Op religieuze trektocht
De Kapel in ’t Zand te Roermond werd een
bedevaartsoord nadat zo’n vijf eeuwen geleden
een Poolse herder een Mariabeeldje in een
waterput had gevonden. Op deze plaats vinden
veel mensen kracht en steun op voorspraak van
Onze-Lieve-Vrouw.
Vroeger trokken Sinti regelmatig met hun
paard en wagen naar Roermond, bijvoorbeeld
als er iemand ziek was. Men had over het
algemeen geen geld om een dokter te
raadplegen, dus richtte men zich tot Maria en
dronk men water uit de put.
De pelgrimage van de Sinti naar Roermond
ontstond in 1982 en is sindsdien een jaarlijkse
traditie geworden. Vanuit heel Nederland en
ook uit het buitenland komen – voor het
merendeel – Sintifamilies elk jaar in juli naar
Roermond waar ze een aantal dagen met
caravan of camper bivakkeren aan de rand van
de stad.
Een nachtelijke gebedsdienst rond een kampvuur is de officiële opening van de vierdaagse
bedevaart. Een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder zegent de wagens, Sinti trekken in
processie naar de kapel met het beeld van
Maria voorop en bidden de kruisweg in het
aangrenzende park. De diensten worden
opgeluisterd met muziek door eigen muzikanten. De eucharistieviering op zondag in het
Kruiswegpark vormt de afsluiting van de
bedevaart. Naast het religieuze gedeelte is er op
twee avonden volop gelegenheid voor de
burgers om met het culturele en muzikale leven
van de Sinti nader kennis te maken.
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Vanaf maandag 24 juli is de locatie
Kloosterweg-Onderste Schraagweg
(Zuidoosthoek Roermond) toegankelijk
voor caravans.

27 tot en met 30 juli 2017
Kapel in ’t Zand
ROERMOND

Programma 2017
Donderdag 27 juli
22.30 uur: Nachtelijke gebedsdienst op de
locatie Kloosterweg.
Vrijdag 28 juli
14.30 uur: Culturele middag voor de
jeugd.
19.00 uur: Processie en kerkdienst in de
Kapel in ’t Zand.
21.00 uur: Culturele Sinti-avond op de
locatie Kloosterweg.
Zaterdag 29 juli
15.00 uur: Wagenzegening op de
locatie Kloosterweg.
19.00 uur: Avondkruisweg in het Kruiswegpark.
21.00 uur: Culturele Sinti-avond op de
locatie Kloosterweg.
Zondag 30 juli
11.30 uur: Eucharistieviering in de
openlucht in het Kruiswegpark
(bij slecht weer in de Kapel in ’t Zand).

Meer informatie

Situatieschets

SINTIBEDEVAART
27 t/m 30 juli 2017

Commissie Culturele Sintibedevaart
Bero Lagréné

36ste
Culturele collectieve

06 47 74 45 72

Adressen
Pastoraat voor Woonwagenbewoners,
Sinti en Roma in Nederland - PWN
J. van der Zandt m.s.c., Emmaplein 19 C
5211 VZ ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 737 02 23
E. pwin@telfort.nl
I. www.pwin.nl

Kapel in ’t Zand - Roermond
Parochiebureau Kapel in ’t Zand
Parklaan 3, 6045 BS Roermond
Tel. (0475) 31 54 61
(ma t/m za 10.00-14.00 u.)

Locatie voor caravans
Kloosterweg 96
6044 XX Roermond
(weiland boerderij L. Cox)

Zuidoosthoek gemeente Roermond
Rode stip (rechts): standplaatsenlocatie
caravans hoek Kloosterweg - Onderste
Schraagweg
Blauwzwarte stip (links): Kapel in ’t Zand
Foto binnenzijde: Sintibedevaart 2013
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Kapel in ’t Zand
ROERMOND
Mari Depleskeri Daij
Merh mangaa toet
Riekie toe was praal
mari menschie
riekie maare Sinti ketnes

Onze-Lieve-Vrouw
Wij vragen U
Houd uw hand
boven ons hoofd
houd ons mensen samen

