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75 JAAR VRIJHEID
We vieren dezer dagen dat Roermond 75 jaar geleden werd bevrijd.
Het is goed om dan ook te denken aan de mensen die in de oorlog
verzet hebben aangetekend. Daarbij denken wij met name aan de
mensen die hier aan de Kapel werkzaam zijn geweest rondom pater
Bleys. We noemen met name:
Verzetsvrouw Jacqueline Smeets-Hendrickx 1892-1945
Mevrouw Jacqueline Smeets-Hendrickx is op 25 februari 1892
geboren in Melick. In feite was dat aan de Kapel, want ze woonde aan
de andere kant van de Scheidingsweg.
Op 19 mei 1919 trouwde ze met Wilhelmus Smeets, aannemer. Zij
werd later eigenaresse van hotel Het Gouden Kruis, aan de
Kapellerlaan, hoek Schoolpad. Mevrouw Smeets was, samen met haar
man, een belangrijke schakel in de verzetsorganisatie van pater Bleys.
De eerste vergadering van het Limburgs verzet vond in augustus 1943
plaats in hotel Het Gouden Kruis. Het hotel werd een plek waar
onderduikers, geallieerde piloten en joden tijdelijk een onderdak
vonden voordat ze veilig verder konden reizen.
Op 10 augustus 1944 is de familie Smeets verraden en op 2 september
1944 afgevoerd naar kamp Vught. Op diezelfde dag, 10 augustus, is
ook Leo Moonen, secretaris van het bisdom Roermond opgepakt.
Jacqueline werd naar het vrouwenkamp Ravensbrück gestuurd. Haar
man naar Sachsenhausen. Jacqueline is op 19 februari 1945 bezweken
aan de ontberingen. Haar man keerde na de oorlog terug, hij overleefde
de kampen.
Jacqueline ontving postuum een onderscheiding voor haar werk van
president Eisenhower. Ook staat zij vermeld op de Nationale Erelijst
van Verzetshelden.
Op 19 februari a.s. zullen we haar gedenken tijdens de
eucharistieviering van 8.00 uur
Dan nog wat namen van enkele mensen die met pater Bleys werkten:
*Pierre Janssens:

Een paar huizen verder op de Kapellerlaan had Pierre Janssens zijn
schildersbedrijf. Hij zat ook in de verzetsgroep rondom Bleys en hielp
onderduikers en joodse mensen. Pierre werd geboren aan de Kapel op
26 maart 1884. Op 60 jarige leeftijd is hij op 6 januari 1945 in
Oranienburg-Sachsenhausen bezweken aan de ontberingen. Pierre was
getrouwd met Ida Adang. Zij is bijna 100 jaar geworden.
*Mia Wassenberg-Mulders:
Zij werkte aan de school op het Schoolpad. Bleys gaf daar
godsdienstles. In de lespauzes gaf hij mondeling aan Mia opdrachten
door, die zij als koerierster uitvoerde. Mia ( later Mieke) is niet
opgepakt en kon na de oorlog haar leven weer oppakken. Inmiddels is
zij overleden.
We zijn Yvonne de Vries heel dankbaar voor de geleverde informatie
over deze personen.
Er zijn meer Kapelse mensen niet terug gekeerd uit de kampen, na de
oorlog. Ook naar hen gaan onze gedachten in deze dagen.
Liturgische kalender
09-02
Vijfde zondag door het jaar
10-02
H. Scholastica, maagd
11-02
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
14-02
HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van
Europa
16-02
Zesde zondag door het jaar
17-02
Zeven HH. Stichters van de servieten
21-02
H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
22-02
Cathedra van de heilige apostel Petrus
23-02
Zevende zondag door het jaar
26-02
Aswoensdag
Kerkdiensten
De eucharistievieringen van het weekend van 8 en 9 februari staan in het
teken van de Memisa (Medische missie actie) en zijn mede voorbereid
door onze MOV-groep. Bij het uitgaan van de vieringen zal er voor de
projecten van de Memisa gecollecteerd worden. Mocht u niet in staat
zijn bij een van deze vieringen aanwezig te zij dan kunt u uw bijdrage
ook in een envelop in de brievenbus van Parklaan 3 (het
parochiebureau) deponeren.
De eucharistieviering van zondag 9 februari om 11.30 uur zal muzikaal
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
De eucharistieviering van zondag 16 februari om 11.30 uur is onze
traditionele carnavalsviering. Deze is mede samengesteld door mensen

van onze carnavalsverenigingen. Deze eucharistieviering zal muzikaal
worden verzorgd door het koor Les amis du Bon Coeur en fanfare
O.L.V. in 't Zand.
De eucharistieviering van zondag 23 februari om 11.30 uur zal muzikaal
worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.
Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Er is dan alleen een avondmis
om 19.00 uur in de kerk waarbij ook het askruisje zal worden opgelegd.
Misintenties
Za. 08-02
Zo. 09-02
Zo. 09-02
Za. 15-02
Zo. 16-02
Zo. 16-02

18:30
09:00
11:30
18:30
09:00
11:30

Wo 19-02

8.00

Za. 22-02
Zo. 23-02
Zo. 23-02

18.30
09.00
11.30

Bijzondere intentie
Uit dankbaarheid
Voor de vrede
Voor de overledenen van de familie Heijnen
Bijzondere intentie
Frits Hendrikx en Yvonne Hendrikx-Dolmans
als jaardienst; Lisethe Peeters-Meeuwissen als
jaardienst
Jacyuline Smeets-Hendrikx, overleden in kamp
Ravensbruck
Uit dankbaarheid
Bijzondere intentie
Joep en Mia Verboeket-van Heur vanwege hun
verjaardag

BERICHTEN
SamenLoop voor Hoop
In het weekend van 6 en 7 juni vindt de vijfde SamenLoop voor Hoop in
Roermond plaats op de atletiekbaan van sportpark De Wijher. Dit jaar is
20% van de opbrengst van de SamenLoop bestemd voor het Toon
Hermans Huis van Roermond.
SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF kankerbestrijding
voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs
wandelestafette wordt samen met lotgenoten stilgestaan bij kanker én
wordt het leven gevierd. Tijdens het evenement lopen deelnemers in
teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het
wandelen is. Ook ’s nachts wordt er gelopen in een bijzondere sfeer
omdat ‘s avonds duizenden kaarsen in zakken die langs de baan
opgesteld tijdens de indrukwekkende kaarsenceremonie.
Ondertussen zorgen de diverse ceremonies, een gezellige braderie, een
speciale kinderloop en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de
bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk evenement is. De
openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop

een evenement dat niemand onberoerd laat. Diverse artiesten treden
belangloos op. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers
georganiseerd.
Elk team krijgt van de organisatie een marktkraam die aan de rand van
de atletiekbaan staat. Daar kunnen spullen verkocht worden zoals op
Koningsdag. De kraam is tevens het “thuishonk” voor de teamleden.
Voorafgaand aan de SamenLoop kunnen deelnemers kaarsenzakken à €
5 verkopen.
Reeds eerder hebben we als parochie met een team meegedaan aan de
SamenLoop. Ook dit jaar willen we weer meedoen met een groep
deelnemers. Het inschrijfgeld bedraagt € 15. Hiervoor ontvangt elke
deelnemer het speciale paarse SamenLoop T-shirt. Meer informatie over
de SamenLoop is te vinden op:
https://www.samenloopvoorhoop.nl/allesamenlopen/limburg/roermond2020
Wil je meedoen aan dit mooie evenement? Geef je dan op via:
info@kapelinhetzand.nl
Meedoen met de kinderloop
Op zondag 7 juni om 11.00 uur vindt de kinderloop plaats. Rondom de
kinderloop is er amusement voor de kinderen. De allerkleinsten lopen
24 minuten, de anderen 2x24 minuten. De kinderen organiseren
voorafgaand aan de kinderloop hun eigen acties om geld in te zamelen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per kind. De kinderen ontvangen een
kinderloop T-shirt en een bedankje.
Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand verzorgt bevrijdingsconcert in de
Kathedraal.
Zondag 1 maart staat in het teken van Roermond 75 jaar bevrijd. Die
dag zullen er in dat kader een groot aantal activiteiten plaatsvinden, een
daarvan is het bevrijdingsconcert in de Kathedraal. Op zondagmiddag 1
maart om 14.00 uur zal de fanfare onder leiding van Patrick Spelthaen
de herdenkingsbijeenkomst opluisteren in de Sint Christoffel
Kathedraal. Verdere medewerking aan deze muzikale bijeenkomst
zullen worden verleend door Gé Reinders, Hans van Bergen, Margriet
Laumen, Ylka Kolken, ensemble El Cambio, kinderkoor Basisschool De
Stapsteen, de Roermondse Vrouwenraad, leerlingen van de Vincent van
Goghschool, jeugd cultuurburgemeesters en de Jongerenraad. Ook voor
dit concert nodige wij u van harte uit. Voor meer informatie over de
invulling van de herdenking Roermond 75 jaar bevrijd verwijzen wij u
naar de website: www.roermond.nl/nieuws/75jaarvrijheid

