrijdster van de onderdrukten
vrouw aan de rand van de samenleving
Troosteres van de bedroefden
asielzoekster
eerste leerlinge
deelgenote van Christus' lijden
getuige van de opstanding

allen: breng ons tot leven

Dit zijn gedeelten uit de litanie van Pax Christi (USA)
Een moderne litanie die mensen van onze tijd naar alle
waarschijnlijkheid zeker zal aanspreken en die we in deze meimaand
misschien eens kunnen bidden.

Liturgische kalender
22-04-2018
Vierde zondag van Pasen
23-04-2018
St. Joris, martelaar – H. Adalbert, bisschop en
martelaar
24-04-2018
H. Fidelis van Sigmaringen, priester en
martelaar
25-04-2018
H. Marcus, evangelist
27-04-2018
H. Petrus Canisius en kerkleraar
28-04-2018
H. Petrus Chanel, priester en martelaar – H.
Lodewijk Maria Grignion van Montfort, priester
29-04-2018
Vijfde zondag van Pasen
30-04-2018
H. Pius V, paus
01-05-2018
H. Jozef, de arbeider
02-05-2018
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
03-05-2018
HH. Filippus en Jacobus, apostelen
06-05-2018
Zesde zondag van Pasen
10-05-2018
Hemelvaart van de Heer
12-05-2018
HH. Nereus en Achilles, martelaren
Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 22 april om 11.30 uur zal muzikaal
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Het St. Alfonsuskoor zal ook de eucharistieviering van zaterdag 5 mei
om 18.30 uur muzikaal verzorgen
Zondag 6 mei is de opening van het bedevaartseizoen. Zoals
gebruikelijk zullen we ook dit jaar het bedevaartseizoen openen met een
processie van de Kapelse gemeenschap naar de Kapel in 't Zand waar
aansluitend een eucharistieviering wordt gehouden. Het opstellen van de
processie gebeurt ook dit jaar bij het schoolplein van de Synergieschool
aan de Herkenboscherweg om 10.40 uur. Evenals andere jaren gaat de
processie van daaruit via de Herkenboscherweg naar de Scheidingsweg.
Daar maken we dit jaar een kleine uitstap naar het gedeelte van de
Scheidingsweg achter het viaduct waar op het grasveld een nieuw kruis
geplaatst is ter vervanging van het kruis dat daar stond en aan
vervanging toe was (zie onder berichten).Terug op de Scheidingsweg
slaan we linksaf de Javastraat in. We vervolgen de Javastraat tot aan de
Sumatrastraat, waar we rechtsaf slaan. Aangekomen op de
Heinsbergerweg vervolgen we deze tot aan de Herderstraat, waar we
linksaf ingaan en via deze straat en de Parklaan komen we dan bij de
Kapel in 't Zand waar om 11.30 uur de eucharistieviering begint. Zoals
gebruikelijk trekken in deze processie ter opening van het
bedevaartseizoen naast enkele putten, alle geledingen van de
scoutingroep Pater Bleijs, de schooljeugd - met name de kinderen die

vorig jaar de eerste h. communie gedaan hebben en zij die dat dit jaar
hopen te doen - het acolieten en misdienaars corps en onze fanfare O.LVrouw in 't Zand mee. We hopen natuurlijk dat vele parochianen van
onze pastorale eenheid zich bij de processie zullen aansluiten. Ook
willen we graag een beroep doen op de parochianen die langs de route
wonen, om hun huizen op te sieren en minstens de vlag uit te hangen bij
gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis.
Hieraan voorafgaand is er om 10.00 uur ook nog een kinderkerk die
gehouden wordt in de Synergieschool.
Op zaterdagavond 28 april is er in plaats van een eucharistieviering weer
een woord- en communieviering.
Zaterdag 12 mei komt de stadsprocessie naar de Kapel en zal zich, zoals
gebruikelijk, aansluiten bij de eucharistieviering van 18.30 uur.
Alleen op de eerste zondag van de meimaand, 6 mei dus, zal er ook een
eucharistieviering om 7.30 uur gehouden worden. Het kerkbestuur heeft
besloten om de eucharistievieringen van 10.30 uur te laten vervallen.
Enerzijds vanwege de geringere belangstelling en anderzijds vanwege
de werkdruk voor de pastor, de kosters en de acolieten en misdienaars
Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 21
18.30 uur Henny Giesberts – Felibetti Nayiziga
Zo. 22
09.00 uur Sandrina Nayiziga – Luc Stams
Zo. 22
11.30 uur Niek op de Kamp – Nicole Nayiziga
Za. 28
18.30 uur Woord- en communieviering
Zo. 29
09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
Zo. 29
11.30 uur Niek op de Kamp – Gladys Nayiziga
Za. 05
18.30 uur Thom op de Kamp
Zo. 06
09.00 uur Gladys Nayiziga – Sandrina Nayiziga
Zo. 06
11.30 uur Henny Giesberts – Giel Heilkens – Luc Stams
– Nicole Nayiziga – Felibetti Nayiziga
Do. 10
09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
Do. 10
11.30 uur Thom op de Kamp – Gladys Nayiziga
Lectoren
Za. 21
Zo. 22
Zo. 22
Za. 28
Zo. 29
Zo. 29
Za. 05
Zo. 06

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

Mevr. D. van Pamelen
Mevr. J. Boekhorst
Mevr. M. Smeets
Woord- en communieviering
Mevr. A. Walbrecht
Mevr. M. Janssen
Mevr. R. Kersten
Dhr. Boekhorst

Zo. 06
Zo. 06
Do. 10
Do. 10

09.00 uur
11.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Mevr. Jacobs
Gezinsviering
Mevr. J. Boekhorst
Mevr. E Willemse

Misintenties
Za. 21
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Jan Seeger als jaardienst
Zo. 22
09.00 uur Bijzondere intentie
Zo. 22
11.30 uur Overleden ouders Pauli-van der Zalm als jaardienst; Overleden ouders Bongaerts-Kremers
Za. 28
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
Zo. 29
09.00 uur Voor de vrede
Zo. 29
11.30 uur Piet Keuren
Za. 05
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens
Zo. 06
09.00 uur Uit dankbaarheid b.g.v. een 40 jarig huwelijk
Zo. 06
11.30 uur Ouders van de Broek-Adriaans en familie als
jaardienst; Jacques-Michel Engels voor zijn
verjaardag; Christa van der Heijden en Jan van
der Heijden als jaardienst; Jos Aubert als 3de
jaardienst en tevens voor zijn verjaardag
Do. 10
09.00 uur Bijzondere intentie
Do. 10
11.30 uur Voor onze pastorale eenheid
BERICHTEN
Inzegening wegkruis
Dit jaar zal de processie een kleine omweg maken naar het nieuwe houten
wegkruis dat zich, vanuit de Kapel gezien, aan de andere kant van het viaduct van
de Bredeweg bevindt in het plantsoen aan de Verlengde Scheidingsweg. Rector
Karel Weerkamp zal het kruis inzegenen waarna de processie weer verder gaat
naar de Kapel in ’t Zand.
Het oorspronkelijke houten wegkruis was zo slecht geworden dat de gemeente het
heeft moeten weghalen. De heer Wiet Smeets uit Herten heeft een geheel nieuw
kruis gemaakt waarbij slechts twee originele elementen konden worden gebruikt:
INRI-bordje en de aluminium afdekplaat van het dak. Het kruis is verder een
exacte kopie van het oorspronkelijke kruis. De heer Smeets heeft er twee jaar aan
gewerkt. Het corpus is ter beschikking gesteld door de heer Wim Clout en de
gemeente Roermond heeft de kosten van het materiaal voor haar rekening
genomen. Op 23 maart is het wegkruis teruggeplaatst in aanwezigheid van de
maker de heer Smeets, rector Karel Weerkamp en een afgevaardigde van
buurtvereniging Gebroek–Sint Jozef. Het kruis staat op het grondgebied van deze
buurtvereniging die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert.

