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Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u
viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u
geihspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te
steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan

ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momen ten zijnniet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting,
personeelskosten, pastorale en missioniare projecten - het zijn kosten
die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele
anderen welkom te heten.
Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Willen wij de kerk van onze pastorale eenheid, de Kapel in't Zand open

houden dan moeten we daar wel in investeren. Door overlijdens neemt

het aantal mensen dat meedoet aan de kerkbijdrage drastisch af. We
willen iedereen die gebruik maakt van onze Kapel en van de diensten

die wij vanuit onze pastorale eenheid verzorgen dan ook oproepen om
aan de kerkbijdrage mee te gaan doen.
Zij die dit al doen vragen wij om hun bijdrage zo mogelijk te verhogen.

Voor de campagne van2020 is het thema "Geef voor je kerk". We zijn
door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor
en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met

mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich'
lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef
aan Kerkbalans.



Liturgische kalender
26-01 Derde zondagdoor hetjaar
27-01 H. Angela Merici, maagd
28-01 H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
31-01 H. Johannes (Don) Bosco, priester
02-02 Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
03-02 H. Blasius, bisschop en martelaar

H. Ansgarius, bisschop
05-02 H. Agatha, maagd en martelares
06-02 HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
08-02 H. Hieronymus Emiliani

H. Josephina Bakhita, maagd

Kerkdiensten
De eucharistieviering vanzaterdagavond 25 januafi om 18.30 uur is een
gezinsviering waarin de kinderen die dit jaar hun eerste heilige
communie doen zich aan de gemeenschap voor zullen stellen.
De eucharistieviering van zondagmorgen 26 januari om I L30 uur zal
muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistieviering van zondagmorgen 2 februari om 1 1.30 uur is een
jongerenviering met als thema "We hebben uw heil aanschouwd". De
eucharistieviering zalmuzlkaal worden verzorgd door het koor Les amis
du Bon Coeur.

Misintenties
2a.25-01 18:30
2o.26-01 09:00 Bijzondereintentie

I l:30
Za.0l-02 18:30 Annie van Bree-Heldens; Jan en Lies de Bock-

Loenders als j.aardienst

2o.02-02 09:00 Bijzondereintentie
11:30

Ma. 03-02 19:00 Overledenen op het kerkhof

BERICHTEN
Gespreksgroep ro uwverwerking
Al verschillende jaren organiseren we hier aan de Kapel in't
Zandgespreksgroepen voor mensen die een dierbare hebben verloren.
De reacties van de mensen die er aan deel genomen hebben zijn tot nu
toe altijd heel positief. Daarom willen we ook dit jaar weer mensen de
kans geven om aan zo'n gespreksgroep deel te nemen. We beginnen met
een kennismakingsbijeenkomst in december en dan plannen we ook de
volgende bijeenkomsten die vanafjanuari gehouden zullen worden.



Elkaar tot steun zijn na het verlies van je levenspartner Het is moeilijk
om na het verlies van een levenspartner verder te gaan. Gevoelens van
opstandigheid, verdriet of eenzaamheid kunnen je helemaal in beslag

nemen. En je kunt niet altijd bij anderen je verhaal kwijt, want je hoort
ze al denken: "Ben je er nou nog niet overheen?" Maar kan een ander

meevoelen wal ik voel? Er zijnnogzoveel wagen. Er is nog zoveel
verwarring. Hoe moet ik nu alleen verder? Kan ik ooit nog echt gelukkig
worden? Het verwerken van het verlies vraagttijd en aandacht. De
praktijk leert dat een gesprek met lotgenoten, met mensen die hetzelÍde

moeten meemaken, een grote steun kan zijn. Vandaar dat we mensen die

in deze omstandigheden verkeren opnieuw deze mogelijkheid willen
aanbieden.
Hoe? U bent welkom om een aantal middagen in gesprek te gaan met

andere mensen die ook het verlies van een levenspartner moeten
verwerken. Gesprekken waarin u in een sfeer van vertrouwen uw hart
kunt luchten ) maar ook met tips en raadgevingen elkaar op de goede

weg kunt helpen.
Met wie?
We willen deze gesprekken van start laten gaan op woensdag 12

februari 2020 om 15.00 uur. De bijeenkomsten staan onder leiding van
rector/pastoor Karel Weerkamp en de heer Jos van Buel die een aantal

.iaren geleden zijn echtgenote heeft verloren en die zelf deel heeft
genomen aan de vorige gespreksgroepen. Jos wil vanuit zijn eigen
ervaringen, en vanuit zijn bevindingen in de vorige gespreksgroepen,

zijn eigen bijdrage leveren aan het gesprek met lotgenoten. Daarnaast

zal,hij de administratieve kant van deze gesprekscyclus op zich nemen.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensèn die hun levenspartner
hebben verloren en het gevoel hebben dat dit verlies nog te veel hun
leven beheerst. Wilt u meer weten over wat u verwachten kunt, neem

dan gerust contact op met mij, rector/pastoor Karel Weerkamp, of Jos

van Buel. Overigens is de eerste bijeenkomst zoals gezegd een

kennismaking, waama u in wederzijds overleg kunt besluiten al dan niet

de volgende bijeenkomsten mee te maken. Tijdens deze bijeenkomst
zullen we bekijken wat de beste mogelijkheid van samenkomen is. De
gesprekken, in eerste instantie zes, vinden plaats in het parochiehuis,

gevestigd in het voormalige klooster op de Parklaan 3.

Belangstelling om mee te doen? U kunt zich voor deze gesprekken

opgeven brj mI. rector/pastoor Karel Weerkamp tel315461 of bij Jos

van Buel, tel: 340995 maar wel graag vóór 29 ianuari a.s.

Synergieschool: 100 jaar gebouw St. Alfonsusschool



Op de eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar 2020 was de aftrap
voor het jubileumjaar '100 jaar St. Alfonsus'. Dit jaar bestaat het
oorspronkelijke St. Alfonsus-gebouw namelijk 100 jaar. Dit zal
maandelijks gevierd worden met diverse activiteiten, met name voor de

leerlingen, maar ook voor oud-leerlingen, oud-leerkrachten en andere
betrokkenen.
In samenwerking met de wijkraad zullen tevens activiteiten voor de wijk
Kapel in'tZandworden geihitieerd, zoals o.a. een voorjaarsmarkÍ en

een fototentoonstelling vanuit het verleden naar het heden.

Via diverse media, waaronder deze Kapelgids, zal gecommuniceerd
worden over alles wat staat te gebeuren in het kader van de jubileum-
festiviteiten.

Fanfare O.L.V. in't Zand

Op zaterdag 8 februari geven de Fanfare O.L.Vrouw in'tZand en v.v.
de Kaketoes een Vastelaoveskonsaer. Wij nemen u graag mee op een

wereldreis waarbij we de'Waereld oppe Kop' gaanzetteÍr. Het belooft
een gezellige avond te worden met muziek, dans en show van
verschillende artiesten. De aanvang van het concert is 20.00 uur in
Gemeenschapshuis't Sjoolpaad.

Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 5,- bij Stomerij Stams, Café de Post en

Café Aad Remunj.

Bedevaart naar Beauraing, België, 18 t/m 2l april2020

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den
Bosch is van l8 t/m 2l april2020 met begeleiding van een priester. Er is
goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis,
lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek
Mariaal museum, show MarieChristien, kruisweg,
ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de

bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St

Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille
aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 18

tlm 2l april 2020 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende
pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 290,- p.p..

Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R.
S enders, 0 49 7 -682296, web site http :i/nbcpromaria.weeb ly. com/ of
http ://home.kpn.nllm.de.wit-ssc/


