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600 JAAR KAPEL IN 'T ZAND
       Zoals u natuurlijk al wel hebt meegekregen vieren wij dit jaar het feit

dat er 600 jaar geleden begonnen is met de bouw van een Kapel hier in 't
Zand. Hoogtepunt daarbij is de jubileumviering op zondag 7 oktober a.s.
Het kerkbestuur heeft daartoe de onderstaande uitnodiging doen uitgaan 
die ook voor onze hele pastorale eenheid geldt.

Uitnodiging     
“Op last van het stadsbestuur van Roermond werd in 1418 in deze 
buurtschap een nieuwe kapel gebouwd, toegewijd aan Maria. Op 24 juni
en 1 juli van dat jaar verklaarden achtereenvolgens de           
burgemeesters, schepenen en raad van de stad en pastoor Matheus 
Peuten dat zij waren overeengekomen dat het stadsbestuur 'moegen duen
wijen onser Vrouwen Capelle van nuwes getijmmert buijten 
Zwartbruecker porten aen den Zande' “.

Uit bovenstaand fragment uit de geschiedschrijving van de Kapel in ‘t 
Zand van Peter Nissen blijkt dat de eerste Kapel dateert uit 1418, dit jaar
600 jaar geleden. Dit feit wil het kerkbestuur niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. 
Om het 600-jarig bestaan te vieren zal op zondag 7 oktober 2018 een 
jubileumviering worden gehouden in onze Kapel. Wij nodigen u van 
harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Programma
11.15 uur Vertrek processie vanuit het Kruiswegpark naar de Kapel 

onder begeleiding van Fanfare O.L.V. in ’t Zand
11.30 uur Jubileumviering b.g.v. het 600-jarig bestaan van de Kapel in

’t Zand opgeluisterd door het Alfonsuskoor, Les Amis du 
Bon Coeur en de Fanfare O.L.V. in ’t Zand

12.45 uur Onthulling van herdenkingsplaquette in de Kapel door 
burgemeester Rianne Donders – de Leest en rector Karel 
Weerkamp



Na afloop van de jubileumviering is er een feestelijke bijeenkomst in de 
grote zaal van het voormalig klooster.
Een bijdrage voor de instandhouding van de Kapel in ‘t Zand wordt zeer
gewaardeerd. 
U kunt uw bijdrage leveren door een jubileumkaars te kopen, iets extra’s
op de collecteschaal te leggen of door uw bijdrage over te maken op 
onze rekening bij de Rabobank:
NL50 RABO 0144 1512 43 t.n.v. Kapel in ’t Zand.

Hoogachtend,

Karel Weerkamp Wim Kemp
Rector Kapel in ‘t Zand Secretaris Kerkbestuur

Liturgische kalender
30-09 Zes-en-twintigste zondag door het jaar 
01-10 H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares
02-10 HH. Engelbewaarders
04-10 H. Franciscus van Assisi
05-10 Z. Franz Seelos, priester redemptorist
06-10 H. Bruno priester
07-10 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar 
09-10 HH. Dionysius, bisschop en gezellen, martelaren en H. 

Johannes Leonardi, priester
10-10 H. Maagd Maria, Sterre der Zee
11-10 H. Johannes XXIII, paus

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 29 september om 18.30 uur zal 
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Zondag 7 oktober is de op pagina 1 al vernoemde feestelijke viering van
het 600 jarig bestaan van de Kapel om 11.30 uur. Deze zal muzikaal 
verzorgd worden door onze koren en de fanfare. Verder zal ook 
scoutinggroep pater Bleys hieraan medewerken en alle andere 
groeperingen die altijd al aan onze eucharistievieringen meewerken.
Vanwege de tentoonstelling die we bij gelegenheid van dit jubileum in 
de dagkapel inrichten zullen de eucharistievieringen van maandagavond 
om 19.00 uur en die van woensdag en vrijdagmorgen om 8.00 uur die 
we daar normaliter houden, uitwijken naar de grote Kapel. U bent daar 
van harte welkom. 



Dienbeurten acolieten en misdienaars
29-09 18.30 uur Henny Giesberts – Luc Stams
30-09 09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
30-09 11.30 uur Sandrine Nayiziga – Nicole Nayiziga
06-10 18.30 uur Robert Wessels
07-10 09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
07-10 11.30 uur Henny Giesberts – Luc Stams – Gladys 

Nayiziga – Felibetti Nayiziga – Nicole 
Nayiziga – Giel Heilkens – Thom op de Kamp 
– Niek op de Kamp

Lectoren
29-09 18.30 uur Mevr. M. Smeets
30-09 09.00 uur Mevr. L. Stal
30-09 11.30 uur Mevr. R. Kerstens
06-10 18.30 uur Dhr. W. Boekhorst
07-10 09.00 uur Mevr. M. Wiermans
07-10 11.30 uur Jubileumviering

BERICHTEN

TENTOOSTELLING 600 JAAR KAPEL.
Na de eucharistieviering van zondag 30 september om 11.30 uur zal de 
tentoonstelling 600 jaar Kapel in 't Zand in de dagkapel geopend 
worden.
Deze tentoonstelling, opgezet en verzorgd door kerkbestuurslid Peter 
Willems, zal dagelijks te bezichtigen zijn als er Kapelwachters aanwezig
zijn. Dat is van dinsdag tot en  met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De 
tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 november.

EUCHARISTIEVIERING 14 OKTOBER
Op zondag 14 oktober zal de eucharistieviering van 11.30 uur muzikaal 
worden verzorgd door het Laudatechores der Pfarre St. Brigida 
Hückelhoven-Baal. Het koor werd 24 jaar geleden opgericht. Sindsdien 
is het koor, bestaande uit 20 personen, actief. Eenmaal per maand 
verzorgt het koor een eucharistieviering. Daarnaast verzorgen zij o.a. 
huwelijken, doopvieringen en dergelijke. Het repertoire van het koor 
behelst het wezen van nieuwe geestelijke liederen met o.a. van Taizé, 
Gospel, Swing en Blues.
  
VIERING DAG VAN DE OUDEREN: TERUG NAAR DE 
SIXTIES



Het bestuur van Seniorenvereniging Kapel in 't Zand nodigt u uit om 
deel te nemen aan de viering “Dag van de Ouderen” op vrijdag 5 
oktober aanstaande. Deze dag heeft een extra feestelijk tintje vanwege 
het feit dat onze vereniging dit jaar 55 jaar bestaat. Thema van deze 
middag is: “Terug naar de sixties”. Centraal staat het jaar 1963, het jaar 
van oprichting van onze vereniging. Met dans, zang, muziek gaan wij 
terug in de tijd. Wij vertonen oude foto's en filmfragmenten uit het jaar 
1963. Ook houden we een tentoonstelling van gebruiksvoorwerpen uit 
de goeie oude tijd. Er kan volop meegezongen worden op de 
accordeonklanken van een muzikant. De middag begint om 13.30 uur, 
de locatie is het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad.  
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met mw. 
Els Papen, via telefoon 0475-404067 of via mail: 
info@seniorenverenigingkapelinhetzand.nl

REÜNIE MAVO KAPEL LINDANUS
EXAMENJAAR 1978
Rond de zeventiger jaren van de vorige eeuw was er een Mavoschool 
aan de Kapel in ’t Zand te Roermond. De gebouwen lagen op de 
galgenberg (klas 1 en 2) en aan het schoolpad (klas 3 en 4). Het was een 
dependance van de lindanusschool in de stad. Docenten pendelden heen 
en weer en ook voor gymnastiek moesten wij richting lindanussingel. 
Het was een gezellige kleinschalige school van het type ons kent ons.
Een groepje enthousiaste oud leerlingen wil dit jaar een reünie houden 
van de mavo kapel lindanus omdat het 40 jaar geleden is dat ze daar in 
1978 examen hebben gedaan. Het streven is dat de reünie in november 
van dit jaar gehouden word. Medescholieren en docenten terugzien na 
40 jaar, bijkletsen met een drankje en een hapje Het zal een prachtige 
avond worden met een geweldig programma en optredens voor oud-
leerlingen hun partners en docenten van toen. Door vernielingen en 
brandstichting tijdens inbraken op de school destijds is er weinig over 
van de administratie, het zal dus een hele klus worden om mensen op te 
sporen. Daarom deze oproep: Hoor jij bij de groep die in 1978 op deze 
kleine gezellige mavo school examen heeft gedaan of heb je met ons in 
de klas gezeten in de schooljaren ’74 – ‘78 , met name brugklas 1974, 
neem dan contact op met onderstaand e-mailadres en we houden je op 
de hoogte van de voortgang. Meld je aan. Dit mag je niet missen, zorg 
dat je erbij bent, geef je op. Mail je gegevens naar: 
www.mavokapel77@ziggo.nl 
Kent U personen die toen deze mavo school aan de kapel hebben 
bezocht geef hun dan een seintje zich aan te melden. We staan ook op 
facebook.




