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MARIA 

Gelukkig zijt gij Maria, 

want God heeft neergezien 

op uw geringheid 

en grote dingen aan u gedaan 

 

Gij hebt genade gevonden bij Hem; 

en zijn Zoon ontvangen in uw schoot: 

Jezus, de Zoon van de Allerhoogste 

die de troon van zijn vader David kreeg. 

 

De heilige Geest is op U neergedaald, 

zijn kracht heeft U overschaduwd, 

en zijn Woord is vlees geworden in U. 

 

Daarom heeft uw hart de Heer geprezen, 

en heeft uw geest gejubeld van vreugde, 

want de Machtige heeft u groot gemaakt. 

 

Hij heeft U verheven omdat gij klein was 

u met gaven overladen omdat ge arm was. 

 

Zie van nu af zullen u zalig prijzen 

alle geslachten van de aarde 

als gezegende onder de vrouwen 

en de moeder van Jezus, 

onze Heer. Amen 

 

Dat Maria, die wij hier in ons midden hebben als Onze Lieve Vrouw in 

't Zand, ons moge bijstaan in deze tijd van corona pandemie. 

Dat zij de zieken moge bijstaan, de nabestaanden van de overledenen 

moge helpen en allen die hoe dan ook door het corona-virus getroffen 

zijn geduld en opbeuring moge schenken. 



Liturgische kalender 

 

za. 01-05-2021  H. Jozef, de arbeider 

zo. 02-05-2021  5de zondag van Pasen 

ma. 03-05-2021    HH. Filippus en Jacobus, apostelen 

zo. 09-05-2021  6de zondag van Pasen 

wo. 12-05-2021  HH. Nereus en Achilles, martelaren 

     H. Pancratius, martelaar 

do. 13-05-2021  Hemelvaart van de Heer  

vr. 14-05-2021  H. Mattias, apostel 

za. 15-05-2021  Alle heilige bisschoppen van Maastricht 
 

Kerkdiensten 
Vooralsnog zijn de eucharistievieringen op zaterdagavond om 18.30 uur  

en zondagmorgen om 10.30 uur. 

Voorlopig geldt dit ook voor de meimaand, tenzij er meer 

versoepelingen komen. Voor de laatste informatie verwijs ik u graag 

naar onze website: www.kapelinhetzand.nl  

Vanwege de corona maatregelen zal er dit jaar, net als vorig jaar, ook 

geen openingsprocessie zijn op de eerste zondag van de meimaand. 

We leven in de gelukkige omstandigheid dat we toch bij Maria terecht 

kunnen. In de processiegang kunnen we dagelijks terecht bij Onze Lieve 

Vrouw in 't Zand om bij haar  onze zorgen, zeker in deze tijd, neer te 

leggen. We kunnen onze intenties onderstrepen met het aansteken van 

een noveenkaars. 

Zegening Putkaarsen in Stadsprocessiemis op 8 mei 2021 in de 

Kapel in ‘t Zand 

Het comité Stadsprocessie Roermond heeft vanwege corona helaas 

moeten besluiten om de Stadsprocessie 2021 af te gelasten. Maar de 

zegening van de grote putkaarsen gaat wel door! Alle putkaarsen 

worden in de week van 8 mei naar de Kapel in ’t Zand gebracht. De 

kaarsen worden in een speciale H. Mis op zaterdag 8 mei gezegend en 

daarna opgesteld in de Mariakapel bij de processiegang van de Kapel. 

De H. Mis begint om 18.30 uur en kan worden bijgewoond onder de dan 

geldende regelingen in het kader van corona.  

Vanaf maandag 3 mei kunt u zich tussen 10.00 en 14.00 uur aanmelden 

voor deze mis, bij de receptie van de Kapel in ‘t Zand, via telefoon 

0475-315461.  

Verder is er een speciale pelgrimsroute ontworpen door Ger van 

Cruchten en Chiel Hommelberg, leden van het comité Stadsprocessie. 

De route loopt vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand, met 



daarin veel historische informatie over de Stadsbrand van 1665. De 

routes zijn gratis af te halen bij de Munsterkerk en de Kapel in ’t Zand 

en te downloaden vanaf de website van het comité Stadsprocessie. 

Pelgrims kunnen dan op eigen gelegenheid deze route lopen, de 

putkaarsen gaan bekijken en zelf een kaarsje aansteken in de 

Munsterkerk en bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, in de processiegang 

van de kapel.  

Op deze manier wil het Comité Stadsprocessie de Stadsprocessie, ein 

uniek sjtökske Remunjs erfgoed, onder de aandacht houden.  

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Comité 

Stadsprocessie: www.stadspro.nl of op www.kapelinhetzand.nl 

 

Misintenties 
za. 01-05 18:30 Jan Maessen als zeswekendienst 

zo. 02-05 10:30 Bijzondere intentie 

ma.03-05 19.00 Overledenen op het kerkhof 

za. 08-05 18:30 Processie  comité Stadsprocessie; Pierre 

Verstegen als zeswekendienst 

zo. 09-05 

do. 13-05 

10:30 

10.30 

Uit dankbaarheid 

Bijzondere intentie; Overleden ouders broer en 

zus 

 
 

BERICHTEN 

 

In de vorige Kapelgids hebben we u het begin van de vastenbrief van 

onze bisschop Harrie Smeets meegegeven. Die was te lang om in zijn 

geheel in de Kapelgids af te drukken. We hebben u toen beloofd om de 

rest in de volgende Kapelgids af  te drukken. De brief schreef de 

bisschop naar aanleiding van de evangelie van de eerste zondag van de 

vastentijd. Maar de inhoud van de brief is ook in deze tijd nog actueel. 

Vandaar dat we u die ten zeerste aanbevelen. 

 

Vervolg van de Vastenboodschap  
Enkele weken nadat we ons verbaasden over de rebellen die in Amerika 

het Capitool binnendrongen, braken er – als vanuit het niets – ook bij 

ons rellen uit. In rustig ogende steden en stadjes staken vernielzucht en 

plundering ineens de kop op. Er werden vernielingen gepleegd door 

vooral jonge mensen, die korte tijd hun verstand totaal verloren leken te 

hebben. Redeloos gedrag, zoals van een wild dier, kan zich meester 

maken van mensen. Jezus verbleef bij de wilde dieren: hij liep niet weg 

voor de krachten die het mens zijn in zich draagt en zag ze onder ogen. 

http://www.stadspro.nl/


Maar hij liet zich er niet door meeslepen of verscheuren, zoals bij 

mensen soms wel gebeurt als ze in hun leven de woestijn ervaren. 

 

In één adem zegt Marcus dan: ‘Er kwamen ook engelen die Hem hun 

diensten bewezen.’ Ontvankelijk kunnen zijn voor engelen – dat wil 

zeggen: voor wat van Godswege tot ons komt – hoort net zo goed bij de 

mens. Meer dan alleen dierlijke wezens zijn we ook geestelijke wezens. 

Het goede dat we doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. 

Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ook en juist 

in dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en 

nabijheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden 

kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter 

bij God kunnen komen, dat juist in quarantaine Gods engelen hun 

diensten bewijzen. Noach kreeg de opdracht de ark in te gaan, Jezus 

werd de woestijn in gedreven en ook wij hadden afgelopen jaar niet zo 

heel veel te kiezen. Wij kregen een zondvloed van maatregelen over ons 

heen, die ons in een woestijn bracht van gesloten scholen, 

winkels en restaurants en soms van gedwongen quarantaine na een 

positieve test. We kwamen in een woestijn met veel alléén-zijn. En we 

zijn er nog niet uit. Menselijke ontmoeting staat nog steeds op rantsoen 

en afstand. Die verlatenheid van de woestijn brengt het menszijn terug 

naar de essentie. Ze confronteert ons met onszelf, met onze driften, maar 

ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen. We mogen nieuw 

ervaren dat we meer zijn dan alleen mensenkinderen die leven vanuit 

natuurlijke krachten. We zijn ook Gods kinderen, die Zijn kracht in ons 

leven mogen ervaren. Menszijn betekent beide zijden accepteren: niet 

doen alsof we alleen maar van deze aarde zijn en dus voor elke drift 

door de knieën gaan, maar ons ook openen voor wat Gods genade ons 

geeft en zo een beetje hemel op aarde brengen. 

Noach krijgt na zijn quarantaine de opdracht van God om nieuw leven 

op aarde te brengen; Jezus gaat in quarantaine en zal van daaruit zijn 

dienstwerk tot in het eeuwig leven gaan vervullen. Wij beleven onze 

veertigdagentijd, onze quarantaine: opdat ook wij door de zondvloed in 

ons leven en door de woestijn van ons bestaan tot het nieuwe leven van 

Pasen mogen komen. Een goede, gezegende veertigdagentijd gewenst 

aan u allen! 

 

Roermond, eerste zondag van de 40-dagentijd 2021 

 

+ Harrie Smeets, 

bisschop van Roermond 


