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Solidaridad 2018
Nieuwe generatie cacaoboeren in Ghana werkt aan de toekomst 
van chocola.  
Houdt u ook zo van chocola? De meeste mensen vinden het heerlijk, 
daarom stijgt de vraag naar cacao explosief. Cacaoboeren in Ghana 
werken keihard om ons van die chocolade te voorzien. Maar de 
cacaoproductie loopt terug en veel boeren leven in bittere armoede. 
Om te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen genieten van 
chocolade, werkt Solidaridad samen met jonge cacaoboeren aan een 
duurzame toekomst. 
De chocoladekloof 
Terwijl de vraag naar cacao- en chocolade elk jaar groeit, daalt de 
productie. Boeren leven in armoede. Hun oogst vermindert door het 
gebruik van traditionele landbouwmethoden, waarmee de grond 
volledig wordt uitgeput. Een toekomst als cacaoboer? Dat zien veel 
Ghanese jongeren niet zitten. Zij trekken naar de steden, waar vaak 
werkloosheid en een onwaardig bestaan op hen wacht. Het platteland 
loopt leeg en de cacaoproductie neemt verder af. Solidaridad en haar 
partners veranderen deze uitzichtloze situatie met het MASO-
programma in een geweldige kans voor Ghana’s volgende generatie. 
MASO-programma 'tilt' jonge cacaoboeren op 
Met het MASO-programma werkt Solidaridad aan de toekomst van 
cacaoteelt en van Ghanese jongeren. MASO betekent ‘optillen’ in de 
lokale taal Akan. Met het MASO-programma maken we de volgende 
generatie cacaoboeren weer enthousiast voor een carrière als cacao-
ondernemer. We leiden jonge onafhankelijke cacaoboeren op, die leren
meer cacao te produceren op een milieuvriendelijke manier. Zij werken
zo aan een menswaardig bestaan en leren een leiderschapsrol vervullen
in hun gemeenschap. 
Ontmoet Patience 
Patience Normenyo (25) is een van de duizenden jonge mensen die de 
cacaoproductie in Ghana nieuw leven inblazen. Patience moest stoppen
met de middelbare school vanwege financiële problemen. Maar toen 



MASO naar haar dorp Tweapease kwam, meldde ze zich direct aan 
voor de cacao-academie. Haar nieuwe vaardigheden openen deuren. Zo
koos de Ghana Cocoa Board (toezichtorganisatie voor cacaoproductie) 
Patience uit om handbestuiving uit te voeren; een techniek die de 
cacao-opbrengst in Ghana verhoogt. Patience: “Ik wil een rolmodel 
zijn voor jongeren in Tweapease. Als ik hard werk en financieel 
onafhankelijk ben, kan ik anderen ook enthousiast maken over het 
werk in de cacao” 
Ondersteun jonge cacaoboeren voor hun toekomst en die van chocola. 
Met uw donatie en die van uw geloofsgemeenschap kan iedereen 
blijven genieten van een lekker stuk chocola. Geef voor, tijdens of na 
de adventsperiode aan Solidaridad, zo werken we samen aan een 
duurzame cacaoproductie en strijden we tegen werkloosheid onder 
jongeren. 

Liturgische kalender
 26-11 Christus, koning van het heelal. Vier-en-dertigste en laatste 

zondag van het liturgisch jaar
 27-11 H. Catharina van Alexandrië
 28-11 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
 30-11 H. Andreas, apostel
 02-12 Eerste zondag van de advent
 03-12 H. Franciscus Xaverius, priester
 04-12 H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
 06-12 H. Nicolaas, bisschop
 07-12 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 25 november zal muzikaal worden 
verzorgd door het St. Alfonsuskoor

Misintenties
24-11 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Mia en Pierre Zeegers-
Gorissen en overleden familieleden

25-11 09.00 uur Uit dankbaarheid
25-11 11.30 uur 20 ste jaardienst voor Theo van de Broek en 

overige familieleden; Eeuwdienst voor Mathias
Hubertus Cox echtgenoor van Leonora 
Schreurs uit Leeuuwen die op 28 november 
1918 op 35 jarige leeftijd overleed en een 
vrouw van  29 jaar en 6 kinderen in de leeftiijd 
tussen 1 maand en 6 jaar achter liet



01-12 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Ouders Hansen-Silkens 
als jaardienst en familie

02-12 09.00 uur Bijzondere intentie
02-12 11.30 uur Overleden ouders Reijnen-Kaelen, dochter 

Thea en overleden familie; Tila op 't Broek als 
zeswekendienst

03-12 19:00 uur Overledenen op het kerkhof

Dienbeurten acolieten en misdienaars
24-11 18.30 uur Thom op de Kamp - Niek op de Kamp
25-11 09.00 uur Giel Heilkens - Nicole Nayiziga
25-11 11.30 uur Henny Giesberts - Milo Bongartz
01-12 18.30 uur Thom op de Kamp - Filibetti Nayiziga
02-12 09.00 uur Gladys Nayiziga - Nicole Nayiziga
02-12 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Luc Stams

Lectoren
24-11 18.30 uur Mevr. E. Willemse
25-11 09.00 uur Mevr. L. Stal
25-11 11.30 uur Mevr. M. Janssen
01-12 18.30 uur Mevr. M. Smeets
02-12 09.00 uur Mevr. A. Walbrecht
02-12 11.30 uur Dhr. C. Hommelberg

BERICHTEN
TRADITIONELE KERSTMARKT AAN DE KAPEL ZATERDAG
8 DECEMBER 2018
In vervolg op de succesvolle 2e Kerstmarkt aan de Kapel in 2017 
organiseert de Wijkraad Kapel in ’t Zand op zaterdag 8 december weer 
een Kerstmarkt. Hiervoor is een flyer bij 2.500 huishoudens in onze 
wijk en elders afgeleverd. Deze kerstmarkt vindt plaats op de kleine 
parkeerplaats naast PSW, Pappelhof 2. Ook de straat Pappelhof zal 
hierbij betrokken worden, waardoor op die dag deze straat tijdelijk 
afgesloten zijn, hierdoor zal de markt ongestoord toegankelijk zijn voor 
bezoekers. De markt begint om 14:00 uur en is open tot 17:00 uur.
Het spreekt voor zich dat de parkeerplaats niet meer te herkennen is met 
verlichting en versierde kraampjes. Op de markt kunt u gezellig 
verschillende kraampjes bezoeken van groeperingen uit onze mooie 
wijk. Kerstartikelen en kerststukjes zijn te bewonderen, wafels worden 
gebakken, Glühwein en warme chocolademelk en een variatie aan koude



en warme hapjes worden (allen veelal ter verkoop) aangeboden. De 
organisatoren zullen met de standhouders een gezellige sfeer creëren om
de bewoners van de Kapel en andere bezoekers uit de stad in de juiste 
kerststemming te brengen. De jeugd van onze Fanfare OLV in ’t Zand, 
het Koor Les Amis du bon Coeur, de jeugddansgroep “Nicky’s Dance 
Studio”, het koor van het AC Pappelhof en Pipermuziek van 
doedelzakspeler Tobias Wijntje zullen de bezoekers trakteren op 
toepasselijke kerstmuziek. Kortom aan entertainment ontbreekt het dit 
jaar weer niet! Om de kerstsfeer helemaal compleet te maken, zal 
schaapsherder Paul Silkens een kudde schapen tegenover de kerstmarkt 
op het grasveld stallen. Een bezienswaardigheid, vooral voor de 
kinderen. Kortom, een kerstsfeer voor jong en oud op een Kerstmarkt 
aan onze Kapel, die een bezoek zeker waard is. In de stad geen 
kerstmarkt .. In de Kapel (hoe kleinschalig ook) …. Wel !! U bent van 
harte welkom tussen 14:00 uur en 17:00 uur (naast Pappelhof 2)

BOEKENHOEKJE
Er staan weer nieuwe boeken in het Boekenhoekje van het Kapels 
Hoekje-met-een-koekje! Het Boekenhoekje is gevestigd in 
Gezondheidscentrum In ’t Zand, Heinsbergerweg 2 en is geopend op 
dezelfde tijden als de apotheek: van maandag tot en met vrijdag van 
8.00 - 17.30 uur. Iedereen mag daar gratis een boek lenen, weer 
terugbrengen en ruilen. Zonder lidmaatschap, zonder registratie, gewoon
op basis van vertrouwen. Overigens: op dinsdag- en donderdagmorgen 
van 10.00 - 12.00 uur kunt u er ook nog gratis een kopje koffie drinken 
met een koekje erbij. Loopt u gerust eens binnen! 

Kerst-In Roermond
Op de tweede Kerstdag vindt dit jaar voor de 53e keer de kerstviering in 
Roermond plaats. Deze viering is bestemd voor alleenstaanden, 
invaliden, gehandicapten, zieken en ouderen. Een dag om elkaar te 
ontmoeten in een aangename sfeer. Het gezellige samenzijn vindt plaats 
in de aula van het Citaverde college, Jagerstraat 6 te Roermond.
Deelname is gratis.
9.00 uur Ontvangst gasten 9.30 uur Eucharistieviering waarin pater Paul 
Schreur en Gerard Sars zullen voorgaan. De dienst zal worden 
opgeluisterd door De Leeuwer Cantorij, o.l.v. dhr T. Giesbers. 
10.30 uur Kerstontbijt. Vanaf 11.00 uur Muzikaal programma door de 
Nachsraven o.l.v. W. van Melick, Op Good Gelök en Sef Beeren.
13.30 uur Warme kerstlunch 16.00 uur Sluiting
Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt zich vóór 17 december as. bij het 
contactadres in uw wijk: Mw. A. Lormans, Parklaan 9, 6045 BS 
Roermond of Mw. E. Papen, Kapellerlaan 166, 6045 AJ Roermond


