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ZEGENGEBED AAN HET BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR

U, God van het begin
zegen ons als wij uw stem horen,
als u ons roept
om op te breken
en opnieuw te beginnen.
U, God van het begin,
laat uw aangezicht over ons schijnen,
als wij vol vertrouwen
een nieuwe stap wagen
op de weg van het geloof.
U, God van het begin,
blijf bij ons als ons hart
naar warmte en geluk verlangt,
naar vriendschap en ontmoeting.
Laat de zegen van uw licht met ons zijn.
U, God van het begin,
schenk ons een goed leven.

Met deze Ierse zegenbede wens ik u allen, mede namens het 
kerkbestuur, van harte een zalig nieuw jaar.



KERKBALANS 2019  
Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar in januari de actie kerkbalans in 
heel Nederland gehouden. Het thema van dit jaar is: Geef voor je kerk. 
Ook het kerkbestuur van onze pastorale eenheid wil daar graag 
aandacht aanbesteden omdat ook wij niet zonder uw financiële bijdrage
kunnen. Wat de kerk voor ons betekent leest u hieronder in een artikel 
dat ons werd aangeboden door de nationale actie.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. 
Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning
komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een 
kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt
ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, 
maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse 
dag. 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op 
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de 
verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het 
zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en 
u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de Actie Kerkbalans. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie 
kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de 
plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te 
geven voor hun eigen plaatselijke kerk. 

Voor de campagne van 2019 is het thema Geef voor je kerk. We zijn 
door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor
en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met 
mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ 
lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef 
aan Kerkbalans. 

Liturgische kalender
13-01 Doop van de Heer
14-01 Z. Petrus (Peerke) Donders, Redemptorist
15-01 H. Arnold Janssen, priester
17-01 H. Antonius, abt
20-01 Tweede zondag door het jaar



21-01 H. Agnes, maagd en martelares
22-01 H. Vincentius, diaken en martelaar
24-01 H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
25-01 Bekering van de heilige apostel Paulus
26-01 HH. Timotéus en Titus, bisschoppen

Kerkdiensten
Zaterdag 12 januari is er om 18.30 uur weer een woord- en 
communieviering. De eucharistieviering van zaterdagavond 19 januari 
zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Misintenties
12-01 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
13-01 09.00 uur Bijzondere intentie
13-01 11.30 uur Voor de vrede
19-01 18.30 uur Overleden vader
20-01 10.00 uur Bijzondere intentie
20-01 11.30 uur Overleden ouders, broer en zus

BERICHTEN
FANFARE O.L.V. IN HET ZAND
Zandjmenke 2018 voor Gemma en Frans Vogels
Tijdens een druk bezocht eindejaarsconcert van fanfare O. L. Vrouw in 
’t Zand op 9 december jl. zijn Gemma en Frans Vogels benoemd tot 
Zandjmenke 2018. De uitreiking vond plaats tijdens het mooie en 
afwisselende concert, dat door zowel de fanfare als door het a capella 
koor de Magic8singers, werd verzorgd. Het Zandjmenke, geschonken 
door juwelier Wisse, werd dit jaar voor de 26e maal uitgereikt. Deze 
onderscheiding van de fanfare wordt toegekend aan personen of groepen
die actief zijn binnen de  gemeenschap van Roermond-Zuid. Het zijn de 
trouwe hardwerkende vrijwilligers die zorgen dat het verenigingsleven 
en sociale klimaat in de wijk goed functioneert. Het zijn ook de mensen 
die dag in dag uit klaar staan voor hun vereniging, vaak achter de 
schermen. Waar zouden we zijn zonder deze personen. Dit jaar was het 
de beurt aan Gemma en Frans Vogels. Beiden zijn zeer actief en 
betrokken bij Speelgroep Kapel. Daarbij werkt Gemma al ruim 25 jaar 
mee aan de gezinsvieringen aan de Kapel in ‘t Zand.  Frans is naast de 
Speelgroep ook actief bij de Stichting gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad en
bij Scouting St. Hubertus. Naast het Zandjmenke werden ook de 
bondsjubilarissen van de fanfare in het zonnetje gezet, te weten Twan 
Swagten (10 jaar), Yvette Burgers-Tegelaers (25 jaar) en Rose-Mary 
Cortenraad-Berix  (50 jaar), alsook het 60 jarige bruidspaar Nellie en 



Ger Smeets-van Gorp. Tot slot werd de Fanfare beloond met een check 
van Albert Schouten, de voorzitter van de Vrunj van de Famfaar. 
Voorzitter Tilman Schreurs van de Fanfare sloot het eindejaarsconcert 
af, hij keek terug op een zeer mooi en geslaagd eindejaarsconcert. De 
Fanfare gaat zich nu opmaken voor 2019, de bedoeling  is dan om o.a. 
op bondsconcours te gaan.

SENIORENVERENIGING O.L.V. IN HET ZAND
Wie sjriefse det? Waat sjteit dao?
Wilt u dat graag voor de Vastelaovendj leren?
Kom dan naar de cursus Limburgs van Seniorenvereniging Kapel in ’t 
ZandHeeft u belangstelling voor het Limburgs dialect, wilt u het leren 
lezen en schrijven?Kom dan naar de cursus Limburgs, die de 
Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand weer organiseert samen met 
Veldeke Remunj.U leert lezen en schrijven in uw eigen dialect, uit welk 
dorp of stad in Limburg u ook komt. Verder is er aandacht voor 
literatuur en muziek in het Limburgs. De cursus is ook bedoeld voor 
mensen die geen Limburgs spreken, maar wel belangstelling voor de 
streektaal hebben. Altijd handig voor de Vastelaovendj!De cursus staat 
onder leiding van oud streektaalfunctionaris Pierre Bakkes. Aan het 
einde van de cursus ontvangt iedere deelnemer een diploma. Er zijn vier 
bijeenkomsten van twee uur, telkens op vrijdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. De data zijn : 18, 25 januari en 1 februari, de afsluitende 
bijeenkomst is op vrijdag 8 februari 2019.  De kosten bedragen in totaal 
25,- euro. De locatie is het gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, nabij de 
Kapel in ’t Zand aan het Schoolpad in Roermond. Hier is voldoende 
gelegenheid om gratis te parkeren. Voor meer informatie en inschrijven 
kunt u contact opnemen met Els Papen, via 
info@seniorenverenigingkapelinhetzand.nl of telefonisch 0475- 404067

KERKBIJDRAGE EN MISSTIPENDIA 2019
Aangezien het bisdom de bedragen voor de kerkbijdrage en misstipendia
heeft verhoogd, zullen ook wij in zekere mate moeten volgen.
Vanaf 1 januari dit jaar de minimum kerkbijdrage gesteld op € 105,-
Mensen die de laatste 5 jaar hebben meegedaan aan de kerkbijdrage 
hoeven voor een eucharistieviering ten afscheid in onze kerk géén geld 
te betalen. Daar vallen natuurlijk niet de extra kosten van een koor 
onder. Voor een misintentie wordt vanaf 1 januari € 20,- gevraagd.
Voor een huwelijksmis of een begrafenismis wordt € 400,- in rekening 
gebracht.
De bijdrage voor een avondwake zonder een navolgende uitvaartdienst 
is van nu af aan € 200,-
We hopen dat u begrip hebt voor deze aanpassingen


