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Vredesweek 15 t/m 23 september
Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar in de maand september weer de 
vredesweek gehouden. Van  Pax Christi, de organisator van de 
vredesweek kregen we de volgende informatie.

Thema 2018
Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede! Door de 
generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen 
op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook 
Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op 
weg naar een vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun 
ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere 
rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In 
Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen 
wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan
de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun 
ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van 
elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan. 
Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet 
vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak van
ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de
Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds 
midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het 
geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan.
Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen 
onderling.

Aan het begin van de vredesweek, in het weekend van 12 en 13 
september, zullen we ook in de eucharistievieringen aandacht besteden 
aan de vredesweek



Liturgische kalender
16-09 Vier-en-twinstigste zondag door het jaar 
17-09 H. Lambertus, bisschop en martelaar
19-09 H. Januarius, Bisschop en martelaar
20-09 HH. Andrea Kim Taegon, priester, en Paulus Chong 

Hansang, en gezellen, martelaren
21-09 H. Matteus, apostel en evangelist
23-09 Vijf-en-twintigste zondag door het jaar 
26-09 Z. Kaspar Stanggassinger, redemptorist en HH. Cosmas en 

Damianus, martelaren
27-09 H. Vincentius de Paul, priester
28-09 H. Wenceslaus, martelaar, HH. Laurentius Ruiz en gezellen, 

martelaren
29-09 HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 

Kerkdiensten
De eucharistievieringen van het weekend van 15 en 16 september staan 
in het teken van de Vredesweek die dan begint. Deze 
eucharistievieringen zijn mede voorbereid door onze MOV-groep 
(MOV staat voor Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede).
Zaterdag 22 september is er om 18.30 uur weer een woord- en 
communieviering.

Dienbeurten acolieten en misdienaars
15-09 18.30 uur Nicole Nayiziga-Felibetti Nayiziga
16-09 09.00 uur Niek Op de Kamp-Lars Silkens
16-09 11.30 uur Henny Giesberts-Luc Stams
22-09 18.30 uur Woord- en communieviering
23-09 09.00 uur Giel Heilkens-Filbetti Nayiziga 
23-09 11.30 uur Sandrine Nayiziga-Gladys Nayiziga

Lectoren
15-09 18.30 uur Mevr. M. Smeets – Mevr. R. Kerstens
16-09 09.00 uur Mevr. H. Jacobs – Mevr. J. Boekhorst
16-09 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen – Mevr. M. Janssen
22-09 18.30 uur Woord- en communieviering
23-09 09.00 uur Mevr. J. Boekhorst
23-09 11.30 uur Mevr. M. Janssen



Misintenties
15-09 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
16-09 09.00 uur Overledenen van de familie Engelen-Welters 

en tot een bijzondere intentie
16-09 11.30 uur Bijzondere intenties
22-09 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
23-09 09.00 uur Bijzondere intenties
23-09 11.30 uur José Lennards als jaardienst
24-09 19:00 uur Tilly Blom-Sliepen als jaardienst
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 Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Rondom deze dag         
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Tweede Alzheimerweek in Roermond: doe ook mee!
Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Rondom deze dag 
organiseert Dementievriendelijk Roermond voor de tweede keer een 
Wereld Alzheimer Week. In die week vinden activiteiten plaats voor 
mensen met dementie, hun naasten en iedereen die geïnteresseerd is. 
Het thema is dit jaar ‘Muzikale Ontmoeting’. 
Muziek spreekt iedereen aan en kan gemakkelijk herinneringen 
oproepen. In de themaweek kunnen bezoekers luisteren en kijken naar 
muziek en films uit de oude doos, naar miniconcerten van de 
jeugdharmonie en blazersklas Da Capo of gezellig dansen op 
muziekmiddagen. 

Symposium met hoogleraren Anne-Mei The en Frans Verhey  
Hoogtepunt van de week is het symposium op 20 september: 
“Dementievriendelijk, dat doen we samen!” Hoogleraren Anne-Mei 
The en Frans Verhey vertellen over het dagelijks leven met dementie 
en het verkleinen van de kans om dementie te krijgen. In verschillende 
workshops worden allerlei handvatten gegeven aan zowel mensen met 
dementie als aan hun naasten. Het symposium is bedoeld voor mensen 
met dementie, mantelzorgers, professionals, beleidsmakers en andere 
belangstellenden. 
Andere thema’s tijdens de week zijn onder andere lezen, bewegen en 
veel tips om te zorgen dat mensen met dementie blijven meedoen. Er 
zijn verschillende boekentafels en een boekpresentatie, en bezoekers 



kunnen kienen, gymmen of naar de film. En naar een lezing over het 
voorkomen van dementie, deelnemen aan een rondleiding in het 
Cuypershuis en een informatieavond over dementie bezoeken. In 
Swalmen is een open huis van het activiteitencentrum en van een 
zorgboerderij.
Wethouder Smitsmans: “Neem iemand mee”
Wethouder Marianne Smitsmans (Zorg) draagt de week een warm hart 
toe. “We vinden het belangrijk dat iedereen in Roermond mee kan 
doen. Daarom maken we onze stad ook dementie- en seniorvriendelijk.
Dat kunnen we niet alleen. We hopen dat inwoners, professionals, 
bedrijven en organisaties samen met ons bouwen aan een stad waar het
fijn wonen en leven is. Iedereen kan z’n bijdrage leveren. Bijvoorbeeld
ook door iemand met dementie mee te nemen naar de activiteiten van 
de Wereld Alzheimer Week.”

Dementievriendelijk Roermond
Sinds 2015 zet Dementievriendelijk Roermond zich in voor een 
samenleving waarin mensen met dementie zolang mogelijk meedoen. 
Het is een initiatief van de gemeente Roermond, Alzheimer Nederland 
– afdeling Midden-Limburg, het Alzheimer Centrum Limburg en Hulp 
bij Dementie. Ook woningcorporaties, ECI, meerdere 
horecaondernemers, de bibliotheek en vele anderen hebben zich 
inmiddels aangesloten. Dementievriendelijk Roermond wordt zo een 
echte beweging. Begin 2018 won dit Roermondse initiatief de 
Europese Vorsorgepreis.

Meer informatie
Het volledige programma staat op dementievriendelijkroermond.nl. 
Entree is bijna overal gratis; vooraf aanmelden is voor slechts enkele 
activiteiten nodig.

Vredesweek
Deze week wordt onze spot uitgezonden op de publieke omroep. 
Hierin kondigen we de Vredesweek alvast aan en laten we 
verschillende mooie initiatieven zien die vorig jaar de PAX Duif 
hebben gekregen. Zoals een Eritrese Amsterdammer die landgenoten 
helpt hun weg te vinden en mensen die een verbod op kernwapens 
regelden.Deze week wordt onze spot uitgezonden op de publieke 
omroep. Hierin kondigen we de Vredesweek alvast aan en laten we 
verschillende mooie initiatieven zien die vorig jaar de PAX Duif 
hebben gekregen. Zoals een Eritrese Amsterdammer die landgenoten 
helpt hun weg te vinden en mensen die een verbod op kernwapens 
regelden.


