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Allerheiligen-Allerzielen  

In het weekend van 5 en 6 november vieren we in onze kerk  

het feest van Allerheiligen en gedenken wij hen die ons ontvallen zijn. 

In de eucharistieviering van zaterdagavond om 18.30 uur willen we met  

name hen herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn  

heengegaan.  

We zullen dat doen door, aan het begin van de viering, hun  

naam te noemen en voor hen een kaars aan te steken, die gedurende de  

viering zal blijven branden. 

 

Hun namen zijn: 

 

2021  

Sef Geraeds       14-10-21 

Ben de Koning      18-10-21 

Peter Heijnen      26-10-21 

Ben van Buel        4-11-21 

Joep Rauch       19-11-21 

Harry Franken      24-11-21 

Marly Valkenburg-Hulsbosch   11-12-21 

Jos ter Laare      25-12-21 

Jo Cox       29-12-21 

  

2022  

Ans Smeets Dohmen       2-01-22 

Loes Roubroeks        4-01-22 

Jacob Lahnstein      28-01-22 

Lea Mooren      13-01-22 

Corrie Frenken-Smeets    14-02-22 

Lei Kuipers       21-02-22 

Gon Hendrix-Geurts     25-02-22 

Antoinett  Louppen-Spiertz    10-04-22 

Liny Bergs-Zeevenhoven    21-04-22 



Babs Janssen-te Meij         8-05-22 

Sjef Schrijvers      10-05-22 

Betsie Keuren – Geraedts    16-05-22 

Fien Boots-Lemmen        6-06-22 

Annie Slijkerman     12-06-22 

Mia Hoks-Maessen     12-06-22 

Ot(je) Dahmen-Dorpmans    30-06-22 

Mia van den Borgh-Passage       8-07-22 

Ramona Vlijt        3-08-22 

Paul Metzemakers       5-08-22 

Jo Sevenich          7-08-22 

Gerda Borg-van Rhee     25-08-22 

Annemarie van der Burg-van Heijnsbergen   3-09-22 

Mien van Cann-Flekken      4-09-22 

Ans Helwegen van der Zalm      1-10-22 

Frits Nijsen         1-10-22 

 

Liturgische kalender 

06-11 Twee-en-dertigste zondag door het jaar  

07-11 H. Willibrord, bisschop, Verkondiger van ons geloof,  Patroon                          

  van de Nederlandse Kerkprovincie 

09-11 Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek 

10-11 H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 

11-11 H. Martinus (van Tours), bisschop 

12-11 H. Josafat, bisschop en martelaar 

13-11 Drie-en-dertigste zondag door het jaar  

15-11 H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar 

16-11 H. Margarita va Schotland 

      H. Gertrudis, maagd 

17-11 H. Elisabeth van Hongarije 

18-11 Kerkwijding van de Basilieken van de heilige apostelen Petrus en 

  Paulus 

20-11 Christus, Koning van het heelal, Vier-en-dertigste en laatste  

  zondag van het kerkelijk jaar 

21-11 Opdracht van de heilige Maagd Maria 

22-11 H. Cecilia, maagd en martelares 

24-11 HH.Andreas Dung Lac, priester, en gezellen, martelaren van 

  Vietnam 

25-11 H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares 

 

 

 

 



Kerkdiensten 

Zoals op de voorpagina verrmeld vieren we in het weekend van 5 en 6  

november het feest van Allerzielen en gedenken we onze overledenen. 

In de eucharistieviering van zaterdagavond gedenken we onze 

overledenen. Deze eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd 

door het St. Alfonsuskoor 

 

De eucharistieviering van zaterdagavond 19 november om 18.30 uur zal 

ook weer muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 

Op zondag 20 november vieren we het feit dat Carnavalsvereniging de 

Kaketoes 6 x 11 jaar bestaan. Dit zou al eerder dit jaar gevierd worden 

maar werd vanwege de  corona pandemie uitgesteld. Deze 

eucharistieviering wordt muzikaal verzorgd door het koor Les amis du 

bon Coeur en onze fanfare Onze Lieve Vrouw in 't Zand 

Let wel deze eucharistieviering begint om 10.00 uur 

 

Misintenties 

05-11-22 18.30 Overleden ouders Giesberts-Sniedt en hun zoon 

Joop als jaardienst; Peter Heijnen als jaardienst 

06-11-22 

 

09-11-22 

10.30 

 

8.00 

Uit dankbaarheid; Overleden ouders 

Verboeket-van Heur en hun overleden kinderen 

Overledenen op het kerkhof 

12-11-22 18:30 Bijzondere intentie 

13-11-22 

19-11-22 

20-11-22        

10.30 

      18.30 

10.30 

Overleden ouders, broer en zus 

Frits Nijsen als zeswekendienst 

Overleden ouders Harrie Reulen en To Bemont 

als jaardienst 
 

BERICHTEN 

Sint Maarten aan de Kapel 

Op donderdag 10 november wordt weer een Sintermertefeest 

georganiseerd aan de Kapel. Kinderen en ouders verzamelen in de kerk, 

waar om 19.15 uur het verhaal van Sint Maarten wordt verteld en 

uitgebeeld. Hierna worden alle lampionnen gezegend en dan kan rond 

19.30 uur de optocht beginnen. Het wordt een korte tocht in de buurt 

van de kapel, voorafgegaan door Famfaar O. L. Vrouw in ’t Zand. Op 

het grasveld tegenover de kapel wordt het Sintermertevuur ontstoken en 

krijgen alle kinderen een traktatie. Iedereen is welkom! 

Voor deze gelegenheid is er een kleurplaat beschikbaar, verkrijgbaar bij 

de receptie van het parochiehuis, Parklaan 3. De kleurplaat is ook uit te 

printen via de website van de Kapel: www.kapelinhetzand.nl  Alle 

ingeleverde kleurplaten worden opgehangen in de kapel. 

 



 

Hulpgroep WMO  

De Hulpgroep WMO van onze Pastorale Eenheid organiseert al vele 

jaren ontmoetingsprojecten voor ouderen en alleenstaanden, zoals o.a. 

de Zondagse Warme Maaltijd (op de 1e zondag van de maand) en het 

Kapels Hoekje-met-een-koekje (elke dinsdag- en donderdagmorgen).  

Sinds de oprichting in 2006 was Harrie Beurskens de voorzitter van 

deze werkgroep, hij was de grote initiator en kartrekker. In augustus van 

dit jaar is Harrie vanwege zijn gevorderde leeftijd gestopt met zijn 

werkzaamheden in de Hulpgroep WMO.  

Nu zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter, iemand met goede 

ideeën, iemand die op een positieve manier meedenkt over hoe we de 

oudere, soms eenzame en kwetsbare medemens kunnen ondersteunen. 

Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen? U kunt 

uw aanbeveling melden bij Etty Willemse-Kemp, tel. 06-12884468 of 

mail: etty.willemsekemp@home.nl  

 

Paus: 'Bouw samen met vluchtelingen aan nieuwe toekomst' 

Zondag 25 september vierde de katholieke Kerk de Werelddag voor 

Migranten en Vluchtelingen. In zijn boodschap voor deze dag roept paus 

Franciscus iedereen op om samen met migranten en vluchtelingen te 

bouwen aan de toekomst en dat betekent ook ‘erkennen en naar waarde 

schatten dat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de 

opbouw.’ 

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen 

refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige 

Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd 

wijd open, zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om 

de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De paus houdt van het 

beeld dat Jesaja schetst: ‘Hierin komen de vreemdelingen niet voor als 

indringers en verwoesters, maar als bereidwillige werklieden die de 

muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor alle 

mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).’ 

Vruchtbare ontmoeting 

De paus schrijft dat de aanwezigheid van migranten en vluchtelingen 

een grote uitdaging vormt, maar ook een gelegenheid biedt voor 

culturele en spirituele groei voor allen. ‘Dankzij hen hebben wij de 

mogelijkheid de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid 

beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en samen een 

groter “wij” opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte 

voor een vruchtbare ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities 

die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven.’ 

 


