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Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.
Op zondag 9 juni, eerste Pinksterdag, mochten we de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici uitreiken aan John Crijns.
John Crijns, is een groot deel van zijn hele leven op verschillende wijze
actief geweest voor onze Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand, parochie
van de Heilige Jozef en het rectoraat Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming
Eind jaren zestig (exacte datum is niet meer te achterhalen) is John
Crijns begonnen als misdienaar in de H. Jozef Parochie van de Kemp te
Roermond.
Daarna is hij acoliet geworden in deze parochie en dat is hij gebleven
totdat hij lid werd van het kerkbestuur van de H. Jozef Parochie van de
Kemp.
Op 1 juli 2000 is hij lid geworden van het kerkbestuur H. Jozef Parochie
De Kemp. De eerste vergadering van het kerkbestuur waaraan de heer
Crijns deelneemt is 20 augustus 2000.
Bij de samenvoeging van de H. Jozef Parochie en het Rectoraat Onze
Lieve Vrouw Tenhemelopneming is hij op 1 januari 2001 ook lid
geworden van het kerkbestuur van het Rectoraat Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming.
Tijdens het lidmaatschap van het kerkbestuur Pastorale Eenheid Kapel
in ’t Zand heeft hij tevens de functie van penningmeester bekleed.
Na zijn periode als kerkbestuurslid op 1 juli 2008 is hij verder gegaan
als administrateur.
Deze functie vervult hij tot op heden nog steeds.
John Crijns heeft al zijn functies met grote toewijding en vakmanschap
uitgeoefend.
Hij is trouw, consciëntieus, deskundig in de uitvoering van zijn
werkzaamheden.
Nooit wordt tevergeefs een beroep gedaan op John Crijns, ook voor
andere werkzaamheden.

Het financieel beheer van de Pastorale Eenheid is mede door de inzet
van John Crijns heel goed op orde en zijn adviezen ten aanzien van het
financieel beleid zijn van grote betekenis voor het kerkbestuur.
Het typeert de betrokkenheid van John Crijns dat hij na beëindiging van
de functie van penningmeester als administrateur aan het kerkbestuur
verbonden is gebleven.
Wij hopen dat John Crijns nog lange tijd ons kerkbestuur van dienst kan
zijn.
Liturgische kalender
07-07
Veertiende zondag door het jaar
09-07
HH. Martelaren van Gorcum
11-07
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
13-07
H. Henricus
14-07
Vijftiende zondag door het jaar
15-07
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
16-07
H. Maagd Maria van de berg Karmel
20-07
H. Apollinaris, bisschop en martelaar
21-07
Zestiende zondag door het jaar / Allerheiligste Verlosser
22-07
H. Maria Magdalena
23-07
H. Brigitta, Kloosterlinge, patrones van Europa
24-07
H. Charbel Makhlüf, priester
25-07
H. Jakobus, apostel
26-07
HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria
27-07
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 6 juli zal muzikaal worden verzorgd
door het St. Alfonsuskoor
Het feest van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, patrones van ons
rectoraat, wordt dit jaar gevierd in het weekend van 17 en 18 augustus
Misintenties
Za. 06-07
Zo. 07-07
Zo. 07-07
Za. 13-07
Zo. 14-07
Zo. 14-07

18:30
09:00
11:30
18:30
09:00
11:30

Annie van Bree-Heldens
Bijzondere intentie
Uit dankbaarheid
Bijzondere intentie
Uit dankbaarheid
Bijzondere intentie

BERICHTEN
Bezoek bisschop Smeets aan onze pastorale eenheid.

Onze nieuwe bisschop, Harrie Smeets, maakt een rondgang door heel
zijn bisdom en bezoekt alle dekenaten.
Van 27 tot en met 29 september is het dekenaat Roermond aan de beurt.
Op de avond van zaterdag 28 september staat een bezoek aan onze
pastorale eenheid gepland.
Het kerkbestuur is bezig om voor die avond een programma in elkaar te
zetten. Het ligt voor de hand dat de bisschop zaterdagavond om 18.30
uur in de eucharistieviering zal voorgaan.
We hopen dat u allen daarbij aanwezig zult zijn. Ook voor de verdere
avond hopen wij dat zo veel mogelijk mensen bij het programma zullen
aanschuiven. We weten nog niet hoe dat programma in elkaar zal zitten
maar melden u dit toch alvast zodat u deze avond in uw agenda kunt
noteren. In de eerstvolgende Kapelgids na de schoolvakantie zult u hier
meer over kunnen lezen.
Dankbetuiging
De organisatie van de stadsprocessie die ieder jaar op de tweede
zaterdag van de maand mei naar de Kapel komt wil alle vrijwillige
medewerkers van onze pastorale eenheid die daaraan hebben
meegewerkt hartelijk danken voor hun inzet. Een foto reportage van de
stadsprocessie is te vinden op www.stadspro.nl.
In 2020 wil men de stadsprocessie een extra cachet geven om diverse
redenen zoals het 800 jarig bestaan van de Munsterkerk.
Jaarrekening 2018 van onze Pastorale Eenheid
We bieden u graag onze jaarrekening aan. Daaruit moge blijken dat wij
een negatief saldo hebben.
Een van de oorzaken is het minder worden van de bijdragen van onze
parochianen. Door de vele uitvaarten van de afgelopen jaren zijn er
minder mensen die aan de parochie bijdragen. We willen degenen die
nog niet aan de kerkbijdrage meedoen vragen om toch in overweging te
nemen om ook aan de parochiebijdrage mee te gaan doen. De mensen
die al wel mee doen willen we vragen of het mogelijk is om hun
kerkbijdrage te verhogen.
Onze pastorale eenheid heeft de AMBI status en dat houdt in dat giften
aftrekbaar zijn van de belastingen.
Bij een volgende gelegenheid komen we hier op terug om u ook nog
andere mogelijkheden aan te bieden om onze pastorale eenheid te
ondersteunen.
We moeten er natuurlijk wel samen voor zorgen dat onze pastorale
eenheid levensvatbaar blijft

Baten

Lasten

Bijdragen parochianen €
Opbrengst bezittingen €
en beleggingen
Ontvangen collecten
derden

€

Overige bijdragen

€

Incidentele baten

€

Totaal baten

€

133623 Pastorale beroepskrachten

€

0

€

58551

€

38426

€

0

€

47486

Beheer en administratie

€

10196

Verplichte en vrijwillige
bijdragen

€

25856

Rente lasten

€

0

Incidentele lasten

€

0

-70 Overig personeel
2612 Kerkelijke gebouwen
12443 Overige gebouwen
0 Eredienst en pastoraal

148608 Totaal lasten

€ 180517

Resultaat: (baten-lasten) € - 31909
Vrijwilligers
Niet alleen financieel moeten we er samen voor zorgen dat onze plek
van samenkomst, de Kapel in 't Zand, overeind blijft en als
bedevaartskerk toegankelijk blijft. Er zijn vele werkzaamheden die door
vrijwilligers gedaan kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld het openhouden
van de Kapel door kapelwachters. Wie heeft het er voor over om eens in
de 14 dagen van 14.00 uur tot 17.00 uur ervoor te zorgen dat mensen
onze kerk kunnen bezoeken.
Ook ons koor vraagt om versterking. De mensen worden ouder en
kunnen vaak niet meer aan de wekelijkse repetitie meedoen en ook de
diverse eucharistievieringen niet meer muzikaal mee verzorgen.
Onze kerk ziet er altijd goed uit en voor de vieringen zorgt de
werkgroep bloemversiering altijd voor een aangeklede ruimte. Ook deze
werkgroep kan nog medewerkers gebruiken. Je hoeft daarvoor geen
expert in het bloemschikken te zijn. De andere mensen van de
werkgroep zijn graag bereid om je het een en ander bij te brengen.
Zo zijn er nog vele andere werkgroepen die om medewerkers verlegen
zitten. Wat je talenten ook zijn, ze zijn allemaal welkom bij ons.
Denk er eens over na en meldt je.
Dit is de laatste kapel gids van dit seizoen. De eerstvolgende
verschijnt weer na de schoolvakantie.

