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HEEL HARTELIJK BEDANKT 

 

Graag wil ik u allen, via dit ons zo vertrouwde medium de Kapelgids, 

heel hartelijk danken voor het grootse feest dat u mij bereidt hebt op 

zondag 15 mei vanwege het feit dat ik 25 jaar als rector aan de Kapel in 

't Zand verbonden ben.  

 Het begon allemaal  met een mooie eucharistieviering die door ons 

koor Les Amis du Bon Coeur  op een geweldige manier muzikaal werd 

verzorgd. Aan het eind van de eucharistieviering nam de secretaris van 

ons kerkbestuur, Wim Kemp, het  woord waarin hij verwoorde wat er in 

de laatste 25 jaar allemaal gebeurd is. Zeker, toen de 

kloostergemeenschap werd opgeheven ben ik hier gebleven om waar we 

als gemeenschap aan begonnen waren voort te zetten maar dat deed ik 

in de overtuiging dat er velen waren die onze gemeenschap een goed 

hart toe droegen en het werk samen met mij inhoud wilden geven. Of 

om het met zijn woorden te zeggen: Nu zul je vast en zeker zeggen, 

“Nee nee, dat doe ik niet alleen, dat doe ik met zeer vele  vrijwilligers, 

met verenigingen, met stichtingen, met tal van andere betrokken mensen 

en organisaties” . 

In mijn overweging heb ik aangegeven dat ik bezorgd ben voor de 

toekomst. In de afgelopen jaren zijn er velen geweest die moesten 

afhaken vanwege ouderdom, ziekte en zelfs overlijden. Daar zijn 

opvolgers voor nodig en die  liggen niet voor het oprapen. 

We hebben mensen nodig om onze Kapel in 't Zand van 1 april tot en 

met 1 november open te houden. Toen we daarmee begonnen, vanwege 

het vertrek van mijn confraters, konden we dat iedere dag doen. Nu kan 

dat alleen van donderdag tot en met zondag. Ik roep mensen  op om zich 

hiervoor beschikbaar te stellen. 

Het is maar één maal in de veertien dagen van 14.00 tot 17.00 uur. 

Het St. Alfonsuskoor kamp met ernstige problemen met betrekking tot 

de bezetting. Ook hiervoor wil ik graag uw aandacht. 

Zo zijn er meer werkgroepen die met personeelstekorten kampen,zoals 

het collectanten college. Als u toch regelmatig naar onze 



eucharistievieringen komt dan moet het  toch mogelijk zijn om tijdens 

deze eucharistievieringen even de collecteschaal ter hand te nemen en 

rond te gaan.  

Ik roep dan ook iedereen op om iets van zijn vrije tijd te investeren in 

onze gemeenschap. Dan kunnen we samen onze Pastorale Eenheid 

overeind houden en versterken. 

 

Terug naar de viering. Het was een mooie viering dank zij de inzet van 

velen: Acolieten en misdienaars, de dames die de kerk prachtig met 

bloemen versierd hebben en vooral ook de kosters, werkend op de 

achtergrond bij alle vieringen in onze Kapel, die nu samen met onze 

scoutinggroep pater Bleijs, ook de buitenkant van onze Kapel versierd 

hadden. In de kerk zelf hingen vaandels en vlaggen van onze 

verenigingen die ook op die manier aanwezig waren. 

In de middag konden we genieten van een prachtig concert van onze 

fanfare, onze Lieve Vrouw in 't Zand, in ons gemeenschapshuis 't 

Sjoolpad. Dat werd geopend met een woord van de vice-voorzitter Roel 

van Ark. Namens de gemeente Roermond nam tijdens het concert ook 

Marianne Schmitsmans nog het woord. Te veel loftuitingen aan mijn 

adres want alles wat genoemd werd kon alleen maar gebeuren omdat we 

het met velen samen deden. 

We mogen blij zijn met een muzikaal gezelschap van een zo'n hoog 

niveau in onze gemeenschap dat alle evenementen aan de Kapel 

opluistert!  

Velen hebben mij op een of andere wijze gefeliciteerd met dit jubileum. 

Ik hoop dat u er begrip voor hebt dat ik al deze felicitaties niet 

persoonlijk kan beantwoorden, ik ben namelijk nog niet met emeritaat 

en het werk moet wel doorgaan. Vandaar dat ik u allen van harte dank 

zeg voor de felicitaties en goede wensen. Daar waren ook tekeningen bij 

van kinderen waarvoor ik ook  hen heel hartelijk wil danken. 

Allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan het welslagen van 

dit jubileumfeest: Heel hartelijk bedankt. Namen noemen is altijd 

gevaarlijk want je vergeet zo gauw iemand (zeker op mijn leeftijd) 

vandaar dat ik daar maar niet aan begin. Eén uitzondering wil ik maken 

en dat is het comité dat alles in werking heeft gezet: heel hartelijk dank!  

Ook mijn familie heeft van het feest genoten. Tot hun spijt konden ze 

niet allemaal tot het einde blijven omdat van de kleinkinderen er 

enkelen waren  die daags daarna examens en proefwerken hadden. 

 

Liturgische kalender 

05-06  Pinksterzondag 

06-06  Heilige Maria, Moeder van de Kerk  

09-06  Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester 



11-06  H. Barnabas, apostel 

12-06  H. Drie-Eenheid 

13-06  H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar 

14-06  H. Lidwina, maagd 

19-06  Sacramentsdag – Heilig sacrament van het Lichaam en bloed van              

  Christus 

21-06  H. Aloysius Gonzaga, religieus 

22-06  H. Paulinus van Nola 

  HH. Johannes Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren 

23-06  Geboorte van de H. Johannes de Doper 

24-06  H. Hart van Jezus 

25-06  Onbevlekt Hart van Maria  

 

Kerkdiensten 

Zondag 5 juni, eerste Pinksterdag zal er ook een eucharistieviering 

gehouden worden om 9.00 uur. De eucharistieviering van 10.30 op die 

dag zal muzikaal verzorgd worden door het koor Les amis du Bon Coeur 

Op zondag 12 juni doen de kinderen die zich daarop voorbereid hebben 

van de St. Alfonsusschool (Synergie school) en het Mozaïk en een 

aantal kinderen die op andere scholen zitten maar wel van onze 

Pastorale Eenheid zijn, hun eerste communie. Dat gebeurt onder de 

eucharistieviering van 10.30 uur. Met hen, hun ouders en andere 

familieleden zal de kerk al snel gevuld zijn. We raden de andere 

kerkbezoekers dan ook aan om aan de eucharistieviering van 

zaterdagavond om 18.30 uur deel te nemen. 

De eucharistieviering van zaterdagavond 11 juni zal muzikaal worden 

verzorgd door het St. Alfonsuskoor. Ook de eucharistieviering van 

zaterdagavond 24 juni al door het St. Alfonsuskoor muzikaal worden 

verzorgd. 

 

Misintenties 

04-06 18:30 Bijzondere intentie 

05-06 10:30 Uit dankbaarheid; Pap en mam Zeegers en 

dochter Gonny en Corry Zeegers; Overleden 

ouders Bloemen-Mulders en overige 

familieleden 

06-06 19.00 Overledenen op het kerkhof 

11-06 

12-06 

18-06 

 

19-06 

18:30 

10.30 

18.30 

 

10.30 

 

Uit dankbaarheid 

Bijzondere intentie 

Overleden familie Jeurissen-Sniedt als 

jaardienst 

Liny Bergs-Zeevenhoven als zeswekendienst 



 

BERICHTEN 

Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes met elkaar 

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen 

en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit 

Marialint wordt dit voorjaar opengesteld. Vanaf 1 mei zijn de routes op 

papier verkrijgbaar en online zijn ze nu al beschikbaar. 

Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere 

Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen 

verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser 

kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria 

wordt vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even 

te groeten,” zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het 

Marialint. “Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag 

zeggen. Maria is voor mij gewoon een 'magnifieke' vrouw.”  

De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een 

rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de 

volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat 

en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij 

fietst. Op zondag 1 mei – het begin van de Mariamaand – wordt het 

Maralint ten doop gehouden. Op alle onderstaande plekken is dan een 

viering, waarin de eerste routefolder wordt aangeboden en een korte 

fietstocht wordt gehouden. Voor de routes is gebruik gemaakt van de 

fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de 

verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse 

sites te downloaden:  

Tienray www.kleinlourdes.nl 

Venlo www.rkvenlo.nl 

Roermond www.kapelinhetzand.nl 

Sittard www.rk-kerken-sittard.nl 

Maastricht www.sterre-der-zee.nl 

Wittem www.kloosterwittem.nl 

 

Als mede initiatiefnemers van dit Marialint hebben wij de folders ten 

doop gehouden op zondag 1 mei aan het eind van de eucharistieviering 

na de openingsprocessie.  We hebben dit gedaan door de folder uit te 

reiken aan twee mensen die op de fiets onze Kapel binnenkwamen. Zij, 

hun fietsen en de folders hebben we daarbij gezegend. De folders met de 

fietsroutes rondom Roermond en die in de processiegang  te vinden zijn 

kunt u gratis meenemen. 

http://www.kleinlourdes.nl/
http://www.rkvenlo.nl/
http://www.kapelinhetzand.nl/
http://www.rk-kerken-sittard.nl/
http://www.sterre-der-zee.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/

