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KERSTSTAL
Moge je een beetje gelijken op de figuren uit de kerststal
Een beetje op Maria,
ingaand op Gods aanbod om lief  te hebben,
steeds dienstbaar aan anderen...

Een beetje op Jozef,
dat je iets mag hebben 
van de bescheidenheid en de trouw
waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen...

Een beetje op de engelen,
boodschappers van goed nieuws,
van vrede, vreugde en geluk...

Een beetje op de herders,
die hun schapen leiden en beschermen...

Een beetje op de ezel,
één en al oor, luisterbereid en veel verdragend;
moge je ook iets hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg...

Een beetje op de os,
het dier dat trekt,
want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en spoortrekker...

En veel, heel veel op het kind,
dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven
en dat in jou liefde onweerstaanbaar wordt, 
iedereen verwarmend

Met deze kerstwens wens ik  u allen mede namens het kerkbestuur 
gezegende kerstdagen en een prettige jaarwisseling.



KERSTPROGRAMMA - OUD EN NIEUW 2018/2019
Ter voorbereiding op het kerstfeest houden we op maandagavond 17 
december, een boeteviering, ingekaderd in een eucharistieviering. Deze
zal worden gehouden in de dagkapel en begint om 19.00 uur.
Ziekencommunie 
Maandag 24 december: Vanaf 10.00 uur wordt de communie 
rondgebracht aan de zieken die op mijn lijstje slaan voor de eerste 
vrijdag van de maand. Zij die daar niet op voorkomen maar toch op 
deze dag de communie willen ontvangen worden verzocht dit op te 
geven bij de receptie van het parochiebureau.
KERSTAVOND MAANDAG 24 DECEMBER:
Om 16 uur komt de kinderkerk bij elkaar rondom de kerststal in de 
dagkapel om op hun eigen manier met het kerstverhaal bezig te zijn. 
Eerste nachtmis om 18.30 uur 
Deze nachtmis heeft het karakter van een gezinsviering, speciaal 
gericht op de kinderen en hun ouders. Bij deze viering staat een 
kerstverhaal, speciaal voor de kinderen, centraal. Deze viering wordt 
muzikaal verzorgd door  onze fanfare O.L. Vrouw in 't Zand. Zij 
beginnen al om 18.00 uur met het spelen van kerstliederen. Ook zal, 
zoals in de afgelopen jaren het "Licht van Betlehem", weer een plaats 
krijgen in deze viering.
Tweede nachtmis om 20.30 uur 
Deze eucharistieviering heeft het karakter van een plechtige hoogmis. 
De gezangen zullen worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. Ook 
vóór deze eucharistieviering zullen er al kerstliederen ten gehore 
worden gebracht. 
EERSTE KERSTDAG.
De eucharistievieringen zijn als op de gewone zondagen. Tijdens de 
viering van 9.00 uur zullen we samen kerstliederen zingen, terwijl de 
eucharistieviering van 11.30 uur een plechtige hoogmis is, die 
muzikaal verzorgd wordt door het koor Les Amis du Bon Coeur.
TWEEDE KERSTDAG
Ook op de tweede kerstdag zijn de eucharistievieringen als op zondag 
en dus om 9.00 uur en 11.30 uur. 
OUDEJAARSDAG 
In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 december, zijn de 
eucharistievieringen als normaal in het weekend. Met de 
eucharistieviering van zondag om 11.30 uur sluiten we het jaar af. Er is
dus géén eucharistieviering op maandag 31 december, oudejaarsdag.
NIEUWJAARSDAG
Op deze nieuwjaarsdag is er alleen een eucharistieviering om 11.30 
uur.



Liturgische kalender
09-12 Tweede zondag van de advent
11-12 H. Damasus I, Paus
12-12 H. Maagd Maria van Guadalupe
13-12 H. Lucia, maagd en martelares
14-12 H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
16-12 Derde zondag van de advent: zondag "Gaudete"
23-12 Vierde zondag van de advent
24-12 Heilige Kerstavond en Kerstnacht
25-12 Kerstmis - Geboorte van de Heer
26-12 H. Stefanus, eerste martelaar
27-12 H. Johannes, apostel en evangelist
28-12 HH. Onnozele kinderen, martelaren
29-12 H. Thomas Becket, bisschop en martelaar
30-12 H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
31-12 H. Silvester I paus
01-01 Heile Maria, Moeder van God
02-01 HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, 

bisschoppen en kerkleraren
05-01 H. Johannes Neuman, bisschop, Redemptorist
06-01 Openbaring des Heren
07-01 H. Raimundus van Penyafort, priester

Misintenties
08-12 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens;
Mia Seegers-van Eck als jaardienst

09-12 09.00 uur Bijzondere intentie
09-12 11.30 uur Miem Steffanie- van den Broek als 3de 

jaardienst
15-12 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Samantha Bakker als 4de
jaardienst

16-12 09.00 uur Uit dankbaarheid
16-12 11.30 uur Familie Berghs-Hodzelmans en familie 

Scheurs-Aben als jaardienst; Levende en 
overleden leden van de Onze Lieve Vrouw in 't 
zand put; Gerard en Mien Siemons-Kapperts en
Jan en Liesbeth Siemons-Kapperts en 
overleden ouders

22-12 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo

23-12 09.00 uur Bijzondere intentie



23-12 11.30 uur Voor de vrede
24-12 18.30 uur Overleden ouders Steegemans-Cox, zus Nelly 

en broers Jan en Jos
24-12 20.00 uur Als blijvende herinnering aan Hélène Even en 

overleden ouders Bercx-Vossen als jaardienst; 
Leon Seevens

25-12 09.00 uur Voor onze zieken
25-12 11.30 uur Overleden familie Willems-Adriaans en 

overleden familie van Cann-van Herten; 
Overleden ouders Lei Heijnen en Mia Heijnen-
Huskens en voor Bets Janssen van de Rotten; 
Sef Honnof en zonen Jos en Paul als jaardienst

26-12 09.00 uur Bijzondere intentie
26-12 11.30 uur Wim van den Born als jaardienst
29-12 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
30-12 09.00 uur Uit dankbaarheid
30-12 11.30 uur Uit dankbaarheid
01-01 11.30 uur Om Gods zegen over het nieuwe jaar

Beurten acolieten, misdienaars en lectoren
Verzoek om op uw eigen lijst te kijken.

BERICHTEN
Eindejaarsconcert met Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand 
en de Magic8singers 
Op zondag 9 december om 14:30 uur organiseert de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand haar 
traditionele eindejaarconcert in het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad te Roermond. Elk 
jaar probeert de fanfare er een mooi muzikaal “spektakel” van te maken. Ook dit jaar 
wordt het weer een speciale middag door de bijdrage van vocaal ensemble  
Magic8singers dat onder leiding staat van Sandra Halmans. Tijdens het eindejaarsconcert
zal eveneens het Zandjmenke 2018 worden uitgereikt. Wie wordt de opvolger(s) van de 
werkgroep Bloementapijt, het zandjmenke van 2017? Het Zandjmenke is een jaarlijkse 
onderscheiding voor degene die zich op een bijzondere wijze  inzet voor Roermond-
Zuid. De onderscheiding is wederom ter beschikking gesteld door Juwelier Wisse aan de 
Kapellerlaan. Naast het Zandjmenke worden ook een tweetal jubilarissen van de fanfare 
in het zonnetje gezet. Iedereen is van harte welkom op zondag 9 december vanaf 14:30 
uur in het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad aan de Kapel in ’t Zand in Roermond. De 
entree is gratis. Zie voor meer info www.famfaar.nl
Indien  u 9 december niet aanwezig kunt zijn bij dit concert dan kunt u de Fanfare nog 
beluisteren tijdens de gezinsmis op Kerstavond om 18:30 uur in de Kapel in ’t Zand. 
St. Alfonsuskoor
Op zondag 18 november heeft het St. Alfonsuskoor haar jaarlijkse St Ceciliafeest 
gevierd. Na het muzikaal verzorgen van de eucharistieviering van 11.30 uur heeft het 
koor in de Harmoniezaal in Linne haar feest gevierd. Dit jaar kon er ook een jubilaris 
gefêteerd worden. Annie Tijssen-Hendricks is namelijk al 40 jaar lid van het koor en 
werd gehuldigd voor haar trouwe aanwezigheid bij de repetities en de uitvoeringen. 


