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      ZEGENGEBED VOOR HET NIEUWE JAAR

      God, de bron en oorsprong
van alle zegen,
schenke u zijn genade
verlene u zegen in overvloed 
en zij u dit gehele jaar nabij
met zijn hulp en bescherming.

Hij beware het geloof 
in u  ongerept,
Hij geve u hoop 
en geduld en liefde 
die stand houdt ten einde toe.

Hij zegene onze dagen
en ons werk met zijn vrede, 
Hij verhore onze gebeden,
hier en overal,
en geleide ons 
tot het eeuwig leven.

Met dit zegengebed wens ik u allen, 
mede namens het kerkbestuur, 
een goed en gezond Nieuw Jaar toe. 
Een jaar waarin we, 
in verbondenheid met elkaar, 
onze Pastorale Eenheid 
vanuit het Redemptoristisch gedachtegoed, 
opnieuw inhoud willen geven.



Liturgische kalender
12-01 Doop van de Heer
13-01 H. Hilarius bisschop en kerkleraar
14-01 Z. Petrus Donders, priester redemptorist
15-01 H. Arnold Janssen, priester 
17-01 H. Antonius, abt
19-01 Tweede zondag door het jaar 
20-01 H. Fabianus, paus en martelaar

H. Sebastianus, martelaar
21-01 H. Agnes, maagd en martelares
22-01 H. Vincentius, diaken en martelaar
24-01
25-01

H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
Bekering van de heilige apostel Paulus 

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zondag 12 januari om 11.30 uur zal muzikaal 
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor
Zaterdag 18 januari is er om 18.30 weer een woord- en 
communieviering

Misintenties
Za. 11-01 18:30 Bijzondere intentie
Zo. 12-01 09:00 Uit dankbaarheid 
Zo. 12-01 11:30 Jan Jansen als zeswekendienst; Mart Boots als 

eerste jaardienst en overige familie Boots-
Lemmen

Za. 18-01 18:30 Uit dankbaarheid
Zo. 19-01 09:00 Bijzondere intentie
Zo. 19-01 11:30 Dorrie Stapper-Bombeeck als zeswekendienst; 

Ger Nellen

BERICHTEN

Dankbetuiging
We hebben met genoegen kunnen constateren dat de vieringen in onze 
kerk, aan het eind van het jaar 2019, zeer goed geweest zijn. Ook nu 
weer hebben velen, met name op Kerstavond en de Kerstdagen, deze 
bezocht. Van meerderen mochten we complimenten ontvangen, vooral 
ook met betrekking tot de versieringen in onze kerk, waarbij het 
menigeen opviel dat het zilver en koper zo enorm blonk. De geweldige 
inzet van velen, heeft er toe bij gedragen dat we kunnen terugzien op 
hele mooie dagen. Allen die daar op enigerlei wijze aan hebben 
bijgedragen wil ik van harte voor hun inzet bedanken. Een speciaal 



woord van dank gaat ook uit naar onze Kapelwachters, die er voor 
gezorgd hebben dat onze kerk tussen kerstmis en oudejaarsdag 's 
middags tussen 14.00 en 17.00 uur geopend was en menigeen de mooie, 
vernieuwde, kerststal, die ook dit jaar weer met vereende krachten was 
opgezet, konden bezoeken. 
Ik wil dat hier graag nog eens onderstrepen dat we in “onze” kerk 
afhankelijk zijn van vele vrijwilligers en de hoop uitspreken dat we ook 
het komende jaar weer op een ieder kunnen rekenen om onze 
gemeenschap tot een levende gemeenschap verder uit te laten groeien.

      
       Collecte 

Zoals gebruikelijk hebben de mensen van de Vincentiusconferentie 
Kapel in 't Zand op Kerstavond en de eerste Kerstdag bij het uitgaan van
de eucharistievieringen gecollecteerd. Dit keer voor de mensen in onze 
eigen gemeenschap die in armoede leven. Deze collecte heeft €  1302,- 
opgeleverd. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Fanfare Onze Lieve Vrouw in 'zand 

Zandjmenke 2019 voor Albert Schouten

Tijdens de receptie van fanfare O. L. Vrouw in ’t Zand op 7 december jl.
ter gelegenheid van het behaalde concoursresultaat in Veldhoven is 
Albert Schouten benoemd tot Zandjmenke 2019. Deze onderscheiding 
van de fanfare wordt toegekend aan personen of groepen die actief zijn 
binnen de gemeenschap van Roermond-Zuid. Het zijn de trouwe 
hardwerkende vrijwilligers die zorgen dat het verenigingsleven en 
sociale klimaat in de wijk goed functioneert. Waar zouden we zijn 
zonder deze personen. Dit jaar was het de beurt aan Albert Schouten. 
Naast het Zandjmenke werden ook de bondsjubilarissen van de fanfare 
in het zonnetje gezet, te weten Thom op de Kamp, Quint Swagten, 
Pieter van de Brink (10 jaar), Oscar van de Heuvel (25 jaar) en Julia 
Derix (50 jaar). Tijdens de receptie en huldigingen zorgde de fanfare 
voor de muzikale klanken. Tijdens de receptie werden de nieuwe 
beschermheer en -vrouw Ten Oever voorgesteld aan het publiek. Tot 
slot werd de Famfaar beloond met een donatie van de nieuwe voorzitter 
van de Vrunj Huub Salden. Voorzitter Tilman Schreurs van de Fanfare 
sloot het eindejaarsconcert af, hij keek terug op een zeer mooi en 
geslaagd concoursjaar de fanfare kijkt nu uit naar het volgend jaar 
waarbij o.a. het vasteloavendconcert op 8 februari en het concert op 1 
maart in de Kathedraal dit ter gelegenheid van de bevrijding van 
Roermond op het programma staan. 



Bericht Hulpgroep WMO januari 2020 

Wist u dat….: 

– … er vanuit de Hulpgroep WMO in onze Pastorale Eenheid sinds een 
aantal jaren vier projecten zijn gerealiseerd, waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten?

– … u elke week op dinsdag- en donderdagmorgen in het 
Gezondheidscentrum gezellig samen kunt koffiedrinken met een lekker 
koekje er bij, helemaal gratis en voor niks? Loop gezellig even binnen!

– … u om de week op dinsdag bij de Pappelhof samen kunt lunchen voor
slechts €2,50? Meld u aan: 0475-333111

– … u elke eerste  van de maand bij de Pappelhof een lekker en gezellig 
driegangen-diner kunt nuttigen voor maar €7,25? Meer info: 0475 – 
324330

– … u elke tweede zondag van de maand vanaf 12.15 uur in de dagkapel 
even kunt bijkletsen bij een gratis kopje koffie of thee? Kom erbij!

– … en wist u ook dat u alle informatie over data en tijden kunt vinden 
in de gele folder in de processiegang of bij de receptie van het 
parochiehuis?

– Nu weet u het! U bent van harte welkom!

Aktie Kerkbalans 2020

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 
2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken 
kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een 
beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële 
bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari 
een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. 

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, 
maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten 
kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Voor de campagne van 
2020 is het thema ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode is van 18 januari 
t/m 1 februari 2020.

Geef je om je kerk?  Doe dan mee !! Samen kunnen we van betekenis 
zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 

In de volgende Kapelgids komen we hier op terug want we moeten er 
wel voor zorgen dat onze Kapel in 't Zand de plaats blijft innemen die ze
al zovele jaren inneemt.


