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Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
Aangezien dit de laatste Kapelgids voor de grote vakantie is wil ik u
alvast wijzen op het feest van Maria Tenhemelopneming. Omdat 15
augustus op een woensdag valt vieren wij dit feest in het weekend van
11 en 12 augustus.
In de loop van de geschiedenis ontstonden er in de Kerk vele feesten ter
ere van de heilige maagd Maria waarin de verschillende aspecten van de
Mariaverering naar voren komen. Binnen deze rijke schakering aan
feesten kunnen de volgende onderscheidingen aangebracht worden.
Voorspreekster bij God
Sommige feesten hebben betrekking op bepaalde momenten in het leven
van Maria, zoals op 8 december haar ontvangenis in de schoot van haar
moeder, de heilige Anna, of haar geboorte (8 september). Andere
feesten gaan terug op een gebeurtenis in haar leven die in de heilige
Schrift beschreven staat, zoals het Bezoek van de heilige maagd Maria
aan haar nicht Elisabet (31 mei). Daarnaast zijn er feestdagen die op de
één of andere manier verwijzen naar de heilige Maria als onze
voorspreekster bij God. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan titels als
“hulp der christenen”, “troosteres van de bedroefden” en “heil van de
zieken” waaronder wij Onze Lieve Vrouw in 't Zand aanroepen. Vaak
worden deze feesten alleen in een bepaalde orde of congregatie gevierd
of in een bisdom of de bedevaartplaats, waar Maria onder deze titel op
een bijzondere wijze wordt aangeroepen zoals hier aan de Kapel.
Wonderen of gebedsverhoringen
Ook zijn er feesten die verwijzen naar de plaatsen waar Maria
verschenen is, zoals Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari) of
Heilige Maagd Maria van Fatima (13 mei) en natuurlijk Onze Lieve
Vrouw in 't Zand (24 mei). Het komt eveneens voor dat een feestdag is
ontstaan vanwege een beeltenis die verbonden is met vele wonderen of
gebeds-verhoringen, zoals het feest van de Zoete Moeder van Den
Bosch (7 juli).

15 augustus is één van de eerste dagen waarop de Kerk een feest ter ere
van de maagd Maria vierde. Reeds in het begin van de vijfde eeuw
vermeldt een liturgisch boek van Jeruzalem op deze dag: 'Maria, de
Moeder van God, 2000 (schreden?) van Betlehem.' Dit verwijst
waarschijnlijk naar een kerk waar op die dag bij het vermeende graf van
Maria de gedachtenis van Maria's dood werd gevierd. Vermoedelijk
vierde in het begin heel de Kerk op 15 augustus een algemeen
Mariafeest, dat wil zeggen: een feest ter ere van het moederschap van
Maria, maar al vrij spoedig ging men op grond van oosterse invloeden
tot heden op die dag de tenhemelopneming van Maria gedenken.
Traditiegetrouw wordt op het feest van Maria Tenhemelopneming ook
het “kroedwès” gezegend. Hierover kunt u meer lezen in een artikeltje
van de hand van Yvonne de Vries dat u onder de “berichten” aantreft.
Liturgische kalender
01-07-2018
03-07-2018
04-07-2018
05-07-2018
06-07-2018
08-07-2018
09-07-2018
11-07-2018
13-07-2018
14-07-2018
15-07-2018
16-07-2018
20-07-2018
21-07-2018

Dertiende zondag door het jaar
H. Tomas, apostel
H. Elisabeth van Portugal
H. Antonius Maria Zaccaria, priester
H. Maria Goretti, maagd en martelares
Viertiende zondag door het jaar
HH. Martelaren van Gorcum
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
H. Henricus
H. Camillus de Lellis, priester
Vijftiende zondag door het jaar – Allerheiligste
Verlosser titelfeest van de Redemptoristen
H. Maagd Maria van de berg Karmel
H. Apollinaris, bisschop en martelaar
H. Laurentius van Brindisi, priester en
kerkleraar

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdagavond 30 juni om 18.30 uur is een
jongerenviering met als thema “Reik elkaar de hand”. Deze
eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis
du Bon Coeur.
Zondagmorgen om 10.00 uur is de laatste kinderkerk van dit schooljaar.
Zoals u natuurlijk weet wordt deze gehouden in de Synergieschool aan
de Herkenboscherweg.
De eucharistieviering van zaterdagavond 7 juli om 18.30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Op zaterdagavond 14 juli zal er om 18.30 uur weer een woord-en
communieviering worden gehouden.
Dienbeurten acolieten en misdienaars
30-06
18.30 uur Jongerenviering
01-07
09.30 uur Harry Silkens – Lars Silkens
01-07
11.30 uur Thom op de Kamp – Gladys Nayiziga
07-07
18.30 uur Thom op de Kamp
08-07
09.00 uur Gladys Nayiziga
08-07
11.30 uur Sandrina Nayiziga
Lectoren
30-06
01-07
01-07
07-07
08-07
08-07
14-07
15-07
15-07

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

Jongerenviering
Dhr. W. Boekhorst
Dhr. C. Hommelberg
Dhr. C. Hommelberg
Mevr. M. Wiermans
Mevr. M. Janssen
Woord- en communieviering
Mevr. J. Boekhorst
Mevr. D. van Pamelen

Misintenties
30-06
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
01-07
09.00 uur Bijzondere intentie
01-07
11.30 uur Voor de vrede
02-07
19:00 uur Overledenen op het kerkhof
07-07
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens;
GerarId Buys als zeswekendienst
08-07
09.00 uur Bijzondere intentie
08-07
11.30 uur Familie Gerards-Op het Veld
14-07
18.30 uur Overleden ouders Helden-van Cann en dochters
Maria en Jo
15-07
09.00 uur Bijzondere intentie
15-07
11.30 uur Voor de vrede
BERICHTEN
Sintibedevaart
In verband met een ernstige ziekte, waar de organisatoren van de Sinti
bedevaart bij betrokken zijn, gaat de Sinti bedevaart, die gepland stond

voor week 29 met als hoogtepunt de eucharistieviering van 11.30 uur
op zondag 22 juli, dit jaar niet door
Informatie over 'de kroedwès'
Op veel plaatsen in Limburg is het een oude traditie om op of rond 15
augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming, een 'kroedwès' te
laten zegenen.
Deze bos kruiden beschermt na zegening het huis en haar bewoners
tegen onweer, ziektes en ander onheil. Bij hevig onweer werd een klein
deel ervan verbrand in het keukenfornuis: dat bood bescherming.
De samenstelling van de kroedwès verschilt van plaats tot plaats. Hij
bevat zeven verschillende gewassen: twee graansoorten, twee
geneeskrachtige kruiden, twee kruiden die onweer en demonen
weghouden (de zogeheten afweerkruiden) en een boomvrucht.
In onze regio bevat de kroedwès:
-de graansoorten: tarwe, rogge:
-de geneeskrachtige kruiden: els (alsium) , boerenwormkruid;
-de onweerskruiden (ook wel 'hómmelkroed'): leverkruid
(koninginnekruid), duizendblad;
-als boomvrucht: een walnotentak.
De bos wordt in gedroogde vorm een heel jaar lang bewaard.
Vooral de geur van het boerenwormkruid is zeer typerend voor de
kroedwès. Boerenwormkruid wordt ook wel 'reinvaren' genoemd: het
werd onder meer gebruikt om lijken te conserveren en lijklucht tegen te
gaan. Ook diende het als geneesmiddel tegen allerlei buikklachten. De
plant groeit in bermen en ruigtes, en bloeit in juli en augustus.
Hulpgroep-WMO
Kapels Kookpunt
Vindt u het gezellig om samen met anderen te koken en te eten?
Een nieuw project is in aantocht: het ‘Kapels Kookpunt’  samen
inkopen doen, samen koken, samen eten, samen opruimen. Dit kan
plaatsvinden in het gebouw van PSW Pappelhof, op elke wenselijke
dag van de week, in de vroege avond of eventueel in het weekend. De
kosten zullen laag zijn, u betaalt voor wat er gekookt wordt. We
zoeken naar enthousiaste kartrekkers en deelnemers voor dit project.
Hebt u interesse?
Meld u aan bij Etty Willemse-Kemp: 06-12884468 of
etty.willemsekemp@home.nl
Zoals u al wel begrepen zult hebben is dit de laatste Kapelgids
voor de zomer vakantie. De eerstvolgende Kapelgids mag u
verwachten in week 35. We wensen u een fijne vakantie

