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Stichting restauratie & onderhoud 

St. Jozef kapel:
Rekeningnummer: NL57RABO 012 81 86 275

www.historischerfgoedsmakt.nl

Restauratie van de St. Jozef kapel
Tijdens de grote restauratie van 2008/2009 zijn met de 
beschikbare middelen al een aantal zaken gerealiseerd. 
Zo is er voor de kapel een fraai pleintje aangelegd.

Met de hulp van een aantal vrijwilligers is rondom de 
kapel bestrating, riolering en verlichting aangelegd. 
Het barokke altaar van de kapel is enkele maanden 
weggeweest en in die tijd geheel gerestaureerd. 

Onderhoud van een historisch gebouw is nooit klaar. Wij 
blijven echter voor de uitvoerring hiervan afhankelijk 
van uw steun. Werkzaamheden die nog in de planning 
liggen zijn bijvoorbeeld: 

-  Opknappen van de tegelvloer van de kapel.
-  Het jaarlijkse onderhoud 
-  Maken van een externe kaarsen brandplaats.

Het interieur van de kapel anno 2016

Op weg naar een gelukkige levensstaat
Ter ere van o.a. het 100 jarig bestaan van Café 
Restaurant ’t Pelgrimshuis in 2010 en het 310 jarig 
bestaan van de St. Jozef kapel en de bedevaart er naar 
naar toe is er een boek uitgegeven. 

Het boek bevat 175 rijk gevulde pagina’s die de 
historie van de Smakt, St. Jozef, de Bedevaart en het 
Pelgrimshuis betreffen. Dit alles aangevuld met vele 
foto’s, tekeningen en interviews met pelgrims.

De prijs van het boek is € 24,95
T.n.v. stichting historisch platform Smakt.
Rekeningnummer: NL98RABO0115837825

Op zoek naar St. Jozef afbeeldingen. 
Ter aanvulling van onze collectie zijn wij op zoek naar 
afbeeldingen, plaquettes en beelden van St. Jozef. 

De collectie zal voor U als bedevaartganger vrij 
te bezichtigen zijn. Graag zouden we hiermee de 
kloostertuin (gelegen aan de achterkant van het 
Pelgrimshuis) verder willen aankleden. 

Alle ter beschikking gestelde materialen komen onder 
het beheer van Stichting Historisch Erfgoed Smakt. 
Info: 0478-636228
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Zesde moment van vreugde en verdriet van St. Jozef
(Uit het boek:’Op weg met St. Jozef’)

1. Wat waren je vader en ik ongerust, toen we je kwijt wa-
ren. Je vader en ik zochten je vol droefheid. (Lucas 2,48) 

2. Ze vonden hem in de tempel (Lucas 2,46) 
 
Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar 
Jerusalem. Toen hij twaalf jaar was geworden gingen ze 
weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij wa-
ren en ze naar huis terugkeerden, bleef hun zoon Jezus 
in Jerusalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. 
In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap 
bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem gingen 
zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze hem niet 
vonden, keerden ze terug naar Jerusalem om hem daar 
te gaan zoeken. Pas na drie dagen vonden ze hem in de 
tempel. Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde 
naar hen en stelde vragen. Allen die hem hoorden, 
stonden versteld van zijn inzicht en antwoorden. Toen 
ze hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder 
zei: “Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je va-
der en ik ongerust, toen we je kwijt waren.” Hij zei tegen 
hen:  “Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie 
niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?”. Maar zij begrepen 
deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazareth 
en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde dit alles 
in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man, die 
steeds meer in de gunst kwam staan bij God en bij de 
mensen (Lucas 2,41-52) 

Gebed
Heilige Jozef, met Maria hebt u ontsteld en ontdaan, 
gezocht naar Uw verloren zoon. Pas na drie dagen vond 
u hem in de tempel. Hoe vaak zijn wij Jezus niet kwijt. 
In geloof en ongeloof, in hoop en wanhoop zoeken wij 
hem overal. Sint Jozef verkrijg voor ons, dat wij in die 
ogenblikken tekenen mogen zien van zijn  aanwezigheid. 
Vergezel ons van dag tot dag, opdat wij Jezus mogen 
ontmoeten en eens met Hem mogen zijn bij onze Vader 

Kerkelijke Diensten in de maand maart 2016

Zaterdag 5 maart 
19.15 u. Eucharistieviering. 
 

Zondag 6 maart 
08.30 u. Eucharistieviering. 
11.00 u. Eucharistieviering. 
15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling. 
 

Zaterdag 12 maart 
19.15 u. Eucharistieviering met volkszang. 
 

Zondag 15 maart 
08.30 u. Eucharistieviering. 
11.00 u. Eucharistieviering. 
15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling. 
 
Zaterdag 19 maart Hoogfeest van St. Jozef 
08.30 u. Eucharistieviering. 
11.00 u. Eucharistieviering. 
15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling. 
19.15 u. Eucharistieviering met volkszang. 
 
Zondag 20 maart 
08.30 u. Eucharistieviering. 
11.00 u. Eucharistieviering. 
15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling. 
 
Zaterdag 26 maart 
Geen viering i.v.m. Paaszaterdag 
 

Zondag 27 maart 
08.30 u. Eucharistieviering. 
11.00 u. Eucharistieviering. 
15.00 u. Gebedsdienst met uitstelling. 
 
 

in de hemel, Zijn en ons thuis. Amen  
Wij danken ieder voor zijn milde financiële steun in 
de afgelopen jaren die ons in staat heeft gesteld de 
genadekapel te restaureren. 
U kunt uw bijdrage voor het onderhoud van de Sint 
Jozefkapel overmaken op NL57RABO012 81 86 275 
t.b.v. Stichting Restauratie en Behoud St Jozefkapel 

Door de Week
H. Missen of gebedsdiensten van bedevaarten en/of groe-
pen op afspraak.  
Misintenties zijn heel erg welkom.   

Iedere woensdag
09.30 u. H. Mis in de genadekapel

Inlichtingen
R.K. Kerkbestuur, St. Jozeflaan 54  
5817 AD Smakt, tel. 0478-636248.  
IBAN nummer NL72 RABO 0153 9195 23 

International Eucharistic Flame Evangelization
Deze beweging is sinds augustus 2011 bezig in onze Sint 
Jozef kapel met aanbidding van het Heilig Sacrament. 
Zij doen dit dagelijks van 09.00 – 18.00 uur, behalve 
in de maand Maart (dan in de huiskapel). Ook U kunt 
daaraan deelnemen. U kunt er in stilte bidden tot Jezus 
en St Jozef. Om 15.00 en 17.30 uur is een geleid rozen-
kransgebed. Maar voelt u zich niet verplicht, deelname is 
geheel vrijwillig. 
Voor nadere informatie: Zuster Stanley 06-48731992 of 
0478-561509 

Gebedskring van St. Jozef
Elke laatste zaterdagavond van de maand, een speciaal 
gebedsuur ter ere van St Jozef. Aanvang 18.00 uur. Te-
vens uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. Ieder-
een is welkom, na afloop is er koffie en thee en gelegen-
heid tot ontmoeting 
Informatie: Mw. Hegeman 06-44908850
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