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MEMISA WEEKEND 2 EN 3 FEBRUARI
Zoals ieder jaar doet de Memisa (Medische Missie Aktie) ook nu            
weer in het eerste weekend van februari een beroep op ons om hun 
projecten op het gebied van gezondheidszorg in met name Afrika te 
ondersteunen. De noodzaak hiervan kunt u lezen in het navolgende  
artikel van Memisa. 
Ook in de eucharistievieringen van het weekend van 2 en 3 februari     
zullen we aandacht besteden aan de Memisa.

Cordaid Memisa: moeders maken het verschil
      Cordaid Memisa is een fondsmerk van Cordaid en gelooft dat gezonde 

samenlevingen zijn gebouwd op gezonde moeders.
Moeders in ontwikkelingslanden hebben moeilijk toegang tot medische 
zorg. Zwangerschap en geboorte zijn kwetsbare momenten die tot ziekte
en sterfte van moeder en haar baby kunnen leiden. De oorzaken zijn 
vaak te voorkomen met eenvoudige oplossingen. 
Missie van Cordaid Memisa
Cordaid Memisa wil dat alle moeders in ontwikkelingslanden een 
veilige zwangerschap en bevalling kunnen hebben en dat hun baby’s een
gezonde start krijgen. Moeders, gezonde moeders gaan het doen. Zij zijn
het die in ontwikkelingslanden de armoedespiraal gaan doorbreken. Zij 
zijn en hebben de kracht om hun leven op de rit te zetten. Er alles uit te 
halen. Voor zichzelf. Voor hun kinderen. Voor hun omgeving. Voor hun
land. Moeders maken het verschil, daarom mogen zij niet sterven. 
Moedersterfte
Toch vertellen de cijfers nu nog een ander verhaal. Een verhaal over 
moedersterfte. Moedersterfte die grote gaten slaat in de verdere 
ontwikkeling en groei van landen. Want elke 3 minuten sterft er ergens 
ter wereld een moeder tijdens de zwangerschap of bevalling. Vaak 
onnodig. Goede medische zorg kan dit meestal voorkomen.
Medische zorg maakt verschil
Zwangerschap en geboorte zijn kwetsbare momenten die tot ziekte en 
sterfte kunnen leiden. Cordaid Memisa werkt er op tal van fronten aan 



om moedersterfte en babysterfte terug te dringen. Zodat meer en meer 
moeders in leven blijven. En meer en meer kinderen bij hun eigen 
moeder opgroeien.
Betere en goed bereikbare medische posten. Meer goed opgeleide 
verloskundigen. Betere en meer medische apparatuur en hulpmiddelen. 
Tijdige verwijzing naar goede medische zorg. Meer voorlichting en 
informatie over gezondheid, seksualiteit, familieplanning en 
zwangerschappen. Voorzichtig doorbreken van culturele barrières en 
aloude tradities rond zwangerschap en bevallingen. Meer 
zelfstandigheid voor vrouwen. Verschil maken
Allemaal belangrijke factoren om moedersterfte terug te dringen. En 
stuk voor stuk factoren waar Cordaid Memisa zich met succes (en met 
jouw steun met nog meer succes!) hard voor maakt. Zo kunnen we voor 
moeders het verschil maken.

Liturgische kalender
27-01 Derde zondag door het jaar
28-01 H.  Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
31-01 H. Johannes (Don) Bosco, priester
02-02 Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
03-02 Vierde zondag door  het jaar
05-02 H. Agatha, maagd en martelares
06-02 HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
08-02 H. Hieronymus Emiliani; H. Josephina Bakhita, maagd

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 26 januari om 18.30 uur is een 
gezinsviering waarin de kinderen die dit jaar hun eerste H. Communie 
doen zich aan de parochiegemeenschap zullen voorstellen. Het thema 
van deze gezinsviering is "Als je deelt komt er vrede".
In het weekend van 2 en 3 februari wordt onze aandacht gevraagd voor 
de projecten van de Memisa (Medische middelen actie). De 
eucharistievieringen zijn mede voorbereid door onze MOV-groep.
De eucharistieviering van zondag 3 februari wordt muzikaal verzorgd 
door het St. Alfonsuskoor. 
3 Februari is ook het feest van de heilige Blasius. Hem kennen we 
vooral van de Blasiuszegen, een zegen ten afweer van keel en andere 
ziekten. Na de eucharistievieringen van die zondag kan men deze zege 
ontvangen.

Misintenties
26-01 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo; Toos van der Slik-



Mooren
27-01 09.00 uur Bijzondere intentie

27-01 11.30 uur Ad de Bie als zeswekendienst
02-02 18.30 uur Annie van Bree-Heldens
03-02 09.00 uur Bijzondere intentie
03-02 11.30 uur Voor de  vrede
04-02 19.00 uur Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN
Schenken en nalaten aan de Kapel in ‘t Zand
Nadenken over een testament, en dus over een periode dat u er niet meer
bent, is geen eenvoudig onderwerp. Maar het is een geruststellend idee 
om te weten dat alles goed geregeld is. U kunt ervoor kiezen om na uw 
overlijden een specifiek bedrag of een gedeelte van uw totale erfenis na 
te laten aan de Kapel in ‘t  Zand.
Schenken via testament
Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met hun nalatenschap moet 
gebeuren als zij er niet meer zijn. Op deze manier dragen zij ook in de 
toekomst bij aan het voortbestaan van onze pastorale eenheid. Met uw 
financiële steun helpt u mee aan het behoud van onze mooie Kapel.
Erfstelling: De Kapel in ‘t Zand benoemen als erfgenaam
Bij een erfstelling benoemt u de Kapel in ? Zand  in uw testament als 
(mede-) erfgenaam. Bij uw overlijden laat u een vastgesteld percentage 
van uw hele erfenis na aan de Kapel in ‘t  Zand.
Legaat: een vast bedrag schenken aan de Kapel in ‘t Zand 
U kunt er ook voor kiezen om een vast bedrag na te laten aan de Kapel.
Dit legt u vast in uw testament.
Hoe werkt het?
Als u een deel van uw nalatenschap wilt bestemmen voor de Kapel in ? 
Zand, wordt dit vastgelegd in een testament. De notaris adviseert u 
graag over de verschillende mogelijkheden en de fiscale gevolgen.
De voordelen op rij
Nalaten aan de Kapel in ‘t Zand is vrijgesteld van erfbelasting.
U draagt na uw overlijden bij aan het behoud van onze mooie Kapel.
Een mooie gedachte!
U bepaalt zelf hoeveel u wilt nalaten.
Gewone schenking
U kunt natuurlijk ook een gewone schenking doen voor bijvoorbeeld het
onderhoud aan de Kapel. Zo? schenking is fiscaal aftrekbaar waarbij een
drempel geldt.
Periodieke schenking
Tot 2014 was het verplicht om een periodieke schenking bij een notaris 
vast te leggen in een notariëleakte. Dit hoeft nu niet meer. U kunt via 



een schriftelijke overeenkomst met het kerkbestuur vastleggen dat u 
jaarlijks een vast bedrag schenkt. Hieraan zijn geen kosten verbonden en
het bedrag is 100% fiscaal aftrekbaar zonder dat er een drempel geldt. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze administrateur John Crijns. 
Tel: 0475-336705 of per mail: jmh.crijns@home.nl 

  
RAAD VAN KERKEN ROERMOND

De Raad van Kerken, in samenwerking met Vluchtelingenwerk 
Roermond en de Dienst Kerk en Samenleving, nodigt u van harte uit 
voor een informatie- en gespreksavond over:
Vluchten naar Nederland en dan?
Enkele vluchtelingen zullen hun verhaal vertellen en later met u in 
gesprek gaan over het leren leven in Nederland. Carla Lacroix van 
Vluchtelingenwerk Roermond spreekt over de opvang van de mensen en
Mariëlle Beusmans van de Dienst Kerk en Samenleving over de 
integratie in onze samenleving.
De avond wordt gehouden op                                                                     
woensdag 27 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 u.                                    
in het Ontmoetingscentrum naast de Protestantse Kerk, 
Minderbroederssingel 15, 6041 KG Roermond.
Inloop vanaf 19.30 u. De toegang is gratis.  
Wij hopen en verwachten dat de avond bijdraagt aan meer samen leven 
in Roermond.

KERKBIJDRAGE EN MISSTIPENDIA 2019
In de vorige Kapelgids hebben het al over de kerkbijdrage en 
misstipendia gehad. Daar zijn toen enkele futjes ingeslopen, vandaar dat 
we dit hier nu nog eens publiceren 
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


