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Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
Aangezien dit de laatste Kapelgids voor de grote vakantie is wil ik u
alvast wijzen op het feest van Maria Tenhemelopneming. Omdat 15
augustus op een maandag valt vieren wij dit feest in het weekend van 13
en 14 augustus.
In de loop van de geschiedenis ontstonden er in de Kerk vele feesten ter
ere van de heilige maagd Maria waarin de verschillende aspecten van de
Mariaverering naar voren komen.
Voorspreekster bij God
Sommige feesten hebben betrekking op bepaalde momenten in het leven
van Maria, zoals op 8 december haar ontvangenis in de schoot van haar
moeder, de heilige Anna, of haar geboorte (8 september). Andere
feesten gaan terug op een gebeurtenis in haar leven die in de heilige
Schrift beschreven staat, zoals het Bezoek van de heilige maagd Maria
aan haar nicht Elisabet (31 mei). Daarnaast zijn er feestdagen die op de
één of andere manier verwijzen naar de heilige Maria als onze
voorspreekster bij God. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan titels als
“hulp der christenen”, “troosteres van de bedroefden” en “heil van de
zieken” waaronder wij Onze Lieve Vrouw in 't Zand aanroepen. Vaak
worden deze feesten alleen in een bepaalde orde of congregatie gevierd
of in een bisdom of de bedevaartplaats, waar Maria onder deze titel op
een bijzondere wijze wordt aangeroepen zoals hier aan de Kapel.
15 augustus is één van de eerste dagen waarop de Kerk een feest ter ere
van de maagd Maria vierde. Reeds in het begin van de vijfde eeuw
vermeldt een liturgisch boek van Jeruzalem op deze dag: 'Maria, de
Moeder van God, 2000 (schreden?) van Betlehem.' Dit verwijst
waarschijnlijk naar een kerk waar op die dag bij het vermeende graf van
Maria de gedachtenis van Maria's dood werd gevierd. Vermoedelijk
vierde in het begin heel de Kerk op 15 augustus een algemeen
Mariafeest, dat wil zeggen: een feest ter ere van het moederschap van
Maria, maar al vrij spoedig ging men op grond van oosterse invloeden
tot heden op die dag de tenhemelopneming van Maria gedenken.

Liturgische kalender
17-07 Zestiende zondag door het jaar
Allerheiligste Verlosser, titelfeest van de Redemptoristen
20-07 H. Apollinaris, bisschop en martelaar
21-07 H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
22-07 H. Maria Magdalena
23-07 H. Birgitta, religieuze, patrones van Europa
24-07 Zeventiende zondag door het jaar
25-07 H. Jacobus, apostel
26-07 HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
27-07 H. Titus Brandsma, priester en martelaar
29-07 HH. Marta, Maria en Lazarus
30-07 H. Ptrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
31-07 Achttiende zondag door het jaar
01-08 H. Alfonsus Maria de'Liguori, bisschop en kerkleraar. Stichter
van de congregatie van de redemptoristen
02-08 H. Eusebius van Vercelli, bisschop
H. Petrus Julianus Eymard, priester
04-08 H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars), priester
06-08 Gedaanteverandering van de Heer
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juli is er om 18.30 uur weer een woord- en communie
viering.
In de week van 25 tot en met 31 juli zijn de Sinti's weer gast in onze
pastorale eenheid. Hoogtepunt van de Sintibedevaart is altijd de
eucharistieviering op de laatste dag dit jaar op 31 juli dus om 10.30 uur
als het enigszins kan in het kuiswegpark. Deze eucharistieviering zullen
zij met hun eigen muziek invullen.
In het weekend van 13 en 14 augustus vieren we het feest van Onze
Lieve Vrouw Tenhemelopneming, patroonfeest van onze kerk.
Traditiegetrouw wordt op het feest van Maria Tenhemelopneming ook
het “kroedwès” gezegend. Een grote groep vrijwilligers zorgt er ook dit
jaar weer voor dat u aan het begin van de eucharistieviering de
“kroedwès” ontvangt.
Zondag 28 augustus komt de Bossche bedevaart weer naar de Kapel.
De bisschop van Den Bosch, mgr. De Korte, heeft toegezegd om mee te
komen. Hij zal dan ook voorgaan in de eucharistieviering van 10.30 uur.
In het weekend van 10 en 11 september houden we het “besljoet” van
het bedevaartseizoen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje
“berichten”.
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Fien Boots-Lemmen als zeswekendienst
Uit dankbaarheid
Bijzondere intentie
Verjaardag dhr. E. Klaessen
Overleden ouders, broer en zus
Annie Slijkerman als zeswekendienst; Mia
Hoks-Maessen als zeswekendienst

BERICHTEN
BESJLOET 2022
Zoals u natuurlijk wel weet wordt het 'besj1oet' van het
bedevaartseizoen altijd gehouden op de zondag na het feest van
Maria Geboorte op 8 september. Vandaar dat we het 'besjloet' dit
jaar zullen houden in het weekend van 10 en 11 september. Het
hoogtepunt van de feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen
ligt op zondagmorgen tijdens de plechtige eucharistieviering van
10.30 uur. We beginnen echter, bij droog weer, deze viering om
10.15 uur in het Kruiswegpark. Daar zal er een Maria lied gezongen
worden, zal een gebed uitgesproken worden en een gedicht worden
voorgelezen. Daarna zullen we ons opstellen om rechtstreeks naar
de kerk te trekken. Onze fanfare O.L.V. in 't Zand zal de stoet
voorafgaan. Daarna volgen de aanwezige gelovigen. Vervolgens zal
het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand op een troon worden
meegedragen door leden van scoutinggroep pater Bleys en daarna
volgen de acolieten en de priester. In de Kapel volgt dan de
plechtige eucharistieviering en aan het eind van deze viering zal het
beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand, dat tijdens de viering op
het altaar staat, naar het Mariakapelletje worden gebracht.
Het bloemtapijt 2022.
Na de twee jarige corona stop staat het bloemtapijt 2022 gepland van
zaterdag 10 tot en met donderdag 15 september a.s. Er valt van alles in
te halen v.w.b. jubilea aan de Kapel in 't Zand en daarom krijgt het
bloemtapijt dit jaar als titel: 100 jaar kruiswegpark.
Dhr. Carl lûcker zal op zijn wijze dit jubileum gaan verwerken in de 12
bloembedden, waarbij ook het jubileum van de scouting pater bleys niet
wordt vergeten. De trouwe vrijwilligers van de werkgroep zullen ter
afsluiting van het bedevaart seizoen "het besjloet " weer een kleurrijke
bloemenloper neerleggen. Voor dit mooie werk kunnen zich nog altijd
mensen aanmelden. Iedere bijdrage is welkom: van bloemen verzorgen,
hand en span diensten bij de mannengroep tot knippen en leggen. Het is
leuk, ontspannen werk in een fijne groep. De bloemen die gebruikt
worden zullen ook bij deze 26 e editie weer gratis beschikbaar gesteld

worden door kwekers en bloemisten uit heel midden limburg. Verder
zijn er traditie getrouw altijd particulieren die uit hun tuin bloemen
komen brengen, waardoor er een grote variatie aan kleuren en vormen
in de bedden kan worden gelegd. Daarbij horen ook zaden en doppen en
ander natuurlijk materiaal, die door de leden van de werkgroep door het
jaar zijn verzameld. Alles is gratis te bezichtigen op de aangegeven data
van 10 tot 17.00 uur in het kruiswegpark aan de parklaan. Een
vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Het bestuur laat weten
dat er altijd nog veranderingen kunnen plaats vinden v.w.b. het door
gaan van dit evenement. Bij een nieuwe uitbraak van corona, met
ristricties van de overheid zullen er maatregelen moeten worden
getroffen. Kijk daarom in september op de actuele web site van de kapel
in het zand: info@kapelinhetzand.nl
Aanmelden nieuwe leden en info : marie-josé frencken : 04750 - 769189
Jaarrekening 2021 van onze Pastorale Eenheid
We bieden u graag onze jaarrekening aan. Daaruit moge blijken dat wij
een negatief saldo hebben.
Een van de oorzaken is het minder worden van de bijdragen van onze
parochianen. Door de vele uitvaarten van de afgelopen jaren zijn er
minder mensen die aan de parochie bijdragen. We willen degenen die
nog niet aan de kerkbijdrage meedoen vragen om toch in overweging te
nemen om ook aan de parochiebijdrage mee te gaan doen. De mensen
die al wel mee doen willen we vragen of het mogelijk is om hun
kerkbijdrage te verhogen.
Baten
Lasten
Bijdragen parochianen €
Opbrengst bezittingen €
en beleggingen

€

0

3194 Overig personeel

€

62211

1926 Kerkelijke gebouwen

€

23785

103560 Pastorale beroepskrachten

Ontvangen collecten
derden

€

Overige bijdragen

€

Overige gebouwen

€

0

Incidentele baten

€

Eredienst en pastoraal

€

1741

Beheer en administratie

€

9622

Verplichte en vrijwillige
bijdragen

€

25764

Rente lasten

€

3148

Incidentele lasten

€

0

Totaal baten

€

108680 Totaal lasten

€ 126271

