
Parochiegegevens 

 

Kapelgids 

  

Parklaan 3 Jaargang 75  editie 6 

6045 BS  Roermond Datum 11-09-2021 

Tel. 0475-315461  

  

info@kapelinhetzand.nl  

www.kapelinhetzand.nl  

 Bezorgklachten 
NL50 RABO 0144 1512 43 Tel. 0475-315461 

 

BESJLOET 2021 

Zoals u natuurlijk wel weet wordt het 'besj1oet' van het                     

bedevaartseizoen altijd gehouden op de zondag na het feest van  

Maria Geboorte op 8 september. Vandaar dat we het 'besjloet' dit  

jaar zullen houden in het weekend van 11 en 12 september. Het  

hoogtepunt van de feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen  

ligt op zondagmorgen tijdens de plechtige eucharistieviering van  

10.30 uur. We beginnen echter, bij droog weer, deze viering om  

10.15 uur in het Kruiswegpark. Daar zal er een Maria lied gezongen 

worden, zal een gebed uitgesproken worden en een gedicht worden  

voorgelezen. Daarna zullen we ons opstellen om rechtstreeks naar  

de kerk te trekken. Onze fanfare O.L.V. in 't Zand zal de stoet  

voorafgaan. Daarna volgen de aanwezige gelovigen. Vervolgens zal 

het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand op een troon worden  

meegedragen door leden van scoutinggroep pater Bleys en daarna  

volgen de acolieten en de priester. In de Kapel volgt dan de  

plechtige eucharistieviering en aan het eind van deze viering zal het 

beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand, dat tijdens de viering op  

het altaar staat, naar het Mariakapelletje worden gebracht. 

 

Bloemtapijt 

In verband met de corona maatregelen kan het bloemtapijt ook dit jaar 

niet doorgaan. De mensen van de werkgroep hebben zich beraden over 

eventuele alternatieven. Daarbij is de mogelijkheid geopperd om de 

stoep tussen het kuiswegpark en de Kapel in een kleurig tapijt te laten 

veranderen. De bedoeling is dat kinderen van de Alfonsusschool (de 

synergieschool) de stoep met kleurige tekeningen versieren. De 

betreffende leerkracht is enthousiast, maar de school begint haar nieuwe 

schooljaar deze week pas en het is dus even afwachten of dit voornemen 

ook inderdaad kan worden uitgevoerd. 

Natuurlijk hopen we dat er het volgende jaar weer een bloemtapijt kan 

worden aangelegd in het kruiswegpark. 

  



 

 

Liturgische kalender 

12-09 Vier-en-twintigste zondag door het jaar  

13-09 H. Johannes Chrisostomus, bisschop en kerkleraar 

14-09 Kruisverheffing 

15-09 Onze Lieve Vrouw van Smarten 

16-09 HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren 

17-09 H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar 

19-09 Vijf-en-twintigste zondag door het jaar  

20-09 HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasan, en 

  gezellen, martelaren 

21-09 H. Matteüs, apostel en evangelist 

23-09 H. Pius van Pietrelcina, priester (padre Pio) 

26-09 Zes-en-twintigste zondag door het jaar  

27-09 H. Vincentius de Paul, priester 

28-09 H. Wenceslaus, martelaren; HH. LaurentiusRuiz en gezellen, 

  martelaren 

29-09  HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 

30-09 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

01-10 H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares 

02-10 HH. Engelbewaarders 

 
 

Kerkdiensten 

De eucharistieviering van zondagmorgen 12 september van 10.30 uur 

begint met een korte viering in het Kruiswegpark om 10.15 uur waarna 

we in processie naar de Kapel gaan voorafgegaan door onze fanfare 

O.L.V. in 't Zand. De fanfare zal ook de eucharistieviering muzikaal 

verzorgen. 

Van 18 tot en met 26 september wordt de jaarlijkse vredeweek 

gehouden. In het weekend van 25 en 26 september zal daar in de 

eucharistievieringen aandacht aan worden gegeven. Deze 

eucharistievieringen zijn mede door onze MOV-groep (Missie, 

Ontwikkelingshulp en Vrede) samengesteld.  

 

Misintenties 

11-09 18:30 Uit dankbaarheid 

12-09 10:30 Hub Koolen en overleden familieleden; Louis 

Cox als jaardienst; Levende en overleden leden 

van het bloemtapijt; Voor de zieken in onze 

pastorale eenheid 

18-09 18:30 Dhr. Bakker als jaardienst 



19-09 11:30 Bijzondere intentie 

  25-09         18:30  Anna van Hoorn als zeswekendienst; Nico  

      Bruin als tweede jaardienst 

 26-09         10.30    Bijzondere intentie 

 

 

BERICHTEN 

Vredesweek 2021 

Zoals ieder jaar wordt ook nu weer in september de vredesweek 

gehouden. Dit jaar is dat van 18 t/m 26 september. In het slotweekend 

zullen we er ook bij onze eucharistievieringen aandacht aan besteden. 

Het thema is dit jaar Wat doe jij in vredesnaam. 

Over dit thema werd ons het volgende aangereikt. 
 

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is 

rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. 

Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, 

elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat 

als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de 

verzoening wordt gezocht. Als we om ons heen kijken, zien we de vrede 

steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk, gezien 

alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In 

gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, 

uitbuiting en uitsluiting staan steeds weer mensen op die de kracht 

vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van 

vrede en recht.  

Schaduwen in het leven  

Het zijn onze ervaringen die ons perspectief op de werkelijkheid 

kleuren. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te 

worden uitgesloten. Maar het grote verschil met hen die systematisch 

worden buitengesloten, ligt diep verankerd in onze sociaal-economische 

en politieke werkelijkheid. Voor mensen die geen recht en vrede vinden, 

valt het leven als een schaduw over hen heen. Amanda Gorman dicht 

vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich 

herkennen. Where can we find light in this never-ending shade? Deze 

oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige 

vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die, in de kracht 

van hun leven, keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege 

hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van 

hardnekkige sociale- en klasseverschillen. Het PAX-programma ‘Het 

verhaal van mijn vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun professionele 

vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven 

‘de vluchteling’, hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen 



laten. Van volledig meedoen is (nog) geen sprake. In de steden neemt 

het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook 

hier zitten mensen die niet meer ervaren deel uit te maken van een groter 

geheel, zich niet gehoord voelen, en een gebrek aan perspectief ervaren. 

Al deze vormen van exclusie zetten de samenleving onder druk.  

Nieuwe perspectieven  

De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Het is een 

gevecht om stemmen van de slachtoffers te laten doordringen in iedere 

samenleving. PAX heeft zich sinds 1995 tot het uiterste ingespannen om 

de stemmen van de vrouwen van Srebrenica te laten horen, nadat meer 

dan 8000 mannen werden vermoord. Syriërs in Nederland kregen een 

gezicht in onze campagne ‘Het verhaal van mijn vlucht’. De 

meerderheid van de Surinamers vraagt excuses van de Nederlandse 

regering voor de slavenhandel en de slavernij die mede door en vanuit 

Nederland werd georganiseerd. Het lukt de Nederlandse overheid maar 

moeilijk om schuld te erkennen voor de moorddadige handelingen die in 

het nabije en niet zo nabije verleden in haar naam zijn verricht. Het 

moest 75 jaar duren om excuses aan te bieden voor de houding van de 

regering tijdens de Holocaust. De gevolgen van de slavernij zijn voor 

velen nog een dagelijkse realiteit. De stemmen van de slachtoffers en 

nabestaanden van die gewelddadige conflicten mogen en moeten 

klinken op de weg van waarheid en verzoening. Wat is er gebeurd, wat 

gebeurt er nu nog steeds en wat is de eigen rol? Het is een pijnlijke maar 

ook bevrijdende weg. Een weg van hoop. Het is juist een teken van 

kracht als de meerderheid bereid is in een spiegel te kijken en na te 

denken over de eigen rol en de pijn te erkennen die mensen buitensluit, 

en alles te willen doen om die pijn weg te nemen.  

Wat doe jij in vredesnaam?  

Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht 

opdat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Met elkaar kunnen we 

aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch 

worden buitengesloten. De vraag is niet meer óf er exclusie in onze 

samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden 

buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder ‘wij’ 

ontstaat er een ‘zij.’ Velen voelen zich buitengesloten. PAX’ 

overtuiging van de verbondenheid met elkaar en deze aarde, zoals Paus 

Franciscus krachtig beschrijft in zijn meeste recente rondschrijven 

(Fratelli tutti), staat hiermee op gespannen voet. Onze uitdaging is om 

in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die vrede te 

werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar 

weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en 

samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.  

 


