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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zondag 12 juni deden 29 kinderen in onze kerk hun Eerste Heilige
Communie. Zoals gebruikelijk hielden we deze viering in de maand juni
omdat er in de meimaand geen gelegenheid voor is vanwege de drukte
van de vele bedevaartgangers in de maand mei. Normaliter zou het dan
plaatsvinden op de eerste zondag van juni maar dat was dit jaar niet
mogelijk omdat toen het Pinksterfeest gevierd werd en dat ook extra
drukte met zich mee brengt.
Na een lange voorbereidingstijd mochten 29 kinderen van groep 4 van
onze basisscholen, de Synergie school (de St. Alfonsusschool en de
Balans) en het Mozaïk en kinderen van andere scholen die zich daarbij
hadden aangesloten, ervaren hoe het is om volwaardig aan een
Eucharistieviering deel te nemen.
Dit zijn de namen van de kinderen die hun Eerste Heilige Communie
deden:
Adrian Brunclik
Ayden Velagic
Desteny van de Beek
D-Jay Meder
Isabella Verbruggen
Ize Wessels
Jayden Decker
Keano Koster
Lena Brunclikova
Lotte Keeris
Maja Winnik
Olivier Kamil Kwiatek
Shirley Marx

Alysia Verbakel
Chelyssa Op het Veld
Djallaysa Janssens
Djeana Konings
Ivy Tobben
Jasper Sampers
Kaja Peeters
Kyara Keuren
Levi Schwikart
Lotte Schrijen
Noa van Wijk
Riley van de Venne
Vajén Hilferink

Vayenn Tobben
Xander Joosten

Vinn Janssen

Liturgische kalender
26-06 Dertiende zondag door het jaar
27-06 Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
28-06 H. Ireneüs, bisschop en martelaar
29-06 HH. Petrus en Paulus, apostelen
30-06 Z. Januarius Maria Sarnelli, priester redemptorist
HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome
03-07 Veertiende zondag door het jaar
04-07 H. Elisabeth van Portugal
05-07 H. Antonius Maria Zaccaria, priester
06-07 H. Maria Goretti, maagd en martelares
09-07 HH. Martelaren van Gorcum
10-07 Vijftiende zondag door het jaar
11-07 H. Benedictus, abt, patroon van Europa
13-07 H. Henricus
14-07 H. Camillus de Lellis, priester
15-07 H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
16-07 Heilige Maagd Maria van de berg Karmel
Kerkdiensten
Zaterdag 25 juni is er om 18.30 uur weer een woord- en
communieviering. Deze zal muzikaal worden verzorgd door het St.
Alfonsuskoor.
Zaterdag 2 juli is de eucharistieviering van 18.30 uur een gezinsviering.
De kinderen die dit jaar hun eerste H. Communie gedaan hebben worden
daarbij verwacht met de spaarpotjes waarin ze gespaard hebben voor de
speeltuin op Kitskensberg. Het geld wordt aangeboden aan een van de
vrijwilligers van de speeltuin.
Deze gezinsviering zal muzikaal worden verzorgd door de jeugdfanfare
van onze fanfare Onze Lieve Vrouw in 't Zand.
Zaterdag 16 juli is de eucharistieviering van 18.30 een zogenaamde
jongerenviering. Deze zal muzikaal worden verzorgd door het koor Les
Amis du Bon Coeur.
Misintenties
25-06-22 18:30:00 Bijzondere intentie
26-06-22 10:30:00 Een jarige; Babs te Mey-Janssen als
zeswekendienst; Margriet en Ben van Buel en

02-07-22
03-07-22
04-07-22
09-07-22
10-07-22

18:30
10:30
19.00
18.30
10.30

overleden familieleden familie Backers en
familie van Buel; Sjef Schrijvers als
zeswekendienst; Theo Derix als jaardienst
Betsie Keuren-Geraedts als zeswekendienst
Uit dankbaarheid
Overledenen op het kerkhof
Bijzondere intentie
Voor een jarige

BERICHTEN
KAPELWACHT OPROEP
Al vele jaren zorgt een groep vrijwilligers als Kapelwacht ervoor, dat de
Kapel in ’t Zand van april tot november dagelijks geopend kan blijven
voor bedevaartgangers en andere bezoekers. Sinds dit voorjaar is men na
alle coronaperikelen weer enthousiast gestart, maar helaas kan de kapel
niet meer iedere dag geopend zijn. Er is een tekort ontstaan aan
kapelwachters. Vandaar deze oproep aan u, die misschien belangstelling
hebt om mee te komen werken als kapelwachter.
Wat doet een kapelwachter?
Een kapelwachter, herkenbaar aan een badge, opent en sluit de kerk,
noteert het aantal bezoekers, zorgt eventueel voor wat basisinformatie en
verkoopt kleine devotionalia in de processiegang.
Hoe vaak en wanneer is er kapelwacht?
Bij toerbeurt, éénmaal per twee weken, is de kapelwacht met twee
personen in de processiegang aanwezig en zorgt ervoor dat de kerk van
14.00 tot 17.00 uur geopend kan blijven. Op dit moment gebeurt dit op
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Graag zouden we de frequentie willen uitbreiden, dus we zijn op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die één keer in twee weken een paar
uurtjes tijd hebben om deze mooie taak te doen.
Heeft u interesse? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust
contact op met Etty Willemse-Kemp, tel. 0612884468
Zomerfietstocht op woensdag 29 juni 2022
Na een onderbreking van meer dan 2 jaar start de Stichting "Tussen
Roer & IJzeren Rijn "weer met haar activiteiten. Heeft u na de
coronaperiode ook zo’n zin om weer eens op de fiets te stappen voor een
gezellig uitje in het Midden-Limburgse land? Dan is onze fietstocht
misschien een goede gelegenheid om het mooie landschap te verkennen,
te ontdekken en te bewonderen!
Op woensdag 29 juni 2022 staat een fietstocht van 20 à 25 kilometer

door het Roerdal op het programma. Vanaf de start in Roermond-Zuid
worden landelijke weggetjes en paden in de gemeente Roerdalen opgezocht. We fietsen voornamelijk door een landelijke omgeving met kleine
gehuchten zoals Holst, Lerop, Paarlo, Reutje en Waterschei.
Het Roerdal ligt in de Roerdalslenk. Er komen regelmatig aardbevingen
voor, zoals in1992 bij Roermond en in 2002 bij Aken. De Roerdalslenk
is genoemd naar de Roer, een zijrivier van de Maas, die in de
lengterichting door een deel van de slenk stroomt. Het Nederlandse deel
van de Roer ligt daardoor in een vrij vlak gebied en heeft grote
meanders. Langs de oevers bevinden zich plaatselijk grindbanken en er
zijn steile oeverwallen aanwezig.
Het omliggende gebied bestaat uit landbouwgronden en natuurterreinen
met bossen, alsmede graslanden, afgesloten meanders, plassen, poelen
en floristisch waardevolle wegbermen. Kortom een mooie omgeving om
op de fiets van te genieten.
Praktische informatie:
Datum : woensdagmiddag 29 juni Tijdstip vertrek : 14.00 uur
Tijdsduur : ongeveer 2,5 uur Vertrek vanaf : de parkeerplaats van
Sportpark Kitskensberg (voetbalclub EMS)
Adres : Oude Keulsebaan 182, 6045 GB Roermond
Deelnamekosten : € 3,50 per persoon (ter plaatse contant te voldoen)
Voor meer informatie over Stichting Tussen Roer en IJzeren Rijn,
verwijzen wij u naar onze website
www.tussenroerenijzerenrijn.nl
Concert ‘Famfaar’ met Balkan Orchestra op 16 juli
Fanfare Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, bekend als de Famfaar, geeft op
zaterdag 16 juli een gezamenlijk concert met het Balkan Orchestra in het
Kruiswegpark. Het concert begint om 19.30 uur; het programma wordt
nog nader bekendgemaakt. Met dit concert beoogt organisator Stichting
Kruiswegpark bewoners en nieuwkomers in de wijk Kapel in ’t Zand te
verbinden. Ook mensen uit stad en regio zijn welkom, van families met
kinderen tot muziekliefhebbers pur sang. De toegang is gratis. Het
concert krijgt een extra accent door solistische medewerking van Roger
Moreno, accordeonist/bandoneonist en zanger. Deze bijzondere
musicus die tot de Sinti behoort, is de componist van het Requiem voor
Auschwitz, een internationaal bekend muziekstuk. Stichting
Kruiswegpark is de particuliere eigenaar en beheerder van het ruim
honderd jaar oude park. De stichting richt de aandacht op vier pijlers:
open kerk, monumenten, natuur en cultuur. Alle mensen, zonder
onderscheid, zijn welkom in het Kruiswegpark. Bij slecht weer gaat het
concert toch door maar dan in het Sjoolpad.

