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BESJLOET 2019
Zoals u natuurlijk wel weet wordt het 'besj1oet' van het                    
bedevaartseizoen altijd gehouden op de zondag na het feest van 
Maria Geboorte op 8 september. Vandaar dat we het 'besjloet' dit 
jaar zullen houden in het weekend van 14 en 15 september. Het 
hoogtepunt van de feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen 
ligt op zondagmorgen tijdens de plechtige eucharistieviering van 
11.30 uur. We beginnen echter, bij droog weer, deze viering om 
11.15 uur in het Kruiswegpark. Daar zal er een Maria lied gezongen
worden, zal een gebed uitgesproken worden en een gedicht worden 
voorgelezen. Daarna zullen we ons opstellen om rechtstreeks naar 
de kerk te trekken. Onze fanfare O.L.V. in 't Zand zal de stoet 
voorafgaan. Daarna volgen de aanwezige gelovigen. Vervolgens zal
het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand op een troon worden 
meegedragen door leden van scoutinggroep pater Bleys en daarna 
volgen de acolieten en de priester. In de Kapel volgt dan de 
plechtige eucharistieviering en aan het eind van deze viering zal het
beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand, dat tijdens de viering op 
het altaar staat, naar het Mariakapelletje worden gebracht.

HET BLOEMTAPIJT
Vanaf zaterdag 14 september tot en met donderdag 19 september ligt
er weer, voor 25ste keer, een groot bloemtapijt in het Kruiswegpark. 
Vele vrijwilligers van de Kapelse gemeenschap, en de verre omtrek 
werken weer mee om tijdens deze traditionele afsluiting van het        
bedevaartseizoen - "HET BESJLOET" - een grote bloemenloper te
maken. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor “Fees tösse de 
Buim”. Dit natuurlijk vanwege het zilveren jubileum van het huidige 
bloemtapijt

Het hele tapijt wordt gelegd met bloemen en natuurlijke materialen  die 
door ongeveer dertig vrijwilligers worden verzameld en in het tapijt 
worden gelegd. Vele bloemen worden ook door bloemisten en 



buurtbewoners gratis beschikbaar gesteld. Het bloemtapijt is gratis te 
bezichtigen. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Het kruiswegpark
zelf is ook de moeite van een bezoek waard. De kruiswegstaties en 
enkele schilderijen met daarop de belangrijkste punten uit de 
geschiedenis van de Kapel zijn er te bewonderen. In de middaguren is 
ook de Kapel in 't Zand geopend vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Het 
bloemtapijt zelf is de hele dag te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Verder staat er tijdens het weekend van het "besjloet" een kraampje met 
devotionalia in het park. Ook zijn er foto's van het bloemtapijt 
verkrijgbaar. Er is een fietsenstalling in het park. Mensen die mee 
willen helpen bij het leggen van dit bloemtapijt kunnen zich 
opgeven bij Leny Henderix tel: 0475-334185. Maar u kunt ook
binnenlopen in de week voorafgaand aan het weekend van "het
Besjloet". We hebben mensen nodig die de bloemen in de 
voorgestoken gaatjes steken, waarbij men wel op de knieën moet, 
maar ook mensen die bloemen knippen en dat kan gewoon zittend 
gebeuren. Dus, ook mensen die wat ouder zijn kunnen meehelpen. 
Ook kunnen mensen die bloemen over hebben uit hun eigen tuin die 
in het kruiswegpark afgeven en zo een bijdrage leveren aan het slagen 
van dit bloemtapijt.

Onder de Berichten treft u de uitnodiging aan van de werkgroep 
Bloemtapijt

Liturgische kalender
08-09 Drie-en-twintigste zondag door het jaar
09-09 H. Petrus Claver, priester
12-09 De heilige naam van Maria
13-09 H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
14-09 Kruisverheffing
15-09 Vier-en-twintogste zondag door het jaar
16-09 HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,bisschop, martelaren
17-09 H. Lambertus, bisschop en martelaar
19-09 H. Januarius, bisschop en martelaar
20-09 HH. Andrea Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang,

en gezellen, martelaren
21-09 H. Matteus, apostel en evangelist

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondagmorgen 15 september van 11.30 uur 
begint met een korte viering in het Kruiswegpark om 11.15 uur waarna 
we in processie naar de Kapel gaan voorafgegaan door onze fanfare 



O.L.V. in 't Zand. De fanfare zal samen met het St. Alfonsuskoor ook de
eucharistieviering muzikaal verzorgen.
Tijdens deze eucharistieviering is er ook weer een kinderwoorddienst. 
Dat houdt in dat kinderen onder begeleiding in de sacristie met het 
zelfde thema bezig gaan als bij de eucharistieviering. U kunt dus uw 
kinderen en/of kleinkinderen gerust meebrengen naar deze viering.

Misintenties
07-09 18.30 uur Annie van Bree-Heldens; Overleden ouders 

Zeegers en dochter Gonny
08-09 09.00 uur Bijzondere intentie
08-09 11.30 uur Overleden ouders Reijnen-Kaelen gezinsleden 

en familie
14-09 18.30 uur Bijzondere intentie
15-09 09.00 uur Bijzondere intentie
15-09 11.30 uur Herdenking voor Wim Giesberts

BERICHTEN
De famfaar geit op kónkoers 
‘De famfaar vanne Kepel geit dit jaor op kónkoers!’ Misschien hebt u 
dit nieuwtje al gehoord. Het klopt. Op zaterdagmiddag 23 november 
2019 gaat onze fanfare in Veldhoven bij Eindhoven op concours. Zo 
vaak gebeurt iets dergelijks niet. Om u kennis te laten maken met wat er 
allemaal op het spel staat bij concoursdeelname, en wat de fanfare 
allemaal hoopt te kunnen presteren leest u in de komende weken steeds 
weer onder dezelfde titel.

Onze fanfare is sinds jaar en dag lid van de Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen. Die is weer lid van de Nederlandse Federatie. 
Deze organisaties zetten zich in voor de goede muzikale kwaliteit van de
blaasorkesten. Om het niveau van muziek-maken hoog te houden, zijn 
de aangesloten verenigingen min of meer verplicht om zowat óm de vijf 
jaar op concours te gaan. Doen ze dat niet, dan kan er wel een jaar 
uitstel komen, maar de verplichting blijft. Neemt een vereniging dan nog
niet deel, dan volgt er na een tweede uitstel degradatie. Over die 
deelnames meer in de volgende weken.
In de blaasmuziekwereld onderscheiden de bonden – en natuurlijk ook 
de muzikanten – thans drie niveaus van presteren: de eerste, tweede en 
derde divisie, net als in het voetbal. Tot 15 jaar geleden werden er zeven
niveaus onderscheiden: 4e, 3e, 2e, 1e afdeling, afd. uitmuntendheid, ere-
en superieure!
Onze fanfare maakt muziek in de hoogste de eerste divisie. Onder 
dirigent Phil van Landeghem werd dat hoge niveau bereikt. Onder 



leiding van Patrick Spelthaen, is dat niveau nu al twee keer met succes 
gehandhaafd.
Komt u maar eens luisteren op de wekelijkse repetitie op 
maandagavond, van 8 tot 10 in gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad. Dat is 
een en al luistergenot!

BLOEMTAPIJT
BLOEMTAPIJT KAPEL IN HET ZAND BESTAAT 25 JAAR.Graag 
nodigen wij u uit voor een bezoek aan het Bloemtapijt dat dit jaar voor 
de 25e keer wordt geleg in het Kruiswegpark aan de Kapel in het Zand 
in Roermond. 
In 1995 werd door een aantal dames het plan opgevat, om weer eens een
Bloemtapijt te leggen : toen ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 
van de Kapel zoals hij nu is.
Eerder werd een bloemtapijt gelegd ter gelegenheid van de 1e H.Mis 
van Pater Ton Pieters op 7 september 1935. Zijn zus Netje zorgde voor 
dit eerste Bloemtapijt en deed dat vele jaren daarna ook nog, samen met 
vrijwilligers, waaronder veel kinderen die bloemen gingen plukken in de
velden rondom de Kapel in het Zand. 
Inmiddels heeft de Werkgroep ongeveer 40 leden, die in de week vóór 
de openstelling aan de slag gaan met de door kwekerijen en 
bloemisterijen in de omgeving geschonken bloemen. Verder worden er 
bijmaterialen gebruikt zoals appelpitjes, die de kinderen van de 
Kienjerkerk het hele jaar door sparen. Daaruit ontstaat ieder jaar weer 
een mooi tapijt van 12 bedden met meestal religieuze afbeeldingen , dat 
door bezoekers uit heel Nederland wordt bezocht vanaf Het Open 
Monumenten weekend tot en met de donderdag daarna.
Dit jubileum jaar kunt u van 14 t/m 19 september van 10.00 - 17.00 uur 
het 25e Bloemtapijt gratis bezoeken in het Kruiswegpark aan de 
Parklaan 3 in Roermond.
In de middag uren is de Kapel zelf ook open en kunt u in de Dagkapel 
foto’s bekijken van 25 jaar Bloemtapijt.
De leden van de Werkgroep zullen met veel plezier tekst en uitleg 
geven. Een kleine bijdrage hiervoor wordt op prijs gesteld.
TOT ZIENS.

Bezoek van bisschop Harrie Smeets 
Zoals voor de vakantie al aangekondigd komt bisschop Harrie Smeets in
zijn kennismaking met zijn bisdom op zaterdagavond 28 september naar
de Kapel in 't Zand. We vieren met hem de eucharistie op het voor ons 
bekende uur van 18.30. In de volgende Kapelgids komen we hier op 
terug met volledig programma.


