
Parochiegegevens Kapelgids

Parklaan 3 Jaargang 73  editie 13
6045 BS  Roermond Datum 21-09-2019
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

Bezorgklachten
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461

Bisschop Smeets komt op bezoek.
Bij zijn aantreden heeft de nieuwe bisschop Harrie Smeets aangegeven 
een kennismakingstocht te maken langs de parochies in ons bisdom 
Limburg. Mgr. Smeets hoopt op deze manier kennis te kunnen maken 
met het dagelijks leven in de parochies. In het weekend van 27 tot en 
met 29 september is hij in het dekenaat Roermond. 
Op zaterdag 28 september a.s. is het de beurt aan onze Pastorale 
Eenheid Kapel in ’t Zand om de bisschop te ontvangen. 
Wij willen de bisschop hartelijk welkom heten en tegelijk hem een 
goede indruk geven van de bijzondere identiteit van onze Pastorale 
Eenheid, niet alleen als parochiekerk en rectoraatskerk, maar ook als 
streekkerk en bedevaartsoord, van onze kwaliteiten en de boodschap die
wij vanuit het Redemptoristisch Gedachtengoed uitstralen. Een heel 
belangrijke kwaliteit van onze Pastorale Eenheid is de sterke 
gemeenschapszin en de vele vrijwilligers die in tal van werkgroepen en 
verenigingen actief zijn. U draagt daar op een geweldige manier aan bij.
Het zo mooi zijn als u in de gelegenheid bent de eucharistieviering van 
18.30 uur waarin de bisschop voorgaat bij te wonen.
Langs deze weg willen wij u graag uitnodigen daarbij aanwezig te zijn.
Aansluitend aan de eucharistieviering zal de bisschop met onze 
geledingen, verenigingen en vrijwilligers op een informele manier 
kennis maken. 

Vredesweek 2019
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen 
van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor 
vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede 
verbindt over grenzen’. Het thema nodigt uit om de grenzen op te 
zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht 
vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen 
leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen 
uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl 



vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende 
culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in 
heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende 
groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee 
zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft 
behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te 
stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op 
polarisatie. Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je 
nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? 
Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard 
werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn 
er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om 
duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan 
controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het 
noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en 
onrecht.

Liturgische kalender
22-09 Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
23-09 H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
26-09 Z. Kaspar Stanggassinger, redemptorist en HH. Cosmas en 

Damianus, martelaren
27-09 H. Vincentius de Paul, priester
28-09 H. Wenceslaus, martelaar; HH. Laurentius Ruiz en gezellen, 

martelaren
29-09 Zes-en-twintigste zondag door het jaar
30-09 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
01-10 H. Teresia van het kind Jezus, maagd en kerklerares
02-10 HH. Engelbewaarders
04-10 H. Franciscus van Assisi
05-10 Z. Franz Seelos, priester redemptorist

Kerkdiensten
Zaterdag 21 september is er om 18.30 uur weer een woord- en 
communieviering
De eucharistievieringen van zondag 22 september staan in het teken van 
de vredesweek die dan begint. De vieringen zijn mede voorbereid door 
onze MOV-groep
Zoals u hebt begrepen komt de bisschop op zaterdag 28 september op 
bezoek. Hij zal dan ook voorgaan in de eucharistieviering die muzikaal 
wordt verzorgd door het St. Alfonsuskoor en het koor Les amis du bon 
Coeur



Misintenties
Za. 21-09 18:30 Bijzondere intentie
Zo. 22-09 09:00 Uit dankbaarheid
Zo. 22-09 11:30 José Lennards als jaardienst; Nico Bruin als 

zeswekendienst
Za. 28-09 18:30 Levende en overleden leden van onze pastorale 

eenheid
Zo. 29-09 09:00 Bijzondere intentie
Zo. 29-09 11:30 Overleden ouders, broer en zus.

BERICHTEN
Seniorenvereniging vereniging Kapel in 't Zand
Cursus Valpreventie start op woensdag 13 november in 
gemeenschapshuis ‘t Sjoolpaad
Bij voldoende deelname start op 13 november 2019 de cursus 
"Valpreventie in balans" in het gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, van 
13.30 tot 15.30. Op verzoek van Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand 
wordt de cursus in ’t Sjoolpaad gegeven.
Omdat in onze wijk Kapel, Kemp, Kitkensberg  en Kitskensdal veel 
senioren wonen is deze locatie uitgekozen. Alle senioren zijn uiteraard 
welkom om in te schrijven.
De cursus duurt enkele maanden. Dit omdat er oefeningen inzitten om 
de lichaamshouding te verbeteren. Deze training kost tijd, zeker omdat 
het tempo aangepast is aan de leeftijd van de deelnemers.
De kosten bedragen € 95,00 voor 35 lessen.
Verschillende ziektekostenverzekeringen vergoeden deze kosten geheel 
of gedeeltelijk.
De cursus kan op woensdag 13 november gestart worden als er 
minimaal 12 tot 14 mensen zich hebben aangemeld. Aarzel niet en 
schrijf u in, want het is goed voor u en daarbij ook nog gezellig! 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 
mevrouw Edith Breukers, oefentherapeut Mensendieck.
Telefoon: 0475-328810
Mail: edithbreukers@oefentherapeut-roermond.nl

Speelgroep Kapel 
Speelgroep Kapel presenteert de avondvullende tragikomedie ‘Belaof is 
belaof’ naar ‘Gouwe handjes’ van Haye van der Heijden. De regie is in 
de vertrouwde handen van Gerry Zeetsen en Bianca Overdijk.
Louis, een rijke gepensioneerde zakenman en levensgenieter, komt 
alleen te staan als zijn jongere echtgenote Emma, waarmee hij intens 
gelukkig is, vrij onverwacht overlijdt.



Aan haar sterfbed moet hij Emma beloven dat hij na haar dood weer 
gelukkig wordt, een belofte waar hij niet onderuit kan komen en waar 5 
vrouwen een belangrijke rol in spelen.
De dames doen hun uiterste best hem te troosten; een rijke alleenstaande
man laat je natuurlijk niet zomaar voorbij wandelen....
Data: 27-28 september en 4-5 oktober in ’t Gemeinsjapshoes ’t 
Sjoolpaad, Schoolpad 55a in Roermond. 
Aanvang 20.00 uur.  Entree: 10 Euro.
Kaarten in de voorverkoop vanaf 7 september bij Café Aad Remunj aan 
de Herkenbosscherweg en bij ’t Kepels winkelke aan de Kapellerlaan.
Kaarten reserveren vanaf 9 september via de website 
www.speelgroepkapel.nl of bij Gemma Vogels ( 0475 331015 op 
werkdagen van 18.30 tot 19.30 uur.

Fanfare O.L.V. in 't Zand
De famfaar geit op kónkoers 
Bij concoursen spelen de deelnemende verenigingen voor een kritische 
jury. Die bestaat uit drie musici van grote naam: bekende dirigenten 
en/of componisten van blaasmuziek. Ze geven punten van 1 tot 10 (net 
als in de school!) voor een aantal onderdelen als algemene uitvoering, 
samenspel, ritme, klankzuiverheid. ‘Rubrieken’ worden die onderdelen 
genoemd. Je speelt ‘goed’ als je gemiddeld telkens een 8 haalt. ‘Ruim 
voldoende’ is gemiddeld 6 tot 7. Je hebt voldaan aan je 
divisieverplichting als je ‘goed’ scoort. Doe je dat niet, dan dreigt er 
degradatie: een schrikbeeld voor veel verenigingen.
Onze fanfare doet er alles aan om in november weer het predicaat ‘goed’
te scoren.

De famfaar geit op kónkoers 
Als je aan een concours deelneemt, moet je muziek laten horen die hoort
bij jouw afdeling. In de Eerste Afdeling is dat altijd muziek die alles van
je vraagt. Je moet een ‘verplicht stuk’ en één ‘keuzestuk’ spelen.
De landelijke jury stelt elk jaar een lijst samen van drie stukken die als 
‘verplicht werk’ voor een afdeling uitgevoerd mogen worden. Uit die 
drie maakt de muziekcommissie samen met de dirigent een keuze. Het is
een heel werk om die keuze te maken: opnames beluisteren, partituren 
bestuderen, alle bespreken…
Naast dat verplichte werk mag je nog één muziekstuk spelen dat je als 
fanfare graag wil uitvoeren. In concours-termen heet dat ‘het 
keuzestuk’. Dat moet van dezelfde moeilijkheidsgraad zijn als verplichte
werk. Hier heb je wat meer vrijheid. Maar dat keuzewerk moet wél de 
goedkeuring van de landelijke jury krijgen.


