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ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
In het weekend van 31 oktober en 1 november vieren we in onze kerk
het feest van Allerheiligen en gedenken wij hen die ons ontvallen zijn.
Normaliter gedenken we dan in het bijzonder hen die het afgelopen
kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Dat was altijd voor vele
nabestaanden aanleiding om deze eucharistieviering mee te vieren.
Meestal een overvolle kerk. Door de maatregelen die er nu gelden in
verband met de corona pandemie en er bij een eucharistieviering maar
30 personen aanwezig mogen zijn is dat niet mogelijk. We hebben dat
de nabestaanden laten weten en hen beloofd dat we in een later stadium
deze eucharistieviering alsnog zullen inhalen. Ook werd bij de viering in
het weekend van Allerheiligen/Allerzielen altijd een prentje uitgereikt
met de namen van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. Ook
dat zal verplaatst worden naar de nog nader te bepalen datum.
De namen en overlijdens data van de mensen die het afgelopen kerkelijk
jaar zijn overleden zijn:
Overledenen 2019
13

oktober

2019

Mevr. Annie Peters

27

oktober

2019

Mevr. Henny Sillen

8

november 2019

Mevr. Nelly Dierx – Hukkelhoven

22

november 2019

Dhr. Hub Hagenaars

25

november 2019

Mevr. Dorrie Stapper – Bombeeck

10

december 2019

Dhr. Jan Jansen

Overledenen 2020
6

januari

2020

Dhr. Mart Geraedts

12

januari

2020

Mevr. Jettie Mulder Dolmans

14

januari

2020

Mevr. Mia Moors – van Deursen

21

februari

2020

Mevr. Mie Willems

23

februari

2020

Dhr. Jo Smeets

27

februari

2020

Mevr. Truus Thomassen – van der Slik

12

maart

2020

Dhr. Jan Martens

13

maart

2020

Dhr. Constant Franssen

27

maart

2020

Dhr. Mathieu Cox

4

april

2020

Mevr. Hubertina Bruynen

11

april

2020

Mevr. Lenie Mans – Meuwissen

4

mei

2020

Mevr. Gerdje Reijnen – Soentjens

29

mei

2020

Dhr. Peter van Dijk

24

juni

2020

Dhr. Theo Derix

20

juli

2020

Mevr. Petra Fermont

15

augustus

2020

Mevr. Sally Puts – Monterola

21

augustus

2020

Dhr. Rogér Pollaert

3

september 2020

Mevr. Angelina Berben – Mirza

8

september 2020

Dhr. Pierre Evers

17

september 2020

Dhr. Arke Bakker

18

september 2020

Dhr. Harrie Claassen

Liturgische kalender
zo. 01 november Allerheiligen
ma. 02 november Allerzielen
di. 03 november H. Martinus de Porres, kloosterling
wo. 04 november H. Carolus Borromeüs, bisschop
vr. 06 november Alle heilige verkondigers van het geloof in onze
streken
za. 07 november H. Willibrord, bisschop, verkondiger
van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
zo. 08 november 32ste zondag door het jaar
ma. 09 november Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van
Lateranen
di.10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
wo. 11 november H. Martinus (van Tours), bisschop
do. 12 november H. Josaffat, bisschop en martelaar
zo. 15 november 33ste zondag door het jaar
Kerkdiensten
In verband met de corona pandemie is er op zondag nog steeds maar één
eucharistieviering en wel om 10.30 uur en op zaterdag om 18.30 uur

Misintenties
za. 31-10
zo. 01-11
ma.02-11
zo. 07-11

zo. 08-11

18:30 Bijzondere intentie
10:30 Annie Beurskens-Bonekamp als 2de jaardienst;
Uit dankbaarheid
19:00 Overledenen op het kerkhof
18:30 Annie van Bree-Heldens; Harrie Claassen als
zeswekendienst; Arke Bakker als
zeswekendienst
10:30 Els Bolder, echtgenote van Jan Pröpper als
jaardienst

BERICHTEN
Traditionele allerzielenloop 31 oktober gaat niet door
Het bestuur van de Stichting Oude Kerkhof heeft in samenspraak met de
vrijwilligers besloten dat het niet mogelijk is om de Allerzielenloop op
31 oktober 2020 door te laten gaan. De maatregelen die door de regering
in de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 afgekondigd zijn
dwingen ons om de reeds eerder aangekondigde Allerzielenloop te
annuleren.
Wij vinden het bijzonder jammer mede ook vanwege het feit dat er al
veel werk is gestoken om een verantwoord draaiboek op te stellen. Het
spijt ons zeer dat wij deze activiteit niet kunnen aanbieden aan een grote
groep mensen. Dat deze traditie zeer gewaardeerd wordt blijkt uit de
toenemende belangstelling bij de laatste edities. De traditionele
allerzielenmis op 2 november in de bisschoppenkapel gaat wel door
maar in besloten kring en is niet publiek toegankelijk.
De begraafplaats is wel publiek toegankelijk op de gebruikelijke
openingstijden die door de gemeente Roermond vastgesteld zijn.
Namens het bestuur van de Stichting Oude Kerkhof wensen wij iedereen
sterkte voor de komende periode. Blijf vooral gezond en heb oog voor
de ander.
Stichting Oude Kerkhof Roermond
Postbus 2396 6040DC Roermond
Kerstactie Vincentiusvereniging gaat door met uw hulp.
Roermond kent meer armoede binnen haar grenzen dan gemiddeld in
Nederland. Van alle mensen in de Donderberg kan 16 % met het
inkomen nauwelijks hun basisbehoeften dekken. Deze huishoudens
komen gemiddeld € 250 per maand tekort. De Vincentiusvereniging
trekt zich het lot van de absolute minima aan en verzorgt jaarlijks iets
extra's in de wintermaanden. Vlak voor de kerst hoopt de
Vincentiusvereniging Roermond de last van de armoede even wat te
verlichten met haar kerstactie. Het Maatschappelijk Platform met 16

instellingen en verenigingen, die hulp verlenen levert met instemming
van de betrokkenen adressen aan van huishoudens met een minimaal
netto inkomen. Dat zijn er de laatste jaren ongeveer 1600. Met een
eerlijke formule worden onder die huishoudens bijna 2000
cadeaukaarten van Jan Linders verdeeld.
Vincentius kon deze cadeaukaarten aanschaffen met de opbrengst uit de
kringloopwinkel. Daar werken een vijftigtal vrijwilligers het jaar rond
om aangeleverde spullen weer te verkopen en de volledige opbrengst
gaat naar noodhulp en deze kerstactie.
Maar Covid 19 gooide dit jaar begin maart roet in het eten. Het
Vincentiushuis moest op slot. Met veel moeite is de Vincentiuswinkel
onder strenge Corona maatregelen sinds september weer open, maar de
loop zit er nog niet als vanouds in.
Vincentius vond in het Limburgs Diaconaal Fonds en de Roermondse
stichting 1880 twee geestverwante partners bereid om bij te dragen. De
werknemers van Rockwool konden in plaats voor een kerstpakket
kiezen voor een bijdrage aan de Vincentius-actie, maar de Kerstactie
kan nog veel meer sponsors gebruiken. Voor EUR 10,- helpt u een
alleenstaande aan een Cadeaukaart Voor EUR 20,- een
driepersoonshuishouden enz. Kom in actie voor de minima van
Roermond: Dat kan al binnen een minuut geregeld zijn door via uw
eigen bankomgeving een bedrag naar keuze over te maken op IBAN nr.
NL 26 RABO 0131 2554 28 t.n.v. Vincentiusvereniging Roermond.
Kapels Hoekje-met-een-koekje
In ons “Kapels Hoekje-met-een-koekje” kunnen we door de
coronamaatregelen helaas op dit moment niet samenkomen om gezellig
koffie te drinken. Jammer, maar het is niet anders.
Gelukkig staan daar wel een paar boekenkasten vol met leesboeken. Om
de coronatijden door te komen, is lezen natuurlijk een heerlijke
bezigheid. Iedereen mag gratis een boek komen lenen, weer
terugbrengen en ruilen. Zonder lidmaatschap, zonder registratie, op
basis van vertrouwen.
Er staan weer nieuwe prachtige boeken in de kast, gedoneerd door gulle
gevers. Wilt u ook een boek doneren? Graag alleen Nederlandse
leesboeken: romans, thrillers, detectives. Zet u het maar in de
boekenkast, alvast hartelijk dank! Het Kapels Boekenhoekje is gevestigd
in Gezondheidscentrum ’t Zand, Heinsbergerweg 2 en is geopend op
dezelfde openingstijden als de apotheek: van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 - 17.30 uur.
Loop gerust eens binnen en neem een kijkje (en een boek!)

