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MEIMAAND – MARIAMAAND

MARIA

Die voor ons kwamen
in de loop der eeuwen,
hebben gezongen over Maria.

Zij hebben voor haar 
de rijkste namen
en titels gezocht
in de heilige boeken
en in al wat schoon is.

En stortvloed van namen 
hebben zij verzonnen,
in ondoorgrondelijke
onbevangenheid
hebben zij uitbundig gezongen
over Maria, de dienstmaagd,
aan wie de Machtige
grote dingen gedaan heeft.

Dageraad en morgenster,
ark van Gods verbond
met de mensen, 
toren van David die oprijst,
glanzend als een ivoren toren,
rijzende ster
uit het huis van Jacob,
regenboog in de wolken



Met dit gedicht luiden we de meimaand in.
Liturgische kalender
12-05 Vierde zondag van Pasen
13-05 H. Servatius, bisschop
14-05 H. Mattias, apostel
15-05 Alle heilige bisschoppen van Maastricht
18-05 H. Johannes I, paus en martelaar Vijfde zondag van Pasen
19-05 Vijfde zondag van Pasen
20-05 H. Bernardinus van Siena, priester
21-05 HH. Christophorus Magallaen, priester, en 

gezellen,martelaren
22-05 H. Rita van Cascia, kloosterlinge
24-05 O.L.Vrouw in het Zand

Kerkdiensten
Zoals gewoonlijk komt de stadsprocessie op de tweede zaterdag van de 
meimaand naar onze Kapel in 't Zand en sluiten zich aan bij de 
eucharistieviering van 18.30 uur. Meer hierover leest u onder de 
berichten.
Zondag 12 mei is de eucharistieviering van 11.30 uur een 
jongerenviering met als thema "Maria, moeder van ons allen". Deze 
eucharistieviering wordt muzikaal verzorgd door het koor Les amis du 
bon Coeur. 
Omdat dit de tweede zondag van de maand is zal er na deze 
eucharistieviering ook weer een koffie-in gehouden worden in de 
dagkapel.
De eucharistieviering van zaterdag 18 mei om 18.30 uur zal muzikaal 
verzorgd worden door het St. Alfonsuskoor.

Misintenties
za. 11-05 18:30 Annie van Bree-Heldens
zo. 12-05 09:00 Vader en moeder Broens en dochter Marleen, 

zoon Math, schoondochter Lenie en 
schoonzoon Theu; Vader en moeder Doensen, 
dochters Fien en Ria

zo. 12-05 11:30 Hub Koolen als jaardienst; Overleden ouders, 
broer en zus

za. 18-05 18:30 De heer Buijs als jaardienst
zo. 19-05 09:00 Bijzondere intentie
zo. 19-05 11:30 Gerard Op de Kamp als 2de jaardienst en 

overige overleden familieleden; Bijzondere 
intentie



BERICHTEN

Stadsprocessie 2019

Loop mee in de unieke  Stadsprocessie of Brandprocessie van 
Roermond  op zaterdag 11 mei!
Sinds de tweede grote stadsbrand van 1665 kent Roermond een 
brandprocessie. De bevolking van Roermond moest destijds de stad na 
een hevige vuurstorm ontvluchten. In de Kapel in ‘t Zand werden de 
mensen gastvrij opgevangen en kregen ze eten en drinken. Vandaaruit 
werd de bevolking verdeeld over de omliggende dorpen, omdat ze hun 
huis en vaak ook hun inkomen kwijt waren geraakt. Het duurde jaren 
voordat Roermond weer was opgebouwd.
Om deze gebeurtenis te herdenken trekken de bewoners van Roermond, 
met hun putkaars, al eeuwen naar de kapel om Maria om te vragen om 
de stad en haar bewoners te behoeden voor deze rampen. En ook om de 
hulpverleners te bedanken voor hun steun en hulp in moeilijke tijden.
De grote putkaarsen worden geplaatst in de kaarsenbogen in de Kapel in
‘t Zand. Op verzoek worden de kaarsen aangestoken bij vreugde of bij 
verdriet.
Veel organisaties en putbewoners brengen samen hun kaars naar de 
Kapel in ‘t Zand. Juist in dit gezamenlijke optrekken uit zich de 
gemeenschapszin. Spreekt u dit als organisatie, putvereniging, koor, 
scouting, schutterij, ook aan? Dan kunt u zich melden bij Baer Reijnen, 
voorzitter van het Comité Stadsprocessie , via 06.53241656 of via 
info@stadspro.nl 
De processie trekt op zaterdag 11 mei 2019. Het opstellen is zoals 
gebruikelijk aan het Munsterplein om 17.30 uur. Na de H. Mis, waarin 
de grote kaarsen worden gezegend, is er een gezellig samenzijn bij De 
Pappelhof, nabij de Kapel in ‘t Zand. 
Voor meer informatie over deze unieke processie en de historie van de 
putten en de putgemeenschappen in Roermond kunt u kijken op onze 
site: www.stadspro.nl

Collectes 
Reumafonds
ReumaNederland haalt 524,42 euro op in Roermond, wijk Kapel



ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners 
van de Kapel voor hun grote inzet  en bijdrage aan de landelijke 
collecteweek. Tijdens de collecte van 18 tot en met 23 maart 2019 
hebben zij met elkaar in totaal 524,42 euro opgehaald.  
Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de 
oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de 
behandelingen kunnen realiseren.  Dit helpt het leven van 2 miljoen 
Nederlanders te  verbeteren. 
Meest voorkomende chronische ziekte  
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampt met
een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? 
Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma de 
meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de 
kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte 
groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in 
zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde 
mobiliteit. 
Vastenaktie
De vastenaktie heeft tot nu toe € 1457,77 opgebracht. Mochten er 
mensen zijn die nog bij willen dragen aan ons project in Tanzania, dan 
kan dat nog altijd via een enveloppe die  u in de brievenbus van ons 
parochiehuis, Parklaan 3, deponeert.
Namens de mensen in Tanzania de van uw gift kunnen overleven wil ik 
allen die bijgedragen hebben en dat alsnog doen, van harte bedanken.
Zonnebloem
De collecte voor de zonnebloem, die we op Witte Donderdag hebben 
gehouden bij de traditionele offergang tijdens de plechtige 
eucharistieviering heeft € 94,20 opgebracht. Dit bedrag komt ten goede 
van het werk van de zonnebloem voor de zieken van onze pastorale 
eenheid

Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand
Afscheid van Albert Schouten,
Tijdens het Lenteconcert van de fanfare Onze Lieve Vrouw in ’t Zand in
gemeenschapshuis 't Sjoolpaad werd er ook stilgestaan bij het afscheid 
van Albert Schouten als voorzitter van de Vrunj vanne Famfaar. 
Voorzitter Tilman Schreurs bedankte Albert voor zijn jarenlange inzet. 
Samen met zijn werkgroepleden heeft hij zich 19 jaar ingezet voor de 
fondswerving voor de fanfare. Albert maakte ook de naam van zijn 
opvolger bekend en wel Huub Salden. Tijdens het Lenteconcert 
verzorgde de Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand en de koninklijke 
Harmonie Lentekrans voor de muzikale bijdrage.


