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Missio 

Zoals gewoonlijk vraagt Missio in oktober onze aandacht pastorale 

projecten overal in onze wereld. Dit jaar vraagt Missio onze aandacht 

voor projecten in Guinee zoals hieronder beschreven. 

 

Missio Wereldmissiemaand 2021 

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord 

hebben.’ 

De kerk in Guinee 

Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek 

Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de 

Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we 

meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. 

Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het 

voetlicht. 

Jonge kerk 

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen 

wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop 

investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat 

bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee 

verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed 

opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd 

onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor 

de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, 

heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg. 

Vrouwen en kinderen 

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer 

actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters 

Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek 

aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en 

opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs 

volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de 



afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de 

zusters steunen. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee! 

 

Liturgische kalender 

03-10   Zeven-en-twintigste zondag door het jaar  

04-10  H. Franciscus van Assisi 

05-10  H. Faustina Kowalska, maagd 

   Z. Franz Seelos priester Redemptorist 

06-10  H. Bruno, priester 

07-10  Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 

09-10  HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren 

   H. Johannes Leonardi, priester 

10-10  Acht-en-twintigste zondag door het jaar  

11-10  H. Johannes XXIII, paus  

14-10  H. Callistus I, paus en martelaar 

15-10  H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares 

16-10  H. Gerardus Majella, kloosterling Redemptorist 

   H. Hedwig, kloosterlinge 

   H. Margareta Maria Alacoque, maagd 

17-10  Negen-en-twintigste zondag door het jaar  

18-10  H. Lucas, evangelist 

19-10  HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, 

   martelaren 

   H. Paulus van het Kruis, priester 

22-10  H. Johannes Paulus II paus  

23-10   H. Johannes van Capestrano, priester 

  

 

Kerkdiensten 

Op zaterdagavond 2 oktober is er geen eucharistieviering in de kerk 

maar een alternatieve viering in de kloostertuin naast de kerk waarbij we 

alle huisdieren en knuffeldieren van de kinderen zullen zegenen in 

verband met het feest van de heilige Franciscus op 4 oktober. We 

hebben dit de laatste twee jaar al met veel succes gedaan. 

In het weekend van 23 en 24 oktober zullen we aandacht besteden aan 

MISSIO. Zie ook het artikel op de voorkant van deze Kapelgids. De 

eucharistievieringen zijn mede voorbereid door onze MOV groep 

 

Misintenties 

03-10 10:30 Betsy Willems en Harry Janssen, Rosa Pous en 

Franciscus Willems als jaardienst; Uit 

dankbaarheid 



04-10 19:00 Overledenen op het kerkhof 

09-10 18:30 Bijzondere intentie 

10-10 10:30 Overledenen van de familie Gijzels-van 

Kempen 

16-10 18:30 Bijzondere intentie 

17-10 10:30 Uit dankbaarheid 

  23-10         18.30  Bijzondere intentie 

 24-10         10.30  Uit dankbaarheid 

 

BERICHTEN 

 

Corona maatregelen 

 

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij 

voldoende ventilatie 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter 

afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook 

tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven 

en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op 

zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om 

rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij 

het lopen door de kerk. 

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te 

blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien 

gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen 

coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter 

van de Kerk. 

 

Vaccineren 

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of 

niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij 

bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te 

laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel 

zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt 

vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en 

vrienden en voor alle volkeren’.  

 

Zingen 

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren 

mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de 

regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft 

regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in 



zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer 

informatie.  

 

Communie 

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de 

(vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de 

communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm 

kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. 

Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft 

de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen 

corporale.  

 

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het 

samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de 

inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen 

besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft 

en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij 

zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.  

 

Bericht van Hulpgroep WMO - september 2021 

 

Kapels Hoekje-met-een-koekje 

Er staan weer nieuwe boeken in het Boekenhoekje van het Kapels 

Hoekje-met-een-koekje! Met dank aan Vincentiusvereniging Roermond 

is de boekenkast weer goed gevuld met allerlei mooie boeken, die het 

lezen méér dan waard zijn. Het Boekenhoekje is gevestigd in 

Gezondheidscentrum In ’t Zand, Heinsbergerweg 2 en is geopend op 

dezelfde tijden als de apotheek: van maandag tot en met vrijdag van 

8.00 - 17.30 uur. Iedereen mag daar gratis een boek lenen, weer 

terugbrengen en ruilen. Zonder lidmaatschap, zonder registratie, gewoon 

op basis van vertrouwen. Loopt u gerust binnen! 

 

Als de coronaontwikkelingen en -maatregelen het toelaten, wil de 

Hulpgroep WMO langzamerhand weer enkele activiteiten oppakken. De 

Zondagse Maaltijd in de Pappelhof bijvoorbeeld, gaat hopelijk in dit 

najaar weer van start. We onderzoeken op dit moment hoe we dit project 

weer goed en veilig kunnen opzetten. En als alles goed gaat, kunt u in 

januari elke dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur weer 

een gezellig (en gratis!) een kopje koffie komen drinken met een koekje 

erbij in het Kapels Hoekje-met-een-koekje. We laten u weten wanneer 

we weer starten en houden u op de hoogte. 

  

 


