Parochiegegevens

Kapelgids

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

Jaargang 72 editie 16
Datum 13-10-2018

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl
NL50 RABO 0144 1512 43
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Tel. 0475-315461

Liturgische kalender
14-10
Acht-en-twintigste zondag door het jaar
15-10
16-10
17-10
18-10
19-10

H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
H. Gerardus Majella, Redemptorist, H. Hedwig,
kloosterlinge en H. Margaretha Maria Alacoque, maagd
H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
H. Lucas, evangelist
HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues,priesters en

21-10
22-10
23-10
24-10

gezellen, martelaren en H. Paulus van het Kruis, priester
Negen-en-twintigste zondag door het jaar
Johannes Paulus II, paus
H. Johannes van Capestrano, priester
H. Antonius Maria Claret, bisschop

Misintenties
13-10
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
14-10
09.00 uur Bijzondere intentie
14-10
11.30 uur Jan Slangen als jaardienst
20-10
18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo
21-10
09.00 uur Uit dankbaarheid
22-10
11.30 uur Bijzondere intentie
19:00 uur
Dienbeurten acolieten en misdienaars
13-10
18.30 uur Thom op de Kamp – Felibetti Nayiziga
14-10
09.00 uur Gladys Nayiziga – Nicole Nayziga
14-10
11.30 uur Harry Silkens – Lars Silkens
20-10
18.30 uur Giel Heilkens – Thom op de Kamp
21-10
09.00 uur Henny Giesberts – Sandrine Nayiziga
21-10
11.30 uur Giel Heilkens – Niek op de Kamp
Lectoren
13-10
14-10
14-10
20-10
21-10
21-10

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

Gezinsviering
Mevr. A. Walbrecht
Mevr. R. Kerstens
Mevr. L. Stal
Mevr. H. Jacobs
Mevr. D. van Pamelen

BERICHTEN
Lunchpunt, Zondagse Maaltijd en Kapels Hoekje-met-een-koekje
Lunchpunt.Kapel Luncht u ook altijd alleen en vindt u het prettig om
eens samen met anderen te lunchen? Dat kan! Op twee dinsdagen per
maand wordt een heerlijke, gezonde en gezellige lunch geserveerd voor
maar € 2,50 in de kantine van de Pappelhof. U kunt zich aanmelden
door te bellen met de receptie van de Pappelhof, 0475-333111.
U bent van harte welkom!

Zondagse eetclub
Eet u altijd alleen en wilt u graag eens op zondag samen met anderen
eten? Dan kan! Op de eerste zondag van de maand wordt een heerlijk
driegangendiner voor u bereid met een drankje erbij en een kopje
koffie/thee voor maar € 7,25 in de Pappelhof. Aanmelden via het
formulier dat u kunt verkrijgen bij de receptie van de Pappelhof. Wees
op tijd, want vol is vol. U bent van harte welkom!
Informatie bij Fieke Steuns: 0475-324330
Kapels Hoekje-met-een-koekje
Heeft u zin om even gezellig met anderen koffie te drinken? Op
dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u
aanschuiven in het Gezondheidscentrum aan de Heinsbergerweg (bij de
apotheek) voor een GRATIS kopje thee of koffie met een lekker koekje
erbij. U bent van harte welkom!
Ook kunt u daar terecht voor het lenen of ruilen van een leesboeken.
Elke dag door de week geopend tijdens kantooruren. Loopt u gerust
binnen!
Fanfare O.L.Vrouw in t Zand
Uitslag Loterij 2018
1e prijs € 150 op nr. 1413
2e prijs € 100 op nr. 166
3e prijs € 75 op nr. 603
4e prijs € 50 op nr. 1498
5e prijs € 25 op nr. 250
De winnaars kunnen zich melden de heer Jan Janssen 06 51555405
SPEELGROEP KAPEL
presenteert MÖTSE naar Mutsen van Christa Warmerda onder regie
van Karen Buwalda. Wie kent het niet, of heeft er in ieder geval ooit van
gehoord. Een zussendag, of zelfs een zussenweekend……lekker met z’n
allen op stap, wijntje erbij, stukje kaas, gezellig uit eten en maar kletsen,
lachen en herinneringen ophalen. Maar is het altijd wel zo leuk en
harmonieus? Speelgroep Kapel neemt u mee naar een vakantiehuisje op
de Veluwe waar vijf zussen dit jaar een weekendje doorbrengen. Dit
ogenschijnlijk plezierige samenzijn komt onder druk te staan als
onverwacht de zesde zus verschijnt, die al een aantal jaren niet welkom
is bij dit evenement. Het wordt een weekend vol verrassende
ontknopingen, absurde bekentenissen, onthullingen van goed bewaarde
geheimen, gelardeerd met dolkomische momenten. U bent er getuige
van hoe het kan schuren en schrijnen tussen zussen en hoe ze ondanks
alles aan elkaar verknocht zijn.
Data: 19, 20, 26 en 27 oktober

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Gemeinsjapshoes ’t Sjoolpaad, Schoolpad 51a Roermond
Entree: 10 euro (inclusief garderobe)
Kaartverkoop: Vanaf 1 oktober bij Café Aad Remunj aan de
Herkenbosscherweg en bij ’t Kepels winkelke aan de Kapellerlaan.
Reservereren: Vanaf 1 oktober via de website www.speelgroepkapel.nl
of bij Martin Evers  06-30572276 op werkdagen van 18.30 tot 19.30
uur
Tussen Roer en IJzeren Rijn
Herfstwandeling naar natuurgebied De Driestruik op zondagochtend 14
oktober 2018 De Stichting "Tussen Roer & IJzeren Rijn" organiseert op
zondag 14 oktober 2018 een najaarswandeling vanaf de Eindstraat naar
natuurgebied De Drie-struik. Langs de Keulsebaan tussen de gevangenis
en Melick ligt het klein maar fijn verborgen natuurgebied De Driestruik.
Dit gebied vormt samen met De Breidberg een vrij onbekend
natuurgebied dat bestaat uit rivierduinruggen die vele eeuwen geleden
door zandstormen zijn ontstaan. De Heksenberg is een van die
verhogingen in het landschap. Deze streek maakte vroeger deel uit van
het heidegebied van de Meinweg. In de jaren rond 1970 heeft de
toenmalige Gemeente Melick-Herkenbosch een deel van de heide
omgezet in industrieterrein. De natuurgebieden vormen een
verbindingszone voor bijvoorbeeld soorten als de das en het wild zwijn.
De Breidberg heeft een meer open karakter en binnen het gebied
wisselen bos, stuifduin, heide, bloemrij-ke graslanden, struikheide en
een aantal poelen elkaar af. De poelen hebben bijzondere namen als Jagerspoel, Akkerpoel en Heksenpoel. Beide gebieden zijn met elkaar
verbonden via een groene zone en van daaruit via De Meer (ook een
groe-ne verbindingszone) langs de Keulsebaan met een derde
natuurgebied, namelijk de Kastanjelaan.
De gebieden en de verbindingszone herbergen een aantal beschermde
diersoorten, o.a. de zandhagedis, de rugstreep-pad en de knoflookpad.
Ook de buizerd, de torenvalk, de boompieper, de boomklever en de
eekhoorn komen er veel-vuldig voor. Speciaal voor de knoflookpad is
bij Breidberg een deel van het terrein ingericht als leefgebied. In beide
gebie-den vindt begrazing plaats. Door natuurgebied de Breidberg loopt
een natuur-leerpad.
Praktische informatie t.a.v. de Herfstwandeling:
Datum : zondagochtend 14 oktober 2018
Start/vertrek : 10.00 uur – Einde : rond 12.30 uur
Start : parkeerplaats voetbalclub EMS, Eindstraat te Roermond
Kosten : 2 euro per persoon (ter plaatse te voldoen)
Deelname : op eigen risico Informatie : www.stichtingtussenroerenijzerenrijn.nl

