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RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
Bij gelegenheid van de verjaardag van de koning was er ook dit jaar
weer een lintjesregen. Aan de vooravond van koningsdag kreeg ook Jos
van Buel een koninklijke onderscheiding: hij werd benoemd tot ridder in
de orde van Oranje Nassau. Die onderscheiding kreeg hij voor de vele
verdiensten die hij heeft in kerk en samenleving.
Nu bijna 20 jaar geleden heb ik hem benaderd om lid te worden van ons
kerkbestuur. Hij woonde toen nog met zijn gezin onder de rook van de
Kapel in 't Zand. Vanwege zijn theologische en pastorale achtergrond
zou hij goed passen in de vacature die toen ontstond in ons kerkbestuur.
De voordracht om hem te benoemen in het kerkbestuur van het rectoraat
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming werd door het bisdom
geaccepteerd en per 1 juni 1998 werd hij door bisschop Wiertz benoemd
tot lid van ons kerkbestuur. Daarin nam hij de taak van vicevoorzitter op
zich. Na het samengaan met de parochie van de heilige Jozef kreeg hij
van het bisdom de benoeming tot lid van het kerkbestuur van onze
pastorale eenheid.
In die 20 jaar dat hij nu lid is van ons kerkbestuur heeft hij veel voor
onze pastorale eenheid betekend. Zo heeft hij een belangrijke rol
gespeeld in het tot stand komen van ons beleidsplan en het daaruit
voortvloeiende activiteitenplan. De laatste tijd wordt dit beleidsplan
geëvalueerd en het activiteitenplan herzien in de parochieraad waar hij
ook weer de nodige tijd in steekt.
Na het overlijden van zijn vrouw Margriet heeft hij deelgenomen aan
ons aanbod van rouwverwerking en is het jaar daarna degene gaan
vervangen die dat tot dan toe samen met mij had gedaan. Een jaarlijkse
cyclus van zo'n 6 a 7 bijeenkomsten.
Vanuit het kerkbestuur is hij vicevoorzitter van het St. Alfonsuskoor
geworden en tevens van het collectantencollege.
Tevens zorgt hij mede voor het personeelsbeleid en het aansturen van
ons personeel.

Waar nodig kan er altijd een beroep op hem worden gedaan zoals
bij jubilea en andere bijzondere gelegenheden om daar een toespraak te
houden en de verzorging van onze jaarlijkse vrijwilligersavond.
Maar ook in de samenleving doet hij veel vrijwilligerswerk. Vanaf de
oprichting in 2010 is hij penningmeester van de stichting Gilde4U.
Samen met de studenten van Gilde Opleidingen wordt ieder jaar een
sociaal project opgezet in het buitenland.
Van 2006 tot 2015was hij secretaris van de Vincentiusvereniging
Roermond. Na het bereiken van de maximale zittingstermijn heeft hij de
overstap gemaakt naar de Vincentiusconferentie van onze pastorale
eenheid aan de Kapel in 't Zand waar hij nu nog voorzitter is en zich nog
steeds inzet voor de armen in onze directe samenleving.
Vanaf 2012 is hij behandelaar bij het Thom Hoofwijk Fonds. Via dit
fonds worden bijdragen voor individuele noden verleend.
In 2016 is Jos secretaris geworden van de Stichting Voedselbank
Midden-Limburg.
Zoals u ziet heeft Jos een behoorlijke staat van dienst en komt hem deze
onderscheiding zeer zeker toe.
Namens het kerkbestuur en ik denk mede namens velen in onze
gemeenschap van de Kapel in 't Zand, feliciteer ik Jos dan ook van harte
met deze onderscheiding
Liturgische kalender
17-06-2018
19-06-2018
21-06-2018
22-06-2018
24-06-2018
27-06-2018
29-06-2018
30-06-2018

Elfde zondag door het jaar
H. Romualdus, abt
H. Aloïsius Gonzaga, kloostering
H. Paulinus van Nola, bisschop; HH John
Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren.
Geboorte van de H. Johannes de Doper
O.L. Vrouw van Altijddurende; H. Cyrillus
Alexandrië, bisschop en kerkleraar en O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand
HH. Petrus en Paulus, apostelen
HH. Eerste Martelaren van kerk van Rome – Z.
Januarius Maria Sarnelli, priester en
remdemptorist

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond 16 juni om 18.30 zal muzikaal
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

De eucharistieviering van zaterdagavond 23 juni om 18.30 is een
gezinsviering waarbij we met name de kinderen die dit jaar hun eerste
heilige Communie gedaan hebben willen verwelkomen. Dan wordt ook
het bedrag bekend gemaakt dat zij voor het goede doel van dit jaar, de
dierenambulance, bij elkaar hebben gespaard
Dienbeurten acolieten en misdienaars
16-06
18.30 uur Niek op de Kamp – Nicole Nayiziga
17-06
09.30 uur Harry Silkens – Lars Silkens
17-06
11.30 uur Henny Giesberts – Luc Stams
23-06
18.30 uur Nicole Nayiziga – Filibetti Nayiziga
24-06
09.00 uur Henny Giesberts
24-06
11.30 uur Thom op de Kamp – Nicole Nayiziga
Lectoren
16-06
17-06
17-06
23-06
24-06
24-06

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

Mevr. E. Willemse
Mevr. L. Stal
Dhr. C. Hommelberg
Gezinsviering
Mevr. J. Boekhorst
Mevr. M. Janssen

Misintenties
16-06
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Overleden familie
Jeurissen-Sniedt als jaardienst; Leon Seevens la
1ste jaardienst
17-06
09.30 uur Bijzondere intentie
17-06
11.30 uur Hermien Wijnhovens als zeswekendienst
23-06
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
24-06
09.00 uur Bijzondere intentie
24-06
11.30 uur Piet Keuren
BERICHTEN
Parchieraad
Op maandag 18 juni is er weer een vergadering van onze parochieraad.
De agenda bevat o.a. het item “Identiteit van de Kapel”. Dit punt staat
al langer op de agenda.
We hebben inmiddels gekeken naar het beleidsplan en zijn nu toe aan
de stand van zaken met betrekking tot het activiteitenplan. Een van de
punten daaruit “jeugd en jongeren” komt met name aan de orde. Reden

genoeg om bij deze vergadering aanwezig te zijn en zoals u weet hoeft
u geen lid van de parochieraad te zijn om aanwezig te zijn en inbreng
te hebben. U bent dus van harte welkom bij deze vergadering die om
20.00 uur begint in het parochiehuis Parklaan 3.
Hulpgroep – MOV
Boekenhoekje
Er staan weer nieuwe boeken in de boekenkast van het Kapels Hoekjemet-een-koekje! Iedereen mag daar gratis een boek lenen, weer
terugbrengen en ruilen. Zonder lidmaatschap, zonder registratie,
gewoon op basis van vertrouwen.
Het Kapels Boekenhoekje is gevestigd in Gezondheidscentrum In ’t
Zand, Heinsbergerweg 2 en is geopend op dezelfde tijden als de
apotheek: van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.30 uur.
Overigens: op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur
kunt u er ook nog gezellig én gratis een kopje koffie drinken met een
koekje erbij. Loopt u gerust eens binnen!
FANFARE ONZE LIEVE VROUW IN ‘T ZAND
PARKCONCERT OP ZONDAGMIDDAG 1 JULI om 15.00 uur
Op zondagmiddag 1 juli vanaf 15.00 uur organiseert de Fanfare Onze
Lieve Vrouw in ’t Zand een concert in het mooie kruiswegpark aan de
Kapel in ’t Zand te Roermond.
Het Kruiswegpark, aangelegd naar een ontwerp van Pierre Cuijpers,
kent prachtige kronkelpaden langs 14 verschillende staties, met bomen
van bijna 100 jaar oud. Het is een park met een religieus en recreatief
karakter, een indrukwekkende en unieke locatie voor een
zomerconcert, zomaar in de open lucht!
Op deze unieke locatie zal naast de grote Fanfare ook het
jeugdensemble en de slagwerkgroep van de Synergieschool een
gevarieerd concert geven. Als eerste zal het jeugdensemble en de
slagwerkgroep onder leiding van Roy Derix een optreden verzorgen.
De jeugd zal met al haar enthousiasme laten horen wat ze muzikaal al
kunnen. Na een korte pauze zal de Famfaar onder leiding van Patrick
Spelthaen een “luchtig” en gevarieerd muzikaal programma brengen.
Er wordt gezorgd voor een terras voor een gezellige nazit. Bij slecht
weer zal het concert worden verplaats naar Gemeenschapshuis ‘t
Sjoolpaad. Het concert is gratis toegankelijk een vrijwillige bijdrage
wordt natuurlijk altijd gewaardeerd.

