
Parochiegegevens Kapelgids

Parklaan 3 Jaargang 73  editie 18
6045 BS  Roermond Datum 07-12-2019
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

Bezorgklachten
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461

KERSTMIS 2019

Jij kiest ons
als dragers van jouw naam.
Jij hebt de weg van het geweld
voor ons voorgoed gesloten,
en onze eerdere voetstappen
daarop uitgewist.
Wek ons op 
breng ons in beweging,
geef nieuw leven.
Laat ons zien dat jij bent
'God-met-ons'

Ik mag het van jou horen:
jij beloofd en geeft vrede,
zodat boven en beneden
elkaar kussen,
er geen vrede is
zonder gerechtigheid,
en geen gerechtigheid 
zonder echtheid.
Door jouw aanwezigheid
bloeit de aarde op,
en worden wij
mensen van hoop en verwachting

Met deze meditatietekst uit het Huissens Brevier wens ik u allen,
mede namens het kerkbestuur, van harte een zalig Kerstfeest en
vrede en alle goeds voor het komende jaar.
Dat we elkaar daar vaak mogen treffen en onze Pastorale Eenheid 
verder laten bloeien 



        KERSTPROGRAMMA - OUD EN NIEUW 2019/2020
        Ter voorbereiding op het kerstfeest houden we op maandagavond 23     

december, een boeteviering, ingekaderd in een eucharistieviering. Deze
zal worden gehouden in de dagkapel en begint om 19.00 uur.
Ziekencommunie 
Dinsdag 24 december: Vanaf 10.00 uur wordt de communie 
rondgebracht aan de zieken die op mijn lijstje slaan voor de eerste 
vrijdag van de maand. Zij die daar niet op voorkomen maar toch op 
deze dag de communie willen ontvangen worden verzocht dit op te 
geven bij de receptie van het parochiebureau.
KERSTAVOND DINSDAG 24 DECEMBER:
Om 16 uur komt de kinderkerk bij elkaar rondom de kerststal in de 
dagkapel om op hun eigen manier met het kerstverhaal bezig te zijn. 
Eerste nachtmis om 18.30 uur 
Deze nachtmis heeft het karakter van een gezinsviering, speciaal 
gericht op de kinderen en hun ouders. Bij deze viering staat een 
kerstverhaal, speciaal voor de kinderen, centraal. Deze viering wordt 
muzikaal verzorgd door  onze fanfare O.L. Vrouw in 't Zand. Zij 
beginnen al om 18.00 uur met het spelen van kerstliederen. Ook zal, 
zoals in de afgelopen jaren het "Licht van Betlehem", weer een plaats 
krijgen in deze viering.
Tweede nachtmis om 20.30 uur 
Deze eucharistieviering heeft het karakter van een plechtige hoogmis. 
De gezangen zullen worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. Ook 
vóór deze eucharistieviering zullen er al kerstliederen ten gehore 
worden gebracht. 
EERSTE KERSTDAG.
De eucharistievieringen zijn als op de gewone zondagen. Tijdens de 
viering van 9.00 uur zullen we samen kerstliederen zingen, terwijl de 
eucharistieviering van 11.30 uur een plechtige hoogmis is, die 
muzikaal verzorgd wordt door het koor Les Amis du Bon Coeur.
TWEEDE KERSTDAG
Ook op de tweede kerstdag zijn de eucharistievieringen als op zondag 
en dus om 9.00 uur en 11.30 uur. 
OUDEJAARSDAG 
In het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 december, zijn de 
eucharistievieringen als normaal in het weekend. Met de 
eucharistieviering van zondag om 11.30 uur sluiten we het jaar af. Er is
dus géén eucharistieviering op dinsdag 31 december, oudejaarsdag.
NIEUWJAARSDAG
Op deze nieuwjaarsdag is er alleen een eucharistieviering om 11.30 
uur.



Liturgische kalender
08-12 Tweede zondag van de advent
09-12
11-12
12-12

Onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
H. Damasus I, paus
H. Maagd  Maria van Quadalupe

13-12 H. Lucia, maagd en martelares
14-12 H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
15-12 Derde zondag van de advent
22-12 Vierde zondag van de advent
24-12 Heilige Kerstavond en kerstnacht
25-12 Kerstdag
26-12 H. Stefanus, eerste martelaar
27-12
28-12
29-12
31-12
01-01
02-01

03-01
05-01

H. Johannes, apostel en evangelist
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
H. Silvester I, paus
H. Maria, Moeder van God
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, 
bisschoppen en kerkleraren
De heilige naam van Jezus
Openbaring des Heren

Misintenties
Za. 07-12 18:30 Annie van Bree-Heldens; Mia Segers-van Eck 

als 5de jaardienst; Henny Sillen als 
zeswekendienst

Zo. 08-12 09:00 Bijzondere intentie
Zo. 08-12 11:30 Steffanie van de Broek als 4de jaardienst
Za. 14-12  18:30 Bijzondere intentie
Zo. 15-12 09:00 Bijzondere intentie
Zo. 15-12

Zo. 22-12

11:30

11:30

Samantha Bakker als 5de jaardienst; Levende 
en overleden leden van de O.L.V. in 't Zand put
Familie Berghs-Hodzelmans en familie 
Schreurs-Aben

Di. 24-12

Di. 24-12

Wo.25-12

18:30

20:30

11.30

Overleden ouders Verboeket-van Heur en 
kinderen; Overleden ouders Steegemans-Cox, 
zus Nelly en broers Jan en Jos
Als blijvende herinnering aan Hélène Even; 
Overleden ouders Bercx-Vossen; Leon Seevens
Sef en zonen Jos en Paul Honnof als jaardienst;
Familie Willems-Adriaans als jaardienst en 
familie van Cann-van Herten als jaardienst



BERICHTEN
Kerst-In Roermond
Op de tweede Kerstdag vindt dit jaar voor de 54e keer de kerstviering in 
Roermond plaats. Deze viering is bestemd voor alleenstaanden, 
invaliden, gehandicapten, zieken en ouderen. Een dag om elkaar te 
ontmoeten in een aangename sfeer. Het gezellige samenzijn vindt plaats 
in de aula van het Citaverde college, Jagerstraat 6 te Roermond.
Deelname is gratis.
9.00 uur Ontvangst gasten 9.30 uur Eucharistieviering waarin pater Paul 
Schreur en Gerard Sars zullen voorgaan. De dienst zal worden 
opgeluisterd door De Leeuwer Cantorij, o.l.v. dhr T. Giesbers. 
10.30 uur Kerstontbijt. Vanaf 11.00 uur Muzikaal programma door de 
Nachsraven o.l.v. W. van Melick en Sef Beeren.
13.30 uur Warme kerstlunch 16.00 uur Sluiting
Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt zich vóór 17 december as. bij het 
contactadres in uw wijk: Mw. A. Lormans, Parklaan 9, 6045 BS, 
Roermond, Tel.327820  of Mw. E. Papen, Kapellerlaan 166, 6045 AJ 
Roermond, Tel.06-28781684

Uitnodiging
Op zaterdag 23 november jl. heeft Fanfare O. L. Vrouw in ’t Zand met 
succes deelgenomen aan het bondsconcours in Veldhoven. Met een 
score van 84,67 punten heeft de Fanfare onder leiding van Patrick 
Spelthaen in de eerste divisie een eerste prijs weten te behalen. Dit 
uitstekende resultaat willen wij graag samen met u vieren tijdens een 
gezellige avond op zaterdag 7 december in Gemeenschapshuis ’t 
Sjoolpaad, Schoolpad 55a te Roermond. Van 20.00 tot ca. 21.00 uur is 
er gelegenheid om bestuur, dirigent en muzikanten van de Famfaar van 
de Kapel te feliciteren. 
Tijdens de receptie zullen ook de jubilarissen worden gehuldigd en 
wordt het Zandjmenke 2019 uitgereikt. 
De receptie en de huldiging worden door de fanfare feestelijk 
opgeluisterd en aansluitend is er een gezellig samen zijn.
Dus genoeg redenen om hierbij aanwezig te zijn en wij hopen u dan ook 
op deze avond van harte te mogen begroeten.

Bestuur Fanfare O. L. Vrouw in ’t Zand

We feliciteren onze fanfare van harte met het bereikte resultaat. 
Vanwege dat geweldige resultaat hebben we de fanfare bij terugkomst 
met klokgelui kunnen verwelkomen 

De eerstvolgende Kapelgids ontvangt u na de kerstvakantie.


