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WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt
bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 100,- kerkbijdrage
betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een
abonnement nemen). Verschijnt in 2017 6x per jaar.
Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG
Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924,
e-mail: christoforus@gmail.com; internet: www.roermondparochiecluster.nl
Pastoraal team:
Pastoor-deken: mgr. ing. R. Merkx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond,
tel. 339465, e-mail: robmerkx@hetnet.nl
Kapelaan: drs. G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel. 332269;
e-mail: george.doelle@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond,
tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond,
tel. 338708. e-mail ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond.
tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen:
Kathedraal: op zaterdagavond om 17.30 uur en op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek
Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u
Openingstijden Munsterkerk voor publiek
Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 14.00 uur
voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten.
Daarna is het de kerk geopend van 14.00-17.00 uur
Openingstijden Caroluskapel voor publiek vanaf 1 april - 1 november:
woensdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Bij exposities ook
op zondag.
Beklimmen toren Kathedraal: elke zaterdag Voor meer informatie en
afspraak groepen buiten genoemde uren: torenbeklimming@gmail.com
Beklimmen toren Kathedraal: Vanaf 1 november tot 1 april: op afspraak
(torenbeklimming@gmail.com)
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u

pastoor deken R. Merkx (0475-339465) of kapelaan G. Dölle (0475332269) bellen
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Woord van de deken
Nieuw leven
Het is weer zover! De natuur straalt van het frisse groen:
je verbaast je erover dat er zóveel verschillende kleuren
‘groen’ zijn! De terrassen op het Munsterplein en de
Markt zitten weer vol, iedereen lijkt ‘zin’ te hebben in het
voorjaar.
Midden in deze sprankelende tijd vieren we Pasen. De
‘winter’ is voorbij. De winter van lijden en dood, de ‘winter’
van de mens die door zijn gelijk-willen-zijn-aan-God de
hemel had verspeeld.
‘Denken jullie nu echt dat jullie zullen sterven door van de boom te eten?’,
had de slang in het Paradijs tegen Adam en Eva gezegd. ‘Jullie zullen
helemaal niet sterven, God weet dat jullie ogen open zullen gaan als jullie
eten van die boom en dat jullie dan aan God gelijk zullen worden door de
kennis van goed en kwaad’ (Gen. 3,5) Dat was de kern van de breuk
tussen God en mens: de mens wilde zélf bepalen wat goed en kwaad is.
Daar had hij God niet meer voor nodig. De zonde die voortwoekert, ook in
onze tijd. Adam en Eva werden verdreven uit het paradijs, niet zozeer als
‘straf’, maar om te voorkomen dat ze zouden eten van de levensboom, die
tweede paradijsboom. Die boom zou toegang geven tot het eeuwig leven.
Dan zou de mens letterlijk alles in zijn macht hebben. En God weet dat dit
niet goed afloopt.
Maar God laat zijn dierbaarste schepsel, de mens, niet aan zijn lot over.
God laat zijn eniggeboren Zoon, Jezus, mens worden. God toont zijn
liefde tot het uiterste toe. Met al zijn kracht kan de mens God niet
tegenhouden. In een schijnproces wordt Jezus Christus ter dood
veroordeeld en gekruisigd. ‘Het is beter dat er één mens sterft voor het
volk’, had Pilatus gezegd. Het kwaad wordt ‘goed’ genoemd. De zonde
van Adam en Eva.
Jezus, Gods eigen Zoon, wordt in een graf gelegd en daarmee lijkt God
monddood gemaakt. De ‘winter’ lijkt eindeloos geworden. Maar het kruis
blijkt de Levensboom te zijn!
Met Pasen ontluiken de knoppen. Levenssymbolen voeren de boventoon.
Bloesem en eieren, lammetjes en kuikens. De winter is voorbij. De
leerlingen gingen kijken bij het graf. Het is leeg. ‘Waar hebben jullie mij
Heer neergelegd?’, zal Maria Magdalena vragen aan de tuinman. ‘Maria’
klonk het uit de mond van de man. ‘Rabboeni, meester, U leeft!’. De
winter maakt plaats voor de lente. Uit de schijnbaar dode bomen ontspruit
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nieuw leven. Dood verkeert in leven. Droefheid maakt plaats voor
vreugde.
De leerlingen lopen naar Emmaüs. Ze hebben het goede nieuws gehoord
maar kunnen het niet geloven. Dan komt er een vreemdeling bij hen
lopen. ‘Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn glorie binnen te
gaan? (Lc. 24,26) En in Emmaüs aangekomen breekt de vreemdeling het
brood. Dan herkennen de leerlingen hun Heer. Hij is verrezen. Zijn
lichaam is niet uitgeleverd aan de dood. Hij leeft met een verheerlijkt
lichaam dat niet meer onderhevig is aan lijden en dood.
Ook aan ons gebeurt dit wonder. Winter maakt plaats voor lente. Na dood
komt leven. Ook voor ons! Zalig Pasen!
R. Merkx

Agenda
2 april:
9 april:
12 april:
13 april:
14 april:
15 april:
16 april:
17 april:
7 mei:
13 mei:
13 mei:
25 mei:

Landelijke Pelgrimsmis
Palmzondag
Chrismamis in de Kathedraal
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
Hoogfeest van Pasen
Tweede Paasdag
Roepingenzondag
Christoffeldag vormelingen
Stadsprocessie
Hemelvaart van de Heer

Wanneer zingen onze koren?
Munsterkerkkoor:
Zondag 9 april om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 16 april om 10.00 uur in de Munsterkerk met instrumentalisten
Zondag 14 mei om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 28 mei om 10.00 uur in de Munsterkerk
Schola Sancti Christofori
Zondag 9 april om 11.30 uur in de Kathedraal
Woensdag 12 april om 19.00 uur in de Kathedraal
Vrijdag 14 april om 19.00 uur in de Munsterkerk
Zaterdag 15 april om 20.30 uur in de Kathedraal
Zondag 7 mei om 10.00 uur in de Munsterkerk
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Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
16-02-2017: Wiel Geelen, Godsweederstraat 139, Roermond
20-02-2017: Bart Teeuwisse, Roerzicht 13, Roermond
04-03-2017: Annie Jansen-Hack, RCG Munster, Roermond
16-03-2017: Marijke van Beurden, Bosch en Duin, Den Haag
18-03-2017: Ger Sommer, Joep Nicolasstraat 101, Roermond
20-03-2017: Maurice Russel, Roederweg 25, Roermond
25-03-2017: Piet Derks, Arlo 64, Roermond
28-03-2017: May Lahaye-Somers, Munsterstraat 35, Roermond
01-04-2017: Fons Meily, Hattem 104, Roermond

Uitgeleide gedaan vanuit de Kathedraal
23-03-2017: Jac Breugelmans, Brikkenoven 30, Maasniel

Ziekenzalving
In de huidige situatie is het niet meer mogelijk dat uw pastoor ervan op de
hoogte is als iemand ernstig ziek is. Wilt u daarom zelf tijdig de pastoor
(tel. 0475-339465) of kapelaan (0475-332269) waarschuwen, zodat deze
de zieke kan bezoeken, begeleiden en eventueel de ziekencommunie kan
brengen? Dan kan de zieke ook op tijd en nog in de thuissituatie het
sacrament van de zieken ontvangen, tot steun en troost van de zieke en
de omgeving. Dit sacrament is immers geen sacrament van de
stervenden of overledenen, maar van en voor de ernstig zieken.
In het Laurentiusziekenhuis is geen priester/rector meer werkzaam om dit
Sacrament toe te dienen. De familie of de dienst geestelijke verzorging zal
dus zelf de parochiepriester moeten waarschuwen. Dat geldt zowel
overdag als 's nachts. De dienst geestelijke verzorging kan met u bidden
en met u praten, maar geen ziekenzalving toedienen, omdat dit in onze
Kerk aan priesters is voorbehouden, vanwege de zondevergeving die
vanaf het allereerste begin met dit sacrament verbonden is.

De liturgie van de Goede Week en Pasen
Palmzondag 8/9 april
16.30u Zorgcentrum
17.30u Kathedraal
10.00u Michaëlkerk Herten m.m.v. Kerkelijk Herenkoor
10.00u Munsterkerk m.m.v. Munsterkerkkoor en instrumentalisten
11.30u Kathedraal door mgr. F. Wiertz m.m.v. Schola Sancti Christofori
11.30u Michaëlkerk Herten gezinsmis met Palmbessemoptocht
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Dinsdag 11 april
15.00u Boeteviering Munsterkerk
Woensdag 12 april
19.00u Chrismamis Kathedraal met Schola Sancti Christofori en cantor
Donderdag 13 april Witte Donderdag
10.30u Zorgcentrum ‘Herte’ Witte Donderdagmis
19.00u Michaëlkerk Herten gezinsmis met Jeugdkoor
19.00u Munsterkerk H. Mis met voetwassing; met Kerkelijk Herenkoor
Herten
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
15.00u Michaëlkerk Herten Kruisweg voor gezinnen met kinderen
15.00u Kathedraal Kruisweg met mgr. E. de Jong
15.00u Zorgcentrum ‘Herte’ Herdenking Lijden en Sterven des Heren
19.00u Munsterkerk Herdenking Lijden en Sterven des Heren
met mgr. Wiertz en Schola Sancti Christofori
Zaterdag 15 april Paaszaterdag
20.30u Michaëlkerk Paaswake m.m.v. Kerkelijk Herenkoor en Dameskoor
21.30u Kathedraal Paaswake m.m.v. Schola Sancti Christofori en
blazersensemble van Harmonie Concordia Melick
Zondag 16 april Pasen
10.00u Zorgcentrum ‘Herte’ Paasviering m.m.v. Kerkelijk Herenkoor
10.00u Munsterkerk Hoogmis m.m.v. Munsterkerkkoor en
instrumentalisten
11.30u Michaëlkerk Herten Gezinsmis met Jeugdkoor. Na afloop van de
viering paaseieren zoeken rondom de kerk voor de kinderen.
11.30u Kathedraal Hoogmis met mgr. F. Wiertz
Maandag 17 april 2e Paasdag
11.30u Kathedraal Hoogmis met muziekensemble 't Ketoene Dörp

Paascommunie
Op zaterdag 15 april wordt de paascommunie gebracht aan zieken en
thuiszittenden. Als er nog parochianen zijn, die graag de communie
thuis gebracht krijgen, willen die zich dan (laten) melden bij het
secretariaat tel. 334924 (ma-di-do-vr. 10.30-12.30 uur) of bij de
geestelijken.
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Boeteviering en biechtgelegenheid
De mooiste en kostbaarste voorbereiding op het meevieren van Christus’
lijden, dood en verrijzenis is het ontvangen van Zijn paassacrament: de
vergeving van onze tekorten en de verzoening met God en elkaar.
Boeteviering Munsterkerk: dinsdag 11 april om 15.00 uur
Biechtgelegenheid: Op Goede Vrijdag na de kruisweg in de Kathedraal en
aansluitend aan de boeteviering. Of op afspraak: deken Merkx tel. 0475339465, kapelaan Dölle tel. 0475-332269
Goede Week
De week die voorafgaat aan Pasen wordt de Goede Week genoemd. Het
is de laatste week van de veertigdagentijd (ook wel vastentijd) die aan
Pasen voorafgaat. Deze week begint met Palmzondag en eindigt bij de
Paaswake op Stille zaterdag, een totale periode van zeven dagen. In de
Goede Week wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus.
Uiteindelijk wordt met Pasen Zijn verrijzenis gevierd. In de Goede Week
staat dus het lijdensverhaal van Christus centraal.
Palmzondag
Palmzondag is het begin van de Goede
Week. Op deze dag wordt de intocht van
Jezus in Jeruzalem herdacht. Tijdens de
eucharistieviering worden palmtakken
gezegend en aan de mensen in de kerk
uitgedeeld, omdat Jezus bij de intocht in
Jeruzalem ook werd toegejuicht met
palmtakken. De liturgische kleur voor
Palmzondag is rood.
Woensdag in de Goede Week
Op de woensdagavond ervoor wordt een Chrismamis gevierd. Tijdens
deze eucharistieviering worden door de bisschop de oliën gewijd, die in
het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten
doopsel, vormsel en wijding.
Paastriduüm
Het Paastriduüm is een periode van drie dagen, te weten Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, waarin op een bijzondere
manier wordt stil gestaan bij het lijden en sterven van Christus. Dit gebeurt
door middel van diepe bezinning en gebed. Het Paastriduüm wordt gezien
als de belangrijkste periode van het liturgisch jaar.
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Witte Donderdag
Het Paastriduüm begint op Witte
Donderdag met een avondmis. Op deze
donderdag voor Pasen wordt het Laatste
Avondmaal herdacht. Op de avond voor
Zijn dood aan het kruis hield Jezus een
laatste maaltijd met zijn twaalf discipelen.
Hij breekt en deelt hierbij het brood en
deelt de wijn. Hij zegt Zijn leerlingen dit te
blijven doen om Hem te gedenken.
Hiermee heeft Jezus de Eucharistie
ingesteld. Op Witte Donderdag wordt dan
ook de Heilige Eucharistie en het priesterschap gevierd. De liturgische
kleur van Witte Donderdag is wit.
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag wordt het lijden en
sterven van Christus herdacht. Op Goede
Vrijdag wordt in de kerk het
passieverhaal voorgelezen en wordt
stilgestaan bij de 15 kruiswegstaties.
Meestal gebeurt dit om 15 uur 's
middags. ’s Avonds is er een
kruisverering. Goede Vrijdag is de enige
dag in het jaar dat er geen
eucharistieviering gehouden wordt en is tevens een vasten en
onthoudingsdag. De liturgische kleur van Goede Vrijdag is paars, rood of
zwart.
Paaszaterdag (Stille zaterdag)
Paaszaterdag is de derde dag van het
Paastriduüm. Het is een rustdag tussen
de dood en de verrijzenis. Jezus is
dood. Men herdenkt in stilte. Op deze
dag zijn er weinig activiteiten in de kerk,
het blijft ‘stil’. ’s Avonds wordt de
Paaswake gehouden. Tijdens deze
Paaswake wordt gevierd dat Christus is
overgegaan van dood naar verrijzenis. Deze viering bevat veel symboliek.
Aan het begin van de viering wordt het paasvuur ontstoken en gezegend.
Daarna wordt de nieuwe paaskaars aan dit vuur aangemaakt. Ook wordt
in deze viering het doopwater gezegend.
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Pasen
Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt de
verrijzenis van Jezus gevierd. Hoewel het Kerstfeest meestal veel
grootser gevierd wordt, is het Paasfeest theologisch gezien het
belangrijkste feest in de Katholieke Kerk. Na vijftig dagen eindigt de
Paastijd met Pinksteren. De liturgische kleur voor Pasen is wit.

Roepingenzondag
Christenen zijn naar Christus genoemd. Dat drukt voor alle gelovigen
meteen al een bijzondere roeping uit: net als Christus de Blijde
Boodschap, het evangelie, uitdragen.
Voor iedereen heeft God een eigen weg
Sommigen 'roept' God om in gezin en beroep midden in de wereld het rijk
van God op te bouwen. Anderen roept Hij om 'herder' te zijn in de
gemeenschap en deze als bisschop, priester of diaken te dienen. Zij
krijgen daarvoor een speciale wijding.
Een bijzondere roeping is die van religieus in een gemeenschap. In de
loop van de eeuwen zijn er binnen de kerk allerlei religieuze orden en
congregaties ontstaan en andere vormen van een helemaal aan God
gewijd leven. Ook binnen bewegingen en nieuwe kerkelijke
gemeenschappen zijn er roepingen van een radicaal evangelisch leven.
Wat vraagt God van mij? Dat is een vraag die ieder die bewust christen is
zich op een gegeven moment zal stellen. Word je aangetrokken tot een
leven in verbondenheid met Jezus en zijn kerk? Denk je aan een leven als
religieus? Wil je je graag gaan inzetten in de parochie, maar weet je niet
hoe? Gaan je gedachten uit naar het priesterschap of het diaconaat?
Schuif deze vragen over je levenskeuze niet aan de kant. Lees de
handreiking 'Je bent geroepen' over wat roeping is. Of spreek er in alle
rust eens over met iemand die je kan adviseren. In ieder bisdom en bij
religieuze orden en congregaties zijn contactpersonen beschikbaar.
Ieder jaar bidt de wereldgemeenschap van de kerk op de 4e zondag van
Pasen voor roepingen. De Paus richt zich dan met een boodschap tot de
kerk. Dit jaar valt Roepingenzondag op 7 mei. Vanaf 13.00 uur is er in het
Mariakoor van de Kathedraal een gebedsmiddag en om 16.00 uur een
plechtige vesperdienst.

Bedevaart Heppeneert
Op woensdag 31 mei maken we met de parochies van de federatie
Roermond-centrum, Herten en Linne-Maasbracht een bedevaart naar
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Onze Lieve Vrouw van Rust in
Heppeneert (Maaseik). U kunt kiezen
uit een fietstocht of autovervoer. Om
11.00u vieren we de Mis in het
idyllische kerkje van Heppeneert.
Daarna is er gelegenheid om
gezamenlijk of individueel te lunchen.
Na de lunch is er een lof met
rozenkrans en rond 14.30 uur keren
we terug naar Roermond.
Informatie en opgave: kapelaan George Dölle, het parochiesecretariaat
van Herten, tel. 332269 of dat van Roermond: tel. 334924.

DANK VOOR UW KERKBIJDRAGE
Kerkbijdrage
Als lezer van ‘Het Klökske’ betaalt u Kerkbijdrage. Dat stellen wij erg
op prijs. Met uw Kerkbijdrage stelt u ons in staat de parochie draaiend
te houden.
Wat gebeurt er met uw bijdrage?
De Kerkbijdrage is naast de collecte- en kaarsengelden de grootste
bron van inkomsten van onze parochie. We betalen uit onze inkomsten
de salarissen van de priesters, de secretaresse, de
interieurverzorgster en de kerkmusici. Alle andere medewerkers doen
dit op vrijwillige basis.
Naast de salarissen vormen de energiekosten van de kerken een
belangrijke uitgavenpost. Dan zijn er nog de kosten van klein en groot
onderhoud: van het groot onderhoud wordt 80% door de
Rijksmonumenten-regeling betaald en 20% komt voor rekening van de
parochie.
Toekomst
Als we willen dat de kerken in de binnenstad in gebruik blijven voor de
eredienst zullen we voldoende inkomsten moeten genereren. De
kerken in onze buurlanden worden gesubsidieerd door de overheid.
Dat is in Nederland niet het geval. Wij ontvangen alleen subsidie voor
het groot onderhoud omdat Munsterkerk en Kathedraal Rijksmonumenten zijn. In de exploitatie participeert de overheid in het geheel
niet.
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Samen verantwoordelijk
Wij waarderen uw bijdrage van het afgelopen jaar als signaal dat u uw
parochie belangrijk vindt. We zijn sámen Kerk: alleen met z’n allen
kunnen wij ervoor zorgen dat het parochieleven doorgaat en weer gaat
groeien. Moge God u allen zegenen en bevestigen in het goede.

Tentoonstelling over Christoffel, reuzen en processies.
Plaats :
Datum:
14.00 uur:

Historiehuis, Neerstraat, Roermond
zaterdagmiddag 6 mei 2017
Opening ; Welkom door Baer Reijnen, voorzitter Comité
Stadsprocessie;
Aansluitend : Korte rondleiding in Historiehuis door Frans Jansen langs
Christoffelobjecten. Daarna in de Gorriszaal, koffie met
Christoffellikeurtje
Lezing door Dennis Janssen over Christoffel en Roermond
Lezing door Wim Lousberg van het Reuzengilde over de Reuzentraditie
Muzikale omlijsting door Henk de Witte
16. 30 uur:
Afsluiting ; Samenzijn in de brasserie
17.00 uur :
Verkoop boekjes en schilderijen, opbrengst voor de
Stadsprocessie, in de Gorriszaal

Stadsprocessie naar Kapel in 't Zand op 13 mei
Op zaterdag 13 mei, om 17.30 uur vertrekt de Stadsprocessie voor de
352e keer vanaf de
Christoffelstraat/Munsterplein in Roermond naar
de Kapel in het Zand. De historie van de
Stadsprocessie gaat terug tot 1665, het jaar van
de tweede grote stadsbrand. De radeloze
bevolking trok naar Kapel in ’t Zand waar de
hulp voor de stad op gang kwam. Om dit feit te
herdenken trokken de bewoners ieder jaar naar
Maria in de Kapel in ’t Zand. Deze zogeheten
brandprocessies worden op meerdere plaatsen
gehouden. Maar deze processie met putkaarsen
is uniek voor Nederland.
De deelnemers lopen, dit jaar begeleid door
Koninklijke Harmonie Roermond, naar de Kapel in ’t Zand. Ze dragen de
grote versierde putkaarsen mee. Veel groepen trekken ook dit jaar weer
mee. Het Reuzengilde van Roermond, Schutterij St. Margaretha,
scoutinggroep Sint Joris Maasniel, de Brandweer, bewoners van
Camillus, begeleid door

11

vertegenwoordigers van het Rode Kruis, een acolietengroep uit Swalmen,
afgevaardigden van het gemeentebestuur, schutterij Sint Urbanus uit
Maasniel , en vertegenwoordigers van de Roermondse putten.
Na de gezongen mis in de Kapel in ’t Zand kan er koffie en thee worden
gedronken bij De Pappelhof. De cliënten verzorgen dit voor de
processiegangers.
De Stadsprocessie is dringend op zoek naar sponsoren. Mocht u de
Stadsprocessie willen steunen met een eenmalige of jaarlijkse bijdrage
dan zijn we u heel dankbaar.
U kunt uw gift overmaken op banknummer NL14 RABO 0138 3790 33
(Het processie comité is gelieerd aan het Kerkbestuur, u kunt uw gift dus
aftrekken van de belasting

Orgelkring Roermond Concertprogramma 2017
Dinsdag 4 juli 2017, Munsterkerk Roermond, 20.00 uur.
Russisch Paasfeest, koperensemble en orgel, concert met ster.
Dit concert is de ouverture van het Russisch Paasfeest van RimskyKorsakov, uitgevoerd in een bijzonder combinatie van een koperensemble met pauken en orgel. Het geheel staat onder leiding van JeanPierre Steijvers
Dinsdag 18 juli 2017, Caroluskapel, 20.00 uur
Bachprogramma, Jean-Pierre Steijvers*)
Jean-Pierre Steijvers presenteert zijn nieuwe CD opnames, opgenomen
op het orgel van de Caroluskapel
Dinsdag 1 augustus 2017 Caroluskapel, 20.00 uur
Tina Christiansen, Denemarken.
Dinsdag 22 augustus 2017, Munsterkerk, 20.00 uur
Frans-Symfonische orgelrepertoire, Hayo Boerema, Rotterdam.
De kosten en opbrengsten zijn nog niet sluitend, er wordt gezocht naar
sponsoring en subsidiering. De totale begroting is 7300 euro, er is nog
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voor 1900 euro aan dekking nodig in het bijzonder voor het Russisch
Paasfeest concert.
Meer info: www.orgelkringroermond.nl Donaties: rekeningnummer
NL36 RABO 0120 8933 20 t.n.v. de Stichting Orgelkring Roermond

Acties rondom het orgel van de Kathedraal
Enkele weken geleden zijn we begonnen met acties voor het orgel van de
Kathedraal. We zijn inmiddels bijna drie jaar bezig met de grote
renovatie/herbouw van het majestueuze kathedrale instrument. In die drie
jaar is – ondanks de zeer peninbele financiële situatie van onze parochie
–
Ruim vier ton bijeengebracht. Bijna dit hele bedrag is geschonken door
fondsen, stichtingen en particulieren: een ongelofelijk fraai resultaat. In de
laatste fase willen we een beroep doen op de parochianen onder het
motto: ‘vele kleintjes maken één grote’. We vragen aan zoveel mogelijk
mensen een orgelpijp te sponsoren. Het orgel bevat in totaal ongeveer
2400 pijpen, verdeeld over 37 registers. De meeste registers bestaan uit
56 pijpen. De prijzen per pijp
variëren van € 50 tot € 900,
afhankelijk van de grootte van de
pijp. In de prijs van de pijp zijn ook
de montagekosten inbegrepen.
Binnenkort gaan we een grote
publieksactie op touw zetten en
bisdombreed aandacht vragen
voor ons orgel. De Kathedraal is
immers niet alleen paorchiekerk
maar ook bisschopskerk!

Verjaardag deken geeft impuls aan het orgel
Deken Merkx heeft voor zijn verjaardag gevraagd om een bijdrage voor
het nieuwe orgel. Velen hebben positieg gereageerd op zijn wens. Tijdens
de ontvangst in de Oranjerie na de Mis van 26 maart werd een contant
bedrag gedoneerd van € 3385. Daarnaast ontving de deken nog € 960
aan giften op andere momenten en werd € 475 toegezegd door middel
van inschrijfkaarten. Daarnaast ontving hij een toezegging voor een heel
register en nog vele giften per bank. Een heel fraai resultaat!
Met de firma Verschueren hebben we contractueel afgesproken dat we
pas opdracht geven op het moment dat er geld is: ze kunnen dus weer
even vooruit!
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We streven er ook naar om iedere keer als er een register klaar is, dit ook
meteen te laten horen. Momenteel zijn twee registers bespeelbaar en is
iedereen buitengewoon verrast door de prachtige klank en het best al
grote geluidsvolume dat ze produceren. Deken Merkx merkte tijdens een
van de vieringen op: ‘Er spelen nu twee registers, het complete orgel
wordt 18 keer zo groot!’

Certificaat en
donatielijst

Werkwijze orgelactie
Binnenkort komt er in de Katheraal de mogelijkheid om contant te
doneren.
Om te doneren per bank liggen er in de kerken intekenkaarten. Ook op
onze website vindt u uitvoerige informatie over doneren per bank. Op de
website vindt u een intekenformulier, Als u dat invult ontvangen wij uw emailadres. Wij kunnen u dan een certificaat toesturen van uw donatie en
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als u wilt ontvangt u van ons regelmatig de orgel-nieuwsbrief met de
vorderingen van de bouw, aangevuld met filmpjes en geluidsbestanden,
zodat u meteen kunt horen wat u gegeven hebt…!
Ook hebben wij onze Gouverneur uitgenodigd een bezoek te brengen aan
ons in aanbouw zijnde orgel en bereiden we ludieke acties voor.

Hartelijk dank!
Ik moet eerlijk toegeven: het was wel een beetje spannend. Ik had
eigenlijk niemand speciaal uitgenodigd voor mijn ‘verjaardagsfeestje’ of
liever gezegd: ik had iedereen uitgenodigd! ‘Hoeveel mensen verwacht
u?, vroegen ze bij de Oranjerie. ‘Driehonderd’, zei ik. ‘Is dat een reëel
aantal?’ ‘Ja, hoor.’ Gewoon een gok, dus. Nergens op gebaseerd. En het
was goed
gegokt! Het
was gezellig
druk en er
was koffie, vla
en drank in
overvloed. Er
was geen
receptierij dus
niemand
hoefde te
wachten.
Iedereen
praatte met
iedereen: dat
is parochie op z’n best!
Op het ‘moment suprème’
hield de heer Jacques
Wijnands een toespraak
waarin hij namens alle
aanwezigen een felicitatie
uitsprak. En toen kwam het
cadeau: een mooi
ingepakte gigantische
orgelpijp: de grootste pijp
uit het orgel. De toon is zó
laag dat je hem meer ‘voelt’
dan hoort. Het is een houten pijp: de C uit het pedaalregister ‘Prestant 16
voet’. Op de pijp staan de donateurs vermeld tot in eeuwigheid. Eén van
de aanwezigen spoorde mij aan om de kist eens open te maken om te
15

kijken welke orgelpijp er in zat… Maar de
‘kist’ is de pijp zelf. Hij zal van buitenaf niet
te zien zijn maar zal met zijn geweldige
diepte menig orgelstuk laten ‘voelen’.
Dank aan allen die op het feest zijn
geweest, dank aan de gulle gevers van een
bijdrage aan het orgel. Maar vooral dank
dat u mét mij en elkaar
parochiegemeenschap wil zijn! God zegene
u!
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NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW
TESTAMENT
Het mag ook
uw parochie zijn…!
Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse
bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast
wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten
zeer sterk toenemen.
Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het
‘Goede Doel’: uw parochie te laten gelden. Het aantal ‘losse’
bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben
enkele zeer gulle gevers-bij-testament de ‘schade’ kunnen
opvangen.
Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Misstichting’ maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na
overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de
overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de
overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen
Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld:
‘Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters’.

Bouw mee aan de
toekomst van onze Kerk.
Voor onszelf en voor hen
die na ons komen….
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WIE WAT WAAR?
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met
het parochiebureau, tel. 0475-334924.
Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand.
Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in
verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding.
Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden
tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u
contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de
Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal of
Munsterkerk.
Uitvaarten: Op vaste tijden: 10.30 en 13.30 uur. In de Christoffelparochie
naar keuze in de Kathedraal of Munsterkerk.
Avondwake: In de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m
vrijdag om 19.00 uur.
H. Communie thuis voor zieken en thuiszittenden: elke eerste vrijdag van
de maand. Nieuwe adressen worden graag aangenomen.
Biechtgelegenheid: volgens afspraak.
Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te
bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met
pastoor-deken R. Merkx.
Misintenties: opgeven bij het parochiebureau. Publicatie in de editie van de
TVtoren en Remunjs Blaedje Centrum/Kapel van Gilsing Weekbladen is
alleen mogelijk als de misintentie minstens 14 dagen voor de
verschijningsdatum is doorgegeven.
Bankrekeningnummers:
Christoffelparochie: NL34 INGB 0001030518; NL63 ABNA 0231400977 (Anbi)
Giften voor het orgel: Stg. Renovatie Kathedraal
NL40 RABO 0174 1833 99 t.n.v. Stichting Renovatie Kathedraal (Culturele
ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Internet: www.roemondparochiecluster.nl
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Dicht op de huid
ik nam je
Ik nam je
op mijn schoot
op mijn schoot
bij de geboorte van je dood
vlak na dat je was gekomen
door bloed en bloot
door bloed en bloot
zag ik voor het eerst
zie ik voor het laatst
je gezicht
je gezicht
op het moment
op het moment
dat mijn adem
dat jouw adem
werd ontnomen
werd ontnomen
heb jij je opgericht
heb jij je opgericht
Cor van Vliet
e

Roermondse Passietafel 15 eeuw
Rijksmuseum Amsterdam
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