
 

 
Roermond, 24 december 2019 
 
Stichting van Straaten Fonds 
t.a.v. het bestuur 
 
 
Onderwerp: financiering gezocht voor de realisatie van de interreligieuze kaarsenkapel Camillus voor o.a. 
mensen met een lichamelijke beperking, psychische problematiek, dementerenden en gasten van Hospice 
de Ark te Roermond 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Verpleeghuis Camillus, een begrip in Roermond en omgeving, dateert uit de beginjaren zestig van de vorige 
eeuw. De kenmerkende hoogbouw werd zo’n tien jaar later gerealiseerd. In deze hoogbouw werd een 
dagkapel gerealiseerd, samen met een grote zaal met aangebouwde kerkruimte. De bewoners van het 
verpleeghuis konden hierdoor, desondanks hun beperking, de kerk blijven bezoeken en gemeenschappelijke 
liturgische vieringen bijwonen. De ruimtes van samenkomst werden ook bezocht door de bewoners van de 
Ark, het in de jaren 90 van de vorige eeuw gebouwde centrum voor palliatieve terminale zorg op het terrein 
van Camillus. 
 
Sloop kapel en kerkelijke ruimten 
In 2017 kreeg verpleeghuis Camillus een nieuwe bestemming. Er werden door De Zorggroep cliëntvriendelijke 
(laagbouw) groepswoningen gerealiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking, psychische 
problematiek en dementerenden. Het gevolg daarvan was dat de hoogbouw met bijbehorende dagkapel met 
grote zaal en drie kerkruimten gesloopt werd.  
 
Blijvende behoefte aan rouwverwerking, troost, bidden en ontmoetingen 
Door de sloop van de kerkelijke ruimten kunnen de bewoners zich vandaag de dag niet meer op het terrein 
even terugtrekken in stilte, bidden, een kaarsje branden of een kort gesprek voeren. Maar deze behoefte is er 
juist wel onder de bewoners. Door hun beperking zijn ze ook niet of nauwelijks in staat om naar alternatieve 
locaties te gaan. 
 
Toen in 2011 de sloop werd aangekondigd ontstonden er direct al initiatieven om een nieuwe kapel te 
realiseren. Gesteund door diverse afdelingen, disciplines en de cliëntenraad ontstond het idee om een nieuwe 
kapel te realiseren op het terrein. Een interreligieuze kapel die soelaas biedt aan de bewoners, familie, 
verzorgers en vrijwilligers.   
 
Vier jaar later, in 2015, kwam het plan in een stroomversnelling doordat de Raad van Bestuur van De Zorggroep 
groen licht gaf voor de plannen. Na het lezen van de vaak ontroerende en emotionele zielenroerselen die de 
bewoners, medewerkers en bezoekers in de boekwerkjes, die in het ‘oude Camillus’ in de diverse kapelletjes 
lagen, hadden achtergelaten waren de leden van de Raad van Bestuur overtuigd. De kapel moest er komen. 
En dat gaat dan ook nu gebeuren als de kosten voor de realisatie worden gedekt! 
 
 
 
 



 

De realisatie van de Kaarsenkapel Camillus 
In 2018 werd door de betrokkenen Stichting Kaarsenkapel Camillus opgericht en werd de ANBI-status verleend 
door de Belastingdienst. Het plan is om vanuit Stichting Kaarsenkapel Camillus met vrijwilligers op het terrein 
van voormalig verpleeghuis Camillus te Roermond een interreligieuze kaarsenkapel te realiseren. Hierdoor 
kunnen de bewoners die in de woonvoorzieningen op het terrein wonen (mensen met een lichamelijke 
beperking, psychische problematiek en dementerenden) en de bewoners van Hospice de Ark zich even 
terugtrekken in stilte, bidden, een kaarsje branden en/of elkaar ontmoeten.  
Ook zullen er groepsbijeenkomsten plaatsvinden en zullen er bezoekers komen die de kapel op een 
toeristische route aandoen, in samenwerking met de Stichting Kruisen en Kapellen.  
 
De verwachting is dat er dagelijks ca. 30 bezoekers de kaarsenkapel bezoeken. Dat brengt het aantal bezoeken 
aan de kaarsenkapel op bijna 11.000 per jaar. De kaarsenkapel is overdag open en wordt ’s nachts -om 
veiligheidsredenen-gesloten. 
 
Het initiatief wordt breed gedragen door o.a. een Comité van aanbeveling met vertegenwoordigers uit alle 
gremia van de samenleving.  
 
Interreligieus en de rol van Psalm 23 
In de kaarsenkapel krijgen de glas-in-loodramen van de voormalige kerkruimte van de Camillus-hoogbouw ook 
een nieuwe bestemming. De glas-in-loodramen, van de bekende kunstenaar Daan Wildschut (1913 – 1995), 
beelden Psalm 23 uit. Psalm 23 is een lied, dat ons verbindt met duizenden jaren vóór onze jaartelling. Het 
werd eeuwenlang mondeling doorgezongen van oor tot oor en zo’n 4000 jaren geleden werd de tekst 
opgeschreven. De Bijbelse traditie vermeldt dat het stamt uit de pen van Koning David. Er is ook een buiten 
Bijbelse traditie die 2000 vóór onze jaartelling Assyrische en Mesopotamische koningen en soms ook (af)goden 
met de titel ‘herder’ gaven. 
 
Kosten en financiering bouw Kaarsenkapel Camillus 
De kosten van de Kaarsenkapel zijn begroot op € 95.000,-. Een specificatie van deze kosten treft u aan als 
bijlage. Door een eigen bijdrage, lokale ondersteuning, overheid en reeds toegezegde fondsen wordt naar 
verwachting € 49.428,- gefinancierd. Dat houdt in dat er nog € 45.572,- nodig is om de Kaarsenkapel te kunnen 
realiseren. Hierbij vragen wij of u vanuit uw fonds mogelijkheden ziet om een bijdrage te leveren aan het 
resterend tekort?   
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende of met de heer Gerard Sars, geestelijk verzorger 
bij De Zorggroep en bestuurslid Stichting Kaarsenkapel Camillus (telefoon 06 - 54 68 10 62).  
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet via ons postadres of contact@kaarsenkapel.nl en hopen van harte dat dit 
project voor alle bewoners, verzorgers en bezoekers gerealiseerd kan worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
  
Riet Konings-Aben, 
Secretaris-penningmeester Stichting Kaarsenkapel Camillus 
 
Bijlagen: Begroting/financieringsplan + fondsenlijst, Projectplan  
 
 
 
Borgeind 48 |  6041 AP  |  Roermond |  0475 336544 | KVK 72457821 | IBAN: NL33 RABO 0334 2054 92 
Donaties t.n.v. Stichting Kaarsenkapel Camillus 

 
* Verdere informatie over de glas-in-loodramen vindt u via de volgende link: 
http://www.glasmalerei-ev.net/pages/b252/b252.shtml 

 

mailto:contact@kaarsenkapel.nl
http://www.glasmalerei-ev.net/pages/b252/b252.shtml


Begroting en Financieringsplan Kaarsenkapel Camillus

Kostenpost Raming kosten Leverancier

Betonwerken 5.700,00€                      Aannemer Raedts

Ruwbouwtimmerwerken 5.400,00€                      Aannemer Raedts

Metaalconstructieweren 5.600,00€                      Aannemer Raedts

Gevelpuien en beglazing 24.000,00€                    Aannemer Raedts

Dakbedekking 7.000,00€                      Aannemer Raedts

Overige onderdelen 14.560,00€                    Aannemer Raedts

BTW 12.740,00€                    Aannemer Raedts

Herstel en plaatsing glas-in-lood panelen 15.000,00€                    Buys Glas

Onvoorzien 5.000,00€                      

Totale kosten 95.000,00€                

Inkomstenbron Raming inkomsten

Eigen bijdrage (acties e.d.) 26.628,00€                    

Stichting Deltahoven 7.500,00€                          

Paters Camillianen 15.000,00€                        

Acties 4.128,00€                          

Lokale ondersteuning 10.000,00€                    

Sponsoring Rabobank 5.000,00€                          

Sponsoring dienstverlenende organisaties 5.000,00€                          

Overheid 10.000,00€                    

Fondsen (toegezegd) 2.800,00€                      

Stichting 1880 2.500,00€                          

Overige stichtingen/fondsen 300,00€                              

Fondsen (nog te werven) - Zie bijlage voor 

overzicht fondsen 45.572,00€                    

Totale inkomsten 95.000,00€                



Aangeschreven fondsen voor de Kaarsenkapel Camillus 
 

Te werven bedrag: € 45.572,- 

 
Fonds de Korenbloem 

Becker Stichting 

Stichting van Straaten Fonds 

Stichting Nelissen-Smit Fonds 

Stichting Ager Mosarius 

Stichting Beheer Groenenscheldt 

Cura I Stichting 

Stichting Mia Keulaerds Fonds 

Limburgs Diaconaal Fonds 

Stichting Steunfonds Voor Het Protestantisme In Het Zuiden 

Weldadige Stichting Jan de Limpens 

Ansfriedstichting 

Edmond Beel Stichting 

Congregatie der Passionisten 

Johanna Donk-Grote Stichting 

Stichting Tiny en Anny van Doorne fonds 

Stichting Winters van den Speulhof 
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Organisatie: Stichting Kaarsenkapel Camillus 
Contactadres: Borgeind 48, 6041 AP te Roermond 
Contactpersoon: Riet Konings (secretaris/penningmeester) 
E-mail: contact@kaarsenkapel.nl 
Telefoonnummer: 0475-336544 
Website: www.kaarsenkapel.nl 
Rekeningnummer: NL33 RABO 0334 2054 92 
ANBI registratie: Ja 
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1. Aanleiding 
 
Verpleeghuis Camillus, een begrip in Roermond en omgeving, dateert uit de beginjaren zestig van de vorige 
eeuw. De kenmerkende hoogbouw werd zo’n tien jaar later gerealiseerd. In deze hoogbouw werd een dagkapel 
gerealiseerd, samen met een grote zaal met aangebouwde kerkruimte. De bewoners van het verpleeghuis 
konden hierdoor, desondanks hun beperking, de kerk blijven bezoeken en gemeenschappelijke liturgische 
vieringen bijwonen.  
 
De kerkruimtes werden ook bezocht door de bewoners van de Ark, het in de jaren 90 van de vorige eeuw 
gebouwde centrum voor palliatieve terminale zorg op het terrein van Camillus. 
 
In 2017 kreeg verpleeghuis Camillus een nieuwe bestemming. Er werden door De Zorggroep cliëntvriendelijke 
(laagbouw) groepswoningen gerealiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking, psychische 
problematiek en dementerenden. Het gevolg daarvan was dat de hoogbouw met bijbehorende dagkapel met 
grote zaal en drie kerkruimten gesloopt werd.  
 
Door de sloop van de kerkelijke ruimten kunnen de bewoners zich vandaag de dag niet meer op het terrein 
even terugtrekken in stilte, bidden, een kaarsje branden of een kort gesprek voeren. Maar deze behoefte is er 
juist wel onder de bewoners. Door hun beperking zijn ze ook niet of nauwelijks in staat om naar alternatieve 
locaties te gaan.  
 
In 2011, toen de sloop werd aangekondigd, werd het initiatief al genomen om een oplossing te zoeken voor 
bovenstaande problematiek. Gesteund door diverse afdelingen, disciplines en de cliëntenraad ontstond het 
idee om een nieuwe kapel te realiseren op het terrein. Een interreligieuze kapel die soelaas biedt aan de 
bewoners, familie, verzorgers en vrijwilligers.  
 
Vier jaar later, in 2015, kwam het plan in een stroomversnelling doordat de Raad van Bestuur van De Zorggroep 
groen licht gaf voor de plannen. Na het lezen van de vaak ontroerende en emotionele zielenroerselen die de 
bewoners, medewerkers en bezoekers in de boekwerkjes, die in het ‘oude Camillus’ in de diverse kapelletjes 
lagen, hadden achtergelaten waren de leden van de Raad van Bestuur overtuigd. De kapel moest er komen!  
 
Drie jaar later, in 2018, werd Stichting Kaarsenkapel Camillus opgericht door de betrokkenen en vanuit die 
stichting gaat de kapel gerealiseerd worden. 
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2. Stichting Kaarsenkapel Camillus 
 

2.1. Statutair doel 
 
Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een kaarsenkapel op 
het terrein van het verpleeghuis Camillus te Roermond, als plaats van 
bezinning, troost, of bemoediging voor eenieder en ongeacht diens 
religieuze achtergrond, die daar behoefte aan heeft.  
 
De stichting is in het bezit van een ANBI-status. 
 

2.2. Bestuur, werkgroepen en vrijwilligers 
 
Er is een stichtingsbestuur, bestaande uit vijf personen. Dit zijn: 

• Inge Leurs-Vonck, voorzitter (voormalig hoofd 
activiteitenbegeleiding van Camillus) 

• Riet Konings-Aben, secretaris/penningmeester (oud stagiaire 
Geestelijke Verzorging bij Camillus en vrijwilliger bij Camillus) 

• Gerard Sars, lid (geestelijk verzorger bij de Zorggroep) 

• Alex Velthuis, lid (namens de orde van de Camillianen) 

• John Crijns, lid (namens RK Rectoraat OLV 
Tenhemelopneming/Parochie v.d. H. Jozef). 

 
De bestuursleden vervullen allen hun bestuurstaken volledig onbezoldigd. 
 
Naast het bestuurd zijn er twee vrijwilligers die zorgdragen voor de kaarsen en het onderhoud van de kapel en 
worden vrijwilligers geworven (ca. 5) uit de vrijwilligerspoule van De Zorggroep voor het dagelijks openen en 
sluiten van de kapel. 
 
Tot slot is er ook een comité van belanghebbenden geïnstalleerd. Hierin zitten bewoners, familieleden, een 
persoon vanuit de cliëntenraad en buurtbewoners.  
 

2.3. Comité van aanbeveling  
 
Er is ook een comité van aanbeveling opgericht. Zij gaan ervoor zorgen dat het initiatief bij een breed publiek 
onder de aandacht wordt gebracht en bieden ondersteuning waar nodig. Deze volgende personen nemen zetel 
in het comité van aanbeveling: 

• Mw. Ds. Judith van den Berg-Meelis, predikant te Roermond, 

• Rector Karel Weerkamp, rector rectoraat OLV Tenhemelopneming en Parochie v.d. H. Jozef, 

• Mw. Miep Kaiser, voormalig lid Raad van toezicht Camillus, 

• Pater Paul Schreur, Camillianen te Roermond, 

• Mw. Marianne Smitsmans, wethouder van Roermond, 

• Mw. Suzan Seegers, zangeres/actrice, buurtbewoonster met oude wortels in Camillus. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Projectplan ‘Kaarsenkapel Camillus’ 
    

P a g i n a  5 | 10 

 

 

3. De realisatie van de Kaarsenkapel Camillus 
 

3.1. Projectomschrijving 
 
Het plan is om met vrijwilligers op het terrein van voormalig verpleeghuis Camillus te Roermond een 
interreligieuze kaarsenkapel te realiseren. Hierdoor kunnen de bewoners die in de woonvoorzieningen op het 
terrein wonen (mensen met een lichamelijke beperking, psychische problematiek en dementerenden) en de 
bewoners van Hospice de Ark zich even terugtrekken in stilte, bidden, een kaarsje branden en/of elkaar 
ontmoeten. De kaarsenkapel is overdag open en wordt ’s nachts -om veiligheidsredenen- gesloten. 
 

 
 

Interreligieus en de rol van Psalm 23 
In de kaarsenkapel krijgen de glas-in-loodramen van de voormalige kerkruimte van de Camillus-hoogbouw een 
nieuwe bestemming. De glas-in-loodramen beelden Psalm 23 uit. Psalm 23 is een lied, dat ons verbindt met 
duizenden jaren vóór onze jaartelling. Het werd eeuwenlang mondeling doorgezongen van oor tot oor en zo’n 
4000 jaren geleden werd de tekst opgeschreven. De Bijbelse traditie vermeldt dat het stamt uit de pen van 
Koning David. Er is ook een buiten Bijbelse traditie die 2000 vóór onze jaartelling Assyrische en 
Mesopotamische koningen en soms ook (af)goden met de titel ‘herder’ gaven.  
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Als je kijkt naar de betekenis van Psalm 23 zie je dat godsdiensten elk hun eigen uiting geven.  
 

• Protestantse achtergrond 
Voor mensen met een protestante achtergrond is Psalm 23 een “Levenspsalm” nauw verbonden met 
belijdenis, huwelijk en dagelijks leven. Individueel zoeken mensen hier een rustig moment en evenwicht bij hun 
belijdenisgeloof (doorgaans belijdenis 12/16 jaar) Groeps- en kringbijeenkomsten worden in de kapel gevierd in 
kleine groepen, rondom een moment van bezinning, troost of gebed. 
 

• Joodse achtergrond 
Voor de mensen met een Joods religieuze achtergrond, is Psalm 23 verbonden met de zorg voor stervenden en 
overledenen. Dit betekent dat incidenteel een kaarsje brandt bij overlijden.  
 

• Katholieke achtergrond 
Voor mensen met een katholieke achtergrond heeft Psalm 23 daarnaast een sacramentele duiding 
(avondmaal/ eucharistie). De sacramentsprocessie op het terrein begint en eindigt bij de kapel en glas-in-
loodramen. 
 
Voor alle mensen heeft de kapel spirituele betekenis rondom levens- en zingevingsvragen. 
 

3.2. Doelstellingen 
 
Het doel van de kaarsenkapel hebben wij als volgt vastgesteld: 
 
“Het uiteindelijk doel van de kaarsenkapel is dat bewoners, medewerkers, familie en bezoekers de kapel 
gebruiken om samen of alleen in alle rust even te zitten. Om even na te denken, de gedachten te ordenen. Om 
te bidden, om steun te vragen, een kaarsje te branden, om troost te ervaren midden tussen de kleurige 
afbeelding van Psalm 23.” 
 
Subdoelstellingen/uitgangspunten 

• Stimuleren van meer ontmoetingen tussen de bewoners en omwonenden; 

• Troost en steun zoeken bij elkaar; 

• Het in stand houden van het Protestantisme, Katholicisme, Jodendom en overige stromingen; 

• Samenwerking tussen vrijwilligers vergroten 

• Mensen en plek geven waar ze hun geloofsovertuiging kunnen uiten. 
 

3.3. Doelgroep 
 
De kaarsenkapel is openbaar toegankelijk en gaat bezocht worden door de volgende doelgroepen:  

• Bewoners van de woonvoorzieningen op het terrein (mensen met een lichamelijke beperking, 
psychische problematiek en dementerenden) 

• Bewoners van Hospice de Ark 

• Medewerkers 

• Bezoekers 

• Familie 

• Vrijwilligers 

• Omwonenden  
 
Daarnaast zullen er groepsbijeenkomsten plaatsvinden en zullen er bezoekers komen die de kapel op een 
toeristische route aandien, in samenwerking met de Stichting Kruisen en Kapellen. 
 
De verwachting is dat er dagelijks ca. 30 bezoekers de kaarsenkapel bezoeken. Dat brengt het aantal bezoeken 
aan de kaarsenkapel op bijna 11.000 per jaar.  
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3.4. Planning 
 
De planning van het project is onderstaand weergegeven.  
 

Datum Actie Status 

2011 Ontstaan van idee en 
realiseren draagvlak 

V 

2015 Goedkeuring/toestemming 
Raad van Bestuur 

V 

2018 Oprichting stichting V 

2018/2019 Planvorming V 

29 mei 2019 Vergunning verleend V 

Zomer 2019 Verzenden subsidieverzoeken V 

Winter 2019 Tussentijdse evaluatie  

Juli 2020 Realisatie kaarsenkapel  

Oktober 2020 Verantwoording/evaluatie  

 
3.5. PR & Communicatie 

 
Om zoveel mogelijk bekendheid te generen wordt de 
kaarsenkapel op verschillende manieren onder de aandacht 
gebracht. Onderstaand een opsomming van een aantal in te 
zetten communicatiemiddelen: 
 

• Dag en weekbladen (o.a. artikelen in Dagblad de 
Limburger, weekblad VIA Limburg, Bisdomblad, het 
protestantse maandblad Contact, City Life)  

• Aanwezig met banner, flyers en kaarsen op 
markten en evenementen (jaarmarkt Roermond, 
winterevent Roermond en Designer Outlet) 

• We hebben kaarsen met logo laten maken. Deze 
worden verkocht via plaatselijke middenstand. 

• Flyers bij apotheken, wachtkamers en dergelijke. 

• Radio en -regionale- tv. 
 
Als bijlage zijn verschillende publicaties toegevoegd van de 
kaarsenkapel in de media. 
 

3.6. Samenwerkingen 
 
Om de kaarsenkapel te kunnen realiseren werken wij samen met verschillende organisaties. Onderstaand een 
overzicht van de meest belangrijke: 

• Bouwadviesbureau Joep Janssens 

• Raedts Bouwbedrijf 

• Buys Glas 

• Paters Camillianen 

• De Zorggroep 
 

3.7. Continuïteit 
 
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud, en is – met het oog op de toekomst- 
gelieerd aan de Kapel in ’t Zand. Voor de exploitatie zal de cliëntenraad financiële middelen realiseren en wordt 
ook de opbrengst van de kaarsenverkoop benut.  
 
Het dagelijks onderhoud zal worden verricht door twee vaste vrijwilligers die ook reeds in de vorige 
kerkruimtes vrijwilliger waren. 
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3.8. Verantwoording/evaluatie 
 
Het project is geslaagd als de kapel gerealiseerd is en de bezoekers de kapel gebruiken en de stiltemomenten 
bij het branden van een kaarsje als steunend ervaren. Om dit te evalueren vindt er een mondelinge en 
schriftelijke evaluatie plaats met de betrokken partijen.  
 
Bij het gereedkomen van de kapel zal een grote feestelijke opening worden gehouden en dat zorgt ook weer 
voor de nodige publiciteit. 
 
Om in de toekomst transparant te blijven zal het jaarverslag worden gepubliceerd op de website. Ten aanzien 
van de verantwoording van het project zal verslagging plaatsvinden naar de subsidieverstrekkers. 
Verantwoordelijk voor evaluatie en jaarverslag is het bestuur van de Stichting Kaarsenkapel Camillus. 
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4. Bijlagen 
 

4.1. Publicatie Editie VIA Limburg – 17 juli 2019  
 

 
 



Projectplan ‘Kaarsenkapel Camillus’ 
    

P a g i n a  10 | 10 

 

 
4.2. Publicatie Camillus Bode – december 2018  

 

 

4.3. Bouwtekening Kaarsenkapel  
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Rechtspersoon
RSIN 859115707
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Kaarsenkapel Camillus
Statutaire zetel Roermond
Bezoekadres Borgeind 48, 6041AP Roermond
Telefoonnummer 0475336544
Eerste inschrijving 
handelsregister

29-08-2018

Datum akte van oprichting 29-08-2018
Activiteiten SBI-code: 94994 - Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige 

kunstbevordering
Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een kaarsenkapel op het terrein 
van het verpleeghuis Camillus te Roermond, onderdeel van De Zorggroep, als plaats 
van bezinning, troost of bemoediging voor eenieder en ongeacht diens religieuze 
achtergrond, die daar behoefte aan heeft

Bestuurders
Naam Leurs - Vonck, Catharina Hendrika Elisabeth
Geboortedatum 11-01-1961
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Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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