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ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN 

In het weekend van 30 en 31 oktober vieren we in onze kerk het feest 

van Allerheiligen en gedenken wij hen die ons ontvallen zijn. In de 

eucharistieviering van zondagmorgen om 10.30 uur willen we met name 

hen herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.  

We zullen dat doen door, aan het begin van de viering, hun naam te 

noemen en voor hen een kaars aan te steken, die gedurende de viering 

zal blijven branden.  

 

Hun namen en overlijdens data zijn:  
 

Joke Sibbeling      23-11-2020 

To Reulen-Bemont     29-11-2020 

Bair Backers      03-12-2020 

Toon Aben      13-12-2020 

Olga Savelberg-Jeurissen    30-01-2021 

Ida Adriaens-Meuser     04-02-2021 

Rinie Karèl-Waldheim     25-02-2021 

Jan Maessen      20-03-2021 

José Richaerts-Tummers    25-03-2021 

Riet Houx       25-03-2021 

Chrit Coenen      25-03-2021 

Daniël van Riems     28-03-2021 

Wim Holtzer     31-03-2021 

Chris Janssen      02-04-2021 

Hetty Jacobs-Wiermans    03-04-2021 

Lenie Fusers      11-04-2021 

Jo Jansen-van Steen     10-05-2021  

Annie Tijssen-Hendrickx    21-05-2021 

Corry Zeegers      23-05-2021 

Gert Biermans-Waajen     11-06-2021 

An Oost-Frencken     13-06-2021 

Bertha Hilkens-Theunissen    29-06-2021 



 

Eric Gorissen      06-07-2021 

Door Schaefer-Hoen     16-07-2021 

Paulien Giebels-Voestermans    17-07-2021 

Marcel Roosjen      03-08-2021  

Akky Vonck-Baetsen     11-08-2021 

Anna van Hoorn      16-08-2021 

Leo Stax       27-08-2021 

Jan Eijdenberg      30-08-2021 

Jeanne de Schrijver-l'Herminez    14-09-2021 

       Jef Prickartz      27-09-2021 

       Gondje de Brouwer-van Iterson   05-10-2021 

 

 

 

Liturgische kalender 

24-10  Dertigste zondag door het  jaar  

25-10 Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de                                                          

  wijdingsdatum niet bekend is 

28-10  HH. Simon en Judas, apostelen 

30-10  Z. Maria Teresa van de heilige Jozef, maagd 

31-10  Een-en-dertigste zondag door het jaar  

01-11 Allerheiligen 

02-11  Gedachtenis van alle overleden gelovigen 

03-11 H. Martinus de Porres, kloosterling 

  H. Hubertus, bisschop 

04-11 H. Carolus Borromeüs, bisschop 

06-11 Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken 

07-11 Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van 

  de Nederlandse Kerkprovincie 

09-11 Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek 

10-11 H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 

11-11 H. Martinus (van Tours) bisschop 

12-11 H. Josafat, bisschop en martelaar  
 

Kerkdiensten 

De eucharistieviering van zaterdagavond 23 oktober om 18.30 uur zal 

muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 

In de eucharistievieringen van het weekend van 23 en 24 oktober zullen 

we aandacht besteden aan de projecten van Missio waarover u in de 

vorige Kapelgids hebt kunnen lezen. De collecte  van deze 

eucharistievieringen zal in zijn geheel worden besteed aan de projecten  

van Missio. 



In de eucharistieviering van zondag31 oktober om 10.30 uur gedenken 

we alle mensen die ons ontvallen zijn met name hen waarvoor we in 

onze kerk de eucharistieviering ten afscheid hebben gehouden. 

 

Misintenties 

23-10 18:30 Bijzondere intentie 

24-10 10:30 Uit dankbaarheid; Familie Zeuren als 

jaardienst; Onze collega Peter Schlachta als 

zeswekendienst 

30-10 18:30 Eugene Thijssen als eerste jaardienst;  

31-10 

 

 

01-11 

10:30 

       

 

19.00 

Uit dankbaarheid; De overledenen van onze 

pastorale eenheid die dit jaar zijn overleden; 

Annie Beurskens als derde jaardienst 

Overledenen op  het kerkhof 

06-11 18:30 Bijzondere intentie 

07-11 11:30 Uit dankbaarheid 

 

BERICHTEN 

Oktober Mariamaand: 450 jaar feest van de Rozenkrans 

Oktober is een Mariamaand en de rozenkransmaand. Dat heeft alles te 

maken met het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op 7 

oktober. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat paus Pius V dit feest 

op de kalender zette.  

De rozenkrans als gebedssnoer is overigens al veel ouder. Al in de 

Middeleeuwen werd het gebed in kloosters gebeden. Het waren 

vervolgens vooral de dominicanen die de devotie voor de rozenkrans 

verspreidden. Maria was aan hun stichter, de heilige Dominicus (1170-

1221), verschenen. Er zijn tal van afbeeldingen bekend waarop Maria 

vanuit de hemel de rozenkrans aan Sint-Dominicus toevertrouwt. In de 

14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de 

kloosters bij leken bekend. Ook werden er op veel plaatsen 

rozenkransbroederschappen opgericht. 

Bij ons aan de Kapel wordt er nog altijd van maandag tot en met vrijdag 

door een groepje mensen de rozenkrans gebeden. Ze doen dat in de 

processiegang bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in 't Zand. Daarbij 

worden ook vaak speciale intenties van andere mensen meegenomen  

 

Sint Maarten 

In 2019 hebben we een mooi Sintermertefeest  georganiseerd  

Na het succes van 2019 hebben we vorig jaar vanwege corona jammer 

genoeg niets kunnen en mogen organiseren. En wat zijn dan nu de 

plannen voor 2021?  



Het lijkt ons voor dit jaar helaas té kort dag om nog een Sintermertefeest 

te gaan organiseren. Er komt nogal wat bij kijken. Als ik het goed heb 

begrepen, gaan de Sint-Maartens-evenementen in de binnenstad en in 

Maasniel dit jaar ook nog niet van start. Zullen we dan vooruitkijken 

naar 2022? Sintermerte aan de Kapel op zaterdag 12 november!  

Vóór de zomervakantie 2022 zullen we een eerste bijeenkomst 

beleggen, waarvoor de betrokken organisaties  t.z.t. een uitnodiging 

ontvangen. Hopelijk doen al die organisaties dan weer allemaal mee. 

Met de ervaringen van 2019 kunnen we er dan samen weer een mooi 

feest van maken. 
  

Kinderkerk 

De kinderkerk, die dit jaar  haar 10jarig bestaan viert, besteedt wel 

aandacht aan het feest van Sint Maarten.  

Zoals u ongetwijfeld weet wordt de kinderkerk iedere eerste zondag van 

de maand gehouden en begint om 10.00 uur. De bijeenkomsten worden 

gehouden in de Synergie school of te wel in de St. Alfonsusschool. 
 

JUBILEUMSYMPOSIUM OVER TOEKOMST 

BEDEVAARTEN 

In 1921 werd de Limburgse Bedevaart naar Lourdes opgericht. Het 100-

jarig bestaan van de bedevaartorganisatie wordt dit najaar op diverse 

manieren gevierd. Onder meer met een jubileumsymposium op 

woensdag 3 november in Klooster Wittem.  

Wat een eeuw geleden begon als ‘Limburgse Bedevaart’ heeft zich 

ontwikkeld tot het ‘Huis voor de Pelgrim’, dat elk jaar met enkele 

duizenden mensen op bedevaart naar Lourdes, Rome, Santiago of het 

Heilig Land gaat. De afgelopen honderd jaar hebben zo’n 250.000 

mensen met de ‘Limburgse’ een bedevaart naar Lourdes of een 

pelgrimsoord gemaakt.  

Hoewel het geloof niet voor iedereen een zelfde rol speelt, blijven 

bedevaarten populair, variërend van het opsteken van een kaars in een 

kapel via bezinningswandelingen en natuurervaringen tot en met de 

traditionele pelgrimstochten naar grote heilige plaatsen. Tijdens het 

symposium gaat het onder meer over de vraag of bedevaarten en 

pelgrimages een rol kunnen spelen bij de behoefte aan een nieuwe 

evangelisatie. Is dat zinvol of wenselijk? En zo ja, hoe moet dat dan en 

waar liggen de kansen en (on)mogelijkheden? 

Het programma begint op 3 november om 13.30 uur. Inloop met koffie 

en broodjes is vanaf 12.30 uur. Deelname is gratis. Belangstellenden 

worden verzocht zich vooraf aan te melden. 

 


