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         DANKBETUIGING 
         Zoals u natuurlijk nog wel weet hebben we op zondag 7 oktober j.l. het

feit herdacht dat 600 jaar geleden hier in 't Zand een eerste Kapel 
gebouwd is ter ere van Maria.
Het is, naar we van velen mochten horen, een mooie jubileumviering 
geworden. Er is door velen veel werk verricht om tot die mooie viering
te komen. Niet alleen de eucharistieviering, maar ook de ontmoeting 
daarna onder het genot van een kop koffie werd door velen geroemd. 
Daarnaast hebben de nodige mensen op die dag, maar ook de dagen 
ervoor en erna de tentoonstelling, die voor deze gelegenheid was 
ingericht in de Dagkapel, bezocht en daar hun waardering over 
uitgesproken.
Het past me dan ook om, mede namens het kerkbestuur, een ieder te 
bedanken voor zijn of haar medewerking aan het slagen van dit 
jubileum. Ik noem hier, zonder namen te noemen, degenen die voor de 
tentoonstelling hebben gezorgd, zij die de eucharistieviering 
inhoudelijk mede hebben voorbereid en zij die aan deze 
eucharistieviering hebben meegewerkt, zoals de koren, de fanfare, onze
scoutinggroepen, de mensen van de bloemversiering, misdienaars en 
acolieten, kosters, collectantencollege, en de man die ervoor gezorgd 
heeft dat alles op de altaren blonk. En natuurlijk de mensen die bij de 
ontmoeting na de eucharistieviering gezorgd voor de koffie en de thee.
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben we ook een aantal giften 
mogen ontvangen. De collecte tijdens de eucharistieviering was al 
meer dan we op een normale zondag mogen ontvangen. Daarnaast  
hebben diverse organisaties en ook particulieren een bedrag gestort op 
onze rekening en zijn er via een gift in onze brievenbus giften 
binnengekomen. 
Ook al deze weldoeners, die blijkbaar het beste met onze Kapel in 't 
Zand voor hebben, willen we van harte danken. U zult begrijpen dat 
we niet ieder persoonlijk een woord van dank kunnen sturen.
Daarnaast heeft ook de verkoop van de jubileumkaars het een en ander 
opgeleverd. Deze kaarsen zullen nog tot het eind van het jaar 



beschikbaar zijn. U kunt ze nog kopen bij de receptie van ons 
parochiehuis en voor en na de eucharistievieringen bij de kosters in de 
sacristie
Overigens: De tentoonstelling die in de dagkapel te zien was verhuist 
naar de tweede verdieping van ons parochiehuis waar we een muziale 
ruimte gaan inrichten is de voormalige kloosterkapel. Op het moment 
wordt er hard aan gewerkt om deze op te knappen en daarvoor in te 
richten. Op verzoek kan men daar dan terecht om de tentoonstelling te 
bezichtigen. 

 

DE HUISKAMER VAN OOR
Het is alweer negentien jaar geleden dat de stichting OOR (Opvang en 
Ontmoeting Roermond) werd opgericht. Dit gebeurde nadat bisschop 
Frans Wiertz één van de panden van het bisdom daarvoor beschikbaar 
had gesteld. Het is uiteindelijk een oecumenisch project geworden en 
alle kerkgenootschappen in Roermond werken er financieel aan mee. 
Om de huiskamer van Roermond ook het komende jaar weer open te 
kunnen houden doen wij in het weekend van 10 en 11 november weer 
een beroep op u. Er zal bij het uitgaan van de eucharistievieringen voor
dit doel gecollecteerd worden. We doen dat steeds in een weekend 
rondom het feest van St. Maarten, 11 november, die voor ons het 
voorbeeld is van het niet in de kou laten staan van onze medemens. Dat
de huiskamer van OOR nog altijd nodig is blijk wel uit het volgende 
artikel. 
‘OOR is er voor iedereen’ “Veel mensen denken nog steeds dat OOR 
een opvang voor daklozen en drugsverslaafden is. Maar dat is een 
hardnekkig misverstand, dat we nu eindelijk eens de wereld uit willen 
helpen. In onze huiskamer, onlangs voorzien van een mooi, nieuw 
interieur, is iedereen welkom. Daarbij willen we vooral een steentje 
bijdragen aan het oplossen van het groeiende probleem van 
eenzaamheid onder de mensen. We zijn ervan overtuigd dat we nog 
voor veel meer mensen iets kunnen betekenen.” Jaarlijks komen er bij 
OOR al zo’n 5000 bezoekers over de vloer, die tegen een zacht prijsje 
ook een hamburger of een kop soep kunnen nuttigen. Op zondagen is 
er een brunch van 12 tot 13 uur en is de huiskamer ook tot 15 uur 
geopend. Alle overige dagen in de week kunnen bezoekers terecht van 
13 tot 16 uur. 
OOR wordt draaiende gehouden door de inzet van een team van zo’n 
25 vrijwilligers. Dankzij een subsidie en sponsoring van particulieren 
en bedrijfsleven kan OOR net kostendekkend opereren. Voor nadere 
info zie ook www.oorroermond.nl



Liturgische kalender
11-11 Twee-en-dertigste zondag door het jaar
12-11 H.  Josafat, bisschop en martelaar
15-11 H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
16-11 H. Margarita van Schotland en H. Gertrudis, maagd
17-11 H. Elisabeth van Hongarije
18-11 Drie-en-dertigste zondag door het jaar
21-11 Opdracht van de heilige Maagd Maria
22-11 H. Cecilia, maagd en martelares
23-11 H. Clemens I, paus en martelaar en H. Columbanus, abt
24-11 HH. Andreas Düng-Lac, priester, en gezellen, martelaren

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 11 november om 11.30 uur is een 
jongerenviering met als thema St. Maarten. 11 november is namelijk de 
feestdag van deze heilige. 
Deze eucharistieviering zal  muzikaal worden verzorgd door het koor 
Les amis du Bon Coeur. Er is dan ook een kinderwoorddienst en dat 
betekend dat de kinderen in het eerste deel van de eucharistieviering 
naar de sacristie gaan om daar met hetzelfde thema m te gaan maar dan 
op hun eigen niveau.
Zaterdag 17 november is er weer een woord- en communieviering.
De eucharistieviering van zondag 18 november zal muzikaal worden 
verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Misintenties
11-11 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
12-11 09.00 uur Bijzondere intentie
12-11 11.30 uur Annie Beurskens Bonekamp als 

zeswekendienst; Levende en overleden leden 
van VV de Kaketoes; Ger Buitenhuis als 
zeswekendienst; Els Bolder, echtgenote van 
Jaap Pröper, als jaardienst 

17-11 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo

18-11 09.00 uur Bijzondere intentie
18-11 11.30 uur Angelina Pauwels als 6de jaardienst
19-11 19:00 uur Bijzondere intentie

Dienbeurten acolieten en misdienaars
10-11 18.30 uur Niek op de Kamp – Filibetti Nayiziga
11-11 09.00 uur Giel Heilkens – Gladys Nayiziga



11-11 11.30 uur Jongerenviering
17-11 18.30 uur Woord-Communieviering
18-11 09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
18-11 11.30 uur Sandrine Nayiziga – Luc Stams

Lectoren
10-11 18.30 uur Dhr. C. Hommelberg
11-11 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
11-11 11.30 uur Jongerenviering
17-11 18.30 uur Woord-Communieviering
18-11 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
18-11 11.30 uur Mevr. R. Kerstens

BERICHTEN

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 
oudleerlingen 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.
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