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OKTOBERMAAND – WERELDMISSIEMAAND  

 

Missio Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi 

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) 

Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek 

Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne 

voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen 

van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik 

speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. 

 

Kibera 

Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi 

leeft zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen 

vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en 

een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen 

woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen 

heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. 

Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de 

slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een andere 

kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. 

 

Elkaar helpen 

Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande 

moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die 

anders op straat zouden moeten leven. 

Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele 

jaren in Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet 

voor vrouwen.  

Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun 

opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en 

veel andere mensen is Kibera hun thuis. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Help mee! 

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte in het 



weekend van 22 en  23 oktober of mocht u niet in de gelegenheid zijn 

om naar een ven de eucharistievieringen te komen dan kan een bijdrage 

ook in een enveloppe in de brievenbus van ons parochiebureau 

gedeponeerd worden 

 

Liturgische kalender 

16-10  Negen-en-twintigste zondag door het jaar  

17-10  H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar 

18-10  H. Lucas, evangelist 

19-10  HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en         

   gezellen, martelaren 

   H. Paulus van het Kruis, priester 

22-10  H. Johannes Paulus II, paus  

23-10  Dertigste zondag door het jaar 

24-10  H. Antonius Maria Claret, bisschop 

28-10  HH. Simon en Judas, apostelen 

30-10  Een-en-dertigste zondag door het jaar 

01-11  Allerheiligen 

02-11  Gedachtenis van de overleden gelovigen 

03-11  H. Martinus de Porres, religieus  

    H. Hubertus, bisschop 

04-11  H. Carolus Borromeüs, bisschop 

 

Kerkdiensten 

 

In het weekend van 22 en 23 zullen we aandacht besteden aan de 

wereldmissiemaand. De collecte van dat weekend komt in zijn geheel 

ten goede aan de projecten van Missio. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om in dat weekend naar de kerk te 

komen  dan kunt u uw bijdrage in een enveloppe waarop u schrijft 

Missio in de brievenbus van ons parochiebureau op parklaan 3 

deponeren. 

Zaterdag 29 oktober is er om 18.30 uur weer een woord- en 

communieviering. 

Die zelfde avond vertrekt vanuit de processiegang om 19.45 uur de 

jaarlijkse lichtjes tocht naar het oude kerkhof. 

Op zondag 30 oktober is er om 10.30 uur een jongerenviering. Zoals 

gebruikelijk zal deze eucharistieviering muzikaal worden verzorgd 

door het koor Les Amis du Bon Coeur. 

In het weekend van 5 en 6 november vieren we Allerheiligen en 

gedenken we de overleden gelovigen.  

Op zaterdag 5 november gedenken we dan allen die ons het afgelopen 

kerkelijk jaar ontvallen zijn. 



Deze eucharistieviering zal muzikaal verzorgd worden door het St. 

Alfonsuskoor 

 

 

Misintenties 

 

15-10-22 18.30 Gerda Borg-van Rhee als zeswekendienst 

16-10-22 10.30  Bijzondereintentie 

22-10-22   18.30  Overledenenvan onze pastorale eenheid 

23-10-22   10.30  Uit dankbaarheid 

29-10-22   18.30  Bijzondere intentie  

30-10-22   10.30  Overleden ouders broer en zus 

05-11-22   18.30 Peter Heijnen als jaardienst 

06-11-22   10.30 Uit dankbaarheid 

 

 

BERICHTEN 

 

Speelgroep Kapel   
 

Beste toneelliefhebbers, 

Toneelvereniging Speelgroep Kapel nodigt jullie uit voor 

                 ... 'ne Kulturele aovend ... 
 

Beste collega-toneelspelers, Degenen die toneelspelen kennen het: de 

twijfels en de spanning net voor aanvang, de paniek op de bühne als de 

tekst niet vanzelf opborrelt en het improviseren bij een verkeerde 

opkomst. Komt dit alles je bekend voor? 

Kom dan naar de komedie 'ne Kulturele Aovend' van Speelgroep Kapel 

uit Roermond. Je kunt dit alles in onze komedie meemaken en relaxed 

op de stoel van de toeschouwer zitten! 

'ne Kulturele Aovend' speelt zich af op het podium van de nieuwe 

'Vereiniging ter Bevordering van Kultuur róndj de Kapel'. De VBKK 

heeft een eerste openbare bijeenkomst gepland. De vereniging zit in de 

laatste minuten voor aanvang van de premièrevoorstelling. 'Een avond 

vol cultuur en couleur locale'. Poëzie, zang en show. Zelfs de 

opvoering van de klassieke tragedie Romeo en Julia wordt niet 

geschuwd. 

Elk personage zet zijn schouders onder de uitdaging om er een mooie 

culturele avond van te maken. De VBKK gaat ervoor! Blijmoedig in al 

hun pogingen tot het einde. Of alles volgens het draaiboek verloopt? 

Ach, kleinigheden hou je toch......! 

'ne Kulturele Aovend' is een voorstelling waarin de komische taferelen 

groter en groter worden door de onderlinge interactie en de manier 

waarop de personages hiermee omgaan. 'Deze hilariteit relativeert en 



geeft troost. Neem jezelf niet te serieus en hou het speels', aldus 

regisseur Marij Dorssers. 

Uitvoeringsdata: vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 

oktober. 

in Gemeenschapshuis 't Sjoolpaad, Schoolpad 55a te Roermond 

Kaarten te reserveren vanaf 19 september via www.speelgroepkapel.nl  

  Met vriendelijke toneelgroet. 

  Speelgroep Kapel. 

  Roermond. 

 

  Verwarming van onze kerk  

  Beste mensen, 

  Het wordt weer kouder buiten, waardoor we ons binnen, met de           

verwarming aan, behaaglijk willen voelen. Dat willen we natuurlijk ook 

graag in onze Kapel. Echter, in onze pastorale eenheid zullen we het 

zuiniger aan moeten doen in verband met de teruglopende financiën en 

de hoger wordende kosten. Eén van de zaken die flink wat kosten met 

zich meebrengt is de verwarming in de kerk en het daaraan gekoppelde 

gasverbruik. U weet natuurlijk allemaal wat dat betekent. Ook u 

ondervindt de ellende van de hogere gasrekening. We willen de Kapel 

natuurlijk zo aangenaam mogelijk verwarmd hebben, maar dan zijn de 

kosten navenant hoog. Uiteraard proberen we hier al zo zuinig mogelijk 

mee om te gaan, maar in deze tijd van goed kijken hoe de financiën 

uitgegeven worden, moeten we er niet van uitgaan dat de kerk op 

kamertemperatuur verwarmd wordt. Zeker ook omdat we met een grote 

en vooral ook hoge ruimte te maken hebben. Dit betekent natuurlijk niet 

dat we ons niet meer prettig zouden voelen in de kerk, omdat het hier té 

koud is, maar het zou wel kunnen inhouden dat u er met uw kleding wat 

rekening mee kunt houden. En, mocht het erg koud worden schaam u 

dan niet om zoiets als een dekentje mee te brengen. Een extra bijdrage 

aan de collectes kan ook geen kwaad. Daarnaast kunt u natuurlijk ook 

meedoen aan de kerkbijdrage, of als u daaraan al mee doet deze 

verhogen 

Laten we hopen dat het een zachte winter wordt. 

 

Wijkraad Wijkapel 

De wijkraad Wijkapel komt met een nieuw initiatief namelijk de 

Kepelse gezet. 


