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WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
In de week voor Pinksteren doet, zoals ieder jaar, de Week
Nederlandse Missionaris (WNM) weer een beroep op ons. De WNM
zorgt voor onze missionarissen. Hieronder geeft de WNM daar een
voorbeeld van
Pater Dick Zwarthoed geeft mensen kracht om door te gaan
Pater Dick Zwarthoed s.d.b. lag met malaria in het ziekenhuis van de
Congolese stad Lubumbashi. In het ziekenhuis hadden ze niet de
apparatuur om hem verder te helpen. “Er stonden vier artsen om mijn
bed en zij vroegen mij of ik snel naar Europa kon gaan voor verdere
behandeling.”
Pater Dick (84) vertelt het met een glimlach, onder het genot van een
kop koffie bij zijn broer Jan in Volendam. In mei 2021 kwam pater
Dick naar Nederland om aan te sterken. Van de Week Nederlandse
Missionaris (WNM) kreeg hij financiële steun voor zijn verblijf.
Inmiddels is pater Dick weer terug in DR Congo, het land waar hij
voor het eerst in 1960 naartoe ging als stagiair.
Missionair vuur
Het vuur van de missie werd bij pater Dick op de lagere school
aangewakkerd. Volendam telde in die tijd veel missionarissen. Zij
kwamen op scholen vertellen over hun missie en missieland. Pater
Dick zag het als kleine jongen voor zich om op een paard, met een
hoed op, in Latijns-Amerika de mensen te bezoeken. Maar het werd
uiteindelijk Afrika, zonder paard. “Bij de salesianen moet je na
filosofie stage lopen,” licht hij toe. Zo kwam Dick in Congo terecht.
Daarna moest hij naar België om de priesteropleiding te voltooien. Na
zijn wijding in 1967 werd hij weer naar Congo gezonden.
Straatjongeren
De salesianen zetten zich in DR Congo in voor straatjongeren. Al in
1914 zagen zij dat de jongeren een vak moeten leren om verder te

komen in het leven. “De eerste vakopleiding is begonnen in
Lubumbashi,” vertelt pater Dick. In deze stad zijn inmiddels veertien
huizen voor straatkinderen en -jongeren. In de afgelopen jaren had de
missionaris verschillende opvoedkundige functies, en de algemene
leiding in de opvanghuizen. Ook zag Dick om naar jongeren in de
gevangenis. Nu werkt hij aan het project Chem Chem: een
vakopleiding voor land- en tuinbouw en visserij. Het diploma dat de
jongeren na het afronden van de school ontvangen, is zeer gewild. Het
biedt jongeren de kans om zelf hun dagelijks brood te verdienen.
Lokale problemen
Op zondag draagt pater Dick de mis op in de dorpen. Na de mis komen
de parochianen bij hem en vertellen over lokale problemen. Zwangere
vrouwen moeten bijvoorbeeld heel ver lopen naar de kraamkliniek.
Veel overleven het niet. Pater Dick zet zich nu in om een kliniek
dichtbij te krijgen. Zijn broer Jan heeft in al die jaren flink wat geld
opgehaald voor verschillende projecten, en pakketten met spullen en
eten verstuurd.
Kracht
Pater Dick vertelt: “Als missionaris wil ik de liefde van Jezus
doorgeven. Wat Hij ons heeft verkondigd, wil ik uitdragen. Ik wil de
mensen laten weten dat iemand van ze houdt.” Het geeft de lokale
bevolking kracht om vol te houden en om door te gaan. “Ik hou van het
land en de mensen. Er is tijd voor de mens en de mens wordt
gewaardeerd.”
Liturgische kalender
15-05 Vijfde zondag van Pasen
18-05 H. Johannes I, paus en martelaar
20-05 H. Bernardinus van Siena, priester
Z. Josefa Stenmans, maagd
21-05 HH. Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren
22-05 Zesde zondag van Pasen
24-05 Onze Lieve Vrouw in 't Zand
25-05 H. Beda de eerbiedwaardige, priester en kerkleraar
H. GregoriusVII, paus
H. Maria Magdalena de 'Pazzi, maagd
26-05 Hemelvaart van de Heer
27-05 H. Augustinus van Canterbury, bisschop
29-05 Zevende zondag van Pasen

31-05
01-06
02-06
03-06

Maria Visitatie
H. Justinus, martelaar
HH. Marcellinus en Petrus, martelaren
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren

Kerkdiensten
In de meimaand zijn er eucharistievieringen om 9.00 uur en 10.30 uur
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei is er alleen een
eucharistieviering om10.30 uur
De eucharistieviering van zaterdag 14 mei zal muzikaal worden
verzorgd door het St. Alfonsuskoor. En die van 15 mei om 10.30 uur
door Les amis du Bon Coeur
Zaterdag 28 mei zingt het St. Alfonsuskoor
De eucharistievieringen in het weekend van 4 en 5 juni staan in het
teken van de boven vermelde actie van de WNM
Misintenties
14-05
15-05
21-05
22-05

18:30
10:30
18:30
10:30

Bijzondere intentie
Overleden ouders, broer en zus
Uit dankbaarheid
Bijzondere intentie

BERICHTEN
Expositie Nooit bevrijd! over Sinti in Roermond en Limburg
Op 8 april, Internationale Sinti- en Romadag, werd in de Kapel in ’t
Zand de expositie ‘Nooit bevrijd! Sinti in Roermond en Limburg’
geopend. Vanaf zondag 1 mei is de tentoonstelling vrij toegankelijk
voor publiek.
Deze expositie is samengesteld door historicus Jac Lemmens op basis
van veel onderzoek in binnen- en buitenland en vele uren interviews met
leden van de Sinti-gemeenschap in Limburg. Aan de hand van tot nu toe
onbekende bronnen en bijzondere documenten legt de expositie een link
naar de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog die de Sinti zo
onwaarschijnlijk hard heeft getroffen. Er wordt echter ook teruggekeken
naar hun oorsprong en komst zes eeuwen geleden naar West-Europa,
hun onwaarschijnlijke rol tijdens het feodale tijdperk en hun komst naar
Limburg vanuit Duitsland. De Tweede Wereldoorlog krijgt een naam en
een beeld aan de hand van vele foto’s en een filmpje. Deze tijd was tot
voor kort voor Sinti onbespreekbaar en daarom spreken we ook van de
‘Vergeten Holocaust’ als het over deze groepering gaat. Tot slot is er
aandacht voor de periode na de Tweede Wereldoorlog, want de kloof
heden ten dage tussen Sinti en de rest van de samenleving is nog steeds

erg groot. Zo wordt er een beeld geschetst van een bevolkingsgroep die
zich nooit bevrijd heeft gevoeld.
De expositie is verdeeld over de dagkapel en de processiegang van de
Kapel in ’t Zand. Openingstijden:
• dagkapel: vanaf 1 mei, donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur
• processiegang: dagelijks van 8.00 tot 19.00 uur.
Samensteller Jac Lemmens is werkzaam als gemeentearchivaris bij de
gemeente Roermond en als gemeentearchivaris en teamleider
Erfgoedcluster bij de gemeente Weert .
Meer informatie: Jac Lemmens, 06-43677733,
jaclemmens@roermond.nl.
Zegening Oekraïnekaars en Stadskaars in de Munsterkerk
Op woensdagmorgen 11 mei worden om 11.00 uur de Oekraïnekaars en
de Stadskaars gezegend, tijdens een korte plechtigheid in de
Munsterkerk.
De Kapel in ‘t Zand heeft al vele jaren contact met de Oekraïne. Deze
speciale kaars kan een lichtpunt zijn in deze donkere tijd voor de
bewoners van dat land. Daarna worden beide grote kaarsen naar de
Kapel in ‘t Zand overgebracht.De kaarsen krijgen vervolgens een
ereplaats in de Kapel in ‘t Zand. Op deze manier wordt de band tussen
de stad en de Kapel tot uitdrukking gebracht. Want dit jaar kan de
Stadsprocessie helaas niet doorgaan vanwege de werkzaamheden aan de
oudste processieweg van Roermond, de Kapellerlaan.
Stadsprocessie staat in het teken van Oekraïne
Tijdens de Stadsprocessiemis op zaterdag 14 mei in de Kapel in ‘t Zand
zijn de Oekraïnekaars en de Stadskaars, samen met de andere putkaarsen
opgesteld op het altaar. De H. Mis begint om 18.30 uur met het spelen
van het volkslied van de Oekraïne door het seniorenorkest Da Capo, van
de Koninklijke Harmonie Roermond, onder leiding van Harry Wolters.
De speciale Oekraïnekaars wordt dan aangestoken door mevrouw Tania
Heilkens, zelf afkomstig uit Oekraïne. De H. Mis wordt gecelebreerd
door deken De Graaf Woutering. Het Alfonsuskoor van de Kapel
verzorgt de muzikale ondersteuning van deze mis met de uitvoering van
diverse Marialiederen. Daniël Janssen bespeelt het orgel. Iedereen is van
harte uitgenodigd om deze bijzondere H. Mis bij te wonen. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de
Kapel in ‘t Zand, telefoon 0475 315461. Voor meer informatie kunt u
kijken op de site van Stadsprocessie Roermond: www.stadspro.nl.

