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‘De Klok’: uitgave parochies H. Christoffel en H. Geest te Roermond en H. Michaël te Herten. Verschijnt 3x per jaar huis aan huis in de cluster

Column Roger Laeven

Heilige Missen
kerken cluster

Kathedraal zaterdag 17.30 uur,
zondag 11.30 uur
Munsterkerk maandag t/m zaterdag
9.00 uur, zondag 10.00 uur
Michaëlkerk Herten
zondag 10.00 uur
Zorgcentrum ‘Herte’
Zaterdag 16.30 uur

Openingstelling

Kathedraal dagelijks van 13.00 tot
17.00 uur, maandag gesloten
Munsterkerk
zaterdag en de eerste zondag van de
maand van 14.00-17.00 uur
Caroluskapel
in de winterperiode tot 1 april gesloten
Munsterkerk portaal
dagelijks geopend
Michaëlkerk Mariakapel
dagelijks geopend

Kerstopenstelling met
bezichtiging van de kerststal

Kathedraal: dagelijks (behalve op
maandag) van 13.00 tot 17.00 uur
Munsterkerk 25 dec. t/m 30 december
van 14.00 tot 17.00u
Michaëlkerk Herten:
dagelijks (Mariakapel)

Het uithouden
De Advent is weer
net begonnen.
De vier weken voor
Kerstmis gelden in de
Kerk als een periode
van voorbereiding
op de geboorte van
Jezus. Dit is een periode die van oudsher
wordt gebruikt voor bezinning. Het is een
periode van verlangen. Verlangen naar
een geboorte, verlangen naar een feest,
verlangen naar Licht in de lange dagen
van duisternis.
Het is ook een periode van het
uithouden. Het uithouden tot het zover
is. Hoe spannend is niet de tijd voordat
een feest eindelijk begint? Voordat de
uitgedachte plannen kunnen worden
uitgevoerd? Voordat de voorbereide reis
eindelijk kan worden gemaakt? Iedereen
die carnaval of Sinterklaas viert of ooit
een grote reis heeft gemaakt kent dit
gevoel. De voorbereiding is minstens zo
leuk en geeft minstens zoveel voldoening
als de uitvoering!
Het uithouden heeft echter ook een
andere kant. Het is niet alleen de heerlijke
spanning en het fantaseren over hoe het
zou zijn als het er eenmaal is, maar het
is ook een zekere pijn en ongedurigheid

omdat het nog geen tijd is. Met dit
laatste gegeven kunnen we tegenwoordig
vaak niet meer zo goed uit de voeten.
Alles moet snel en meteen en is overal
voorhanden. Zowel voor het bevredigen
van behoeftes als voor het maken van
keuzes gunnen we ons vaak geen tijd meer.
Toch is dit scherpe, ongemakkelijke
uithouden van wezenlijk belang om in
contact te blijven met ons diepste wezen,
met God. Alleen als we het durven
uithouden, zowel in verlangen als in pijn,
komen we uiteindelijk onze ware identiteit
op het spoor. Niet het zo snel mogelijk
volproppen van ogen, oren, mond en
hoofd met zoveel mogelijk indrukken
geeft een gevoel van echte voldoening,
maar juist het vrij houden ervan. Niet in
de storm, in de aardbeving of in het vuur
is God te ontmoeten, maar in het suizen
van de zachte bries. En om die te horen
moet je het kunnen uithouden!
Zalig Kerstmis!

Kerstconcert Hertens Mannenkoor
Hertens Mannenkoor organiseert op
16 december 2012 weer het jaarlijkse
kerstconcert in de Michaëlkerk te
Herten. Aanvangstijd is 19.00 uur. Het is
een gevarieerd concert waarbij de jeugd
vertegenwoordigd is door de Hertense
Zingende Zwaluwtjes. De volwassen
stemmen komen van dameskoor Hertens

Maasgalm en Hertens Mannenkoor.
Het instrumentale gedeelte wordt
uitgevoerd door klarinetquintet
‘Entre Nous’. Aan de piano: Agnes van
Dijk-Lengyel. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Bert Ramakers.
Het belooft weer een afwisselend, fraai
muzikaal geheel te worden dat prima

in de kerstsfeer past. Dit concert is
gratis toegankelijk. Middels een collecte
is een vrijwillige kleine bijdrage voor
de Hertense missionarissen uiteraard
welkom.
Tot ziens op 16 december.
Wij verheugen ons op uw komst!

Kerst-in
Op tweede Kerstdag vindt een kerstviering plaats voor alleenstaanden, invaliden,
gehandicapten, zieken en ouderen. Deze viering vindt plaats in de aula van het
Citaverdecollege, Jagerstraat 6, 6042 KA Roermond.
Programma:
9.00 uur
ontvangst
9.30 uur
Eucharistieviering met pater P. Schreur. Muziek: de Leeuwer Cantorij
10.30 uur
kerstontbijt
Vanaf 11.00 u muzikaal programma door de Nachsraven
13.30 uur
warme kerstlunch met achtergrondmuziek
16.00 uur
Sluiting.
Deelname is gratis.
Aanmelden vóór 14 december bij: Parochiebureau, Abdijhof 2 Roermond, tel. 334924

Vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar
Op de middag van 24 december wordt
door de geestelijken de H. Communie
rondgebracht aan mensen die vanwege
ziekte of ouderdom niet in staat zijn
naar de kerk te komen.
Opgave via de parochiesecretariaten.

Kerstmis vieren met de allerkleinsten
Kerstavond 24 december
16.30u Michaëlkerk Herten:
korte kerstviering met samenzang en
kerstspel. Er wordt geen Communie
uitgereikt. Speciaal voor de
allerkleinsten.
Loop ook eens binnen tijdens
de kerstdagen om de kerststal te
bewonderen! Van harte welkom!
Kerstmis vieren met kinderen vanaf
groep 4
Kerstavond 24 december
16.30u Kathedraal:
gezinsmis met samenzang en kerstspel.
H. Mis met Communie.

18.30u Michaëlkerk Herten:
gezinsmis met kinderkoor en kerstspel.
H. Mis met Communie.
Kerstmis voor volwassenen
Kerstavond 24 december
16.30u Zorgcentrum Herte:
Kerstviering met samenzang
21.00u Munsterkerk: plechtige
Nachtmis m.m.v. Munsterkerkkoor en
instrumentaal ensemble. Vanaf 20.30u
is er een kerstconcert.
22.00u Michaëlkerk Herten:
plechtige Nachtmis met kerkelijk
Dames- en Herenkoor
23.00u Kathedraal: plechtige Nachtmis
met de Bisschop, m.m.v. Mannenkoor
St. Caecilia Linne, Kathedrale Schola
en Schola Gregoriana

Eerste Kerstdag 25 december
10.00u Munsterkerk:
Hoogmis met Kathedrale Schola
10.00u Michaëlkerk Herten:
Hoogmis met Herenkoor
11.30u Kathedraal:
Hoogmis met Fanfare ‘t Reutje
Tweede Kerstdag 26 december
10.00u Zorgcentrum Herte:
Hoogmis met Herenkoor
11.30u Kathedraal:
Hoogmis met samenzang
Oudejaarsavond
18.30u Oecumenische viering
Munsterkerk
Nieuwjaarsdag
10.00u Michaëlkerk Herten: Hoogmis
11.30u Kathedraal: Hoogmis met de
Bisschop en Kathedrale Schola

De leden van het pastorale team en de kerkbesturen van de H. Christoforusen H. Geestparochie te Roermond en Michaëlparochie in Herten
wensen u al de uwen van ganser harte

ZALIG KERSTMIS
EN
GEZEGEND NIEUWJAAR
Moge Jezus Christus, Emmanuël, God-met-ons, stralen in ons hart en ons vervullen met blijdschap, vrede en vertrouwen.

Nieuw Catecheseproject voor school en thuis
Het hele project wordt met een eigen
website: www.hetlichtoponspad.com
ondersteund. Dit project is te koop bij het
Carolushuis van het Bisdom Roermond
gevestigd aan de Swalmerstraat 100.
Reguliere openingstijden: Di: 09.00 uur –
13.00 uur en Wo: 13.00 uur – 17.00 uur.
En anders op gemaakte afspraak buiten deze reguliere tijden
te bereiken op tel. nr. 0475 – 386 825. Of bestel onder
bestelnummer 3350 per website www.carolushuis.nl en het
wordt u opgestuurd met factuur met acceptgiro. Alle prijzen
zijn exclusief verzendkosten. Bent u op zoek naar Bijbels,
geloofsboeken, dvd’s, kerkelijke documenten, informatieen werkboeken rond de sacramenten of de kerkelijke
hoogfeesten? Het Carolushuis is het verzendhuis van het
Bisdom Roermond en biedt een uitgebreid assortiment voor
kinderen, jongeren en volwassen.

4-6 jaar Handleiding Bestelnr.: 3340 Prijs: € 20,00
Werkboek Bestelnr.: 3341 Prijs: € 12,50
7-9 jaar Handleiding Bestelnr.: 3342 Prijs: € 20,00
Werkboek Bestelnr.: 3343 Prijs: € 12,50
10-12 jaar Handleiding Bestelnr.: 3344 Prijs: € 20,00
Werkboek Bestelnr.: 3345 Prijs: € 12,50
13-15 jaar Handleiding Bestelnr.: 3346 Prijs: € 20,00
Werkboek Bestelnr.: 3347 Prijs: € 12,50
16+ jaar Handleiding Bestelnr.: 3348 Prijs: € 20,00
Werkboek Bestelnr.: 3349 Prijs: € 12,50

Vespers van Monteverdi
Schütz-Monteverdi Consort o.l.v.
Jori Klomp
Zondag 3 februari 2013, St. Christoffel
Kathedraal Roermond, 14:30 uur
Toegang: € 10,00 / € 8,00
(kinderen/ jongeren met CJP)

Een stevige bas-lijn, aangenaam
klinkende akkoorden met af en toe
een verrassing, en daar bovenop een
mooie melodie. Dat is al heel lang het
recept voor aansprekende muziek. De
“bedenker” ervan: Claudio Monteverdi
(1567-1643), kapelmeester van de

San Marco in Venetië. Tot zijn tijd
stond in de sacrale muziek de polyfonie
centraal, een manier van componeren
waarin verschillende muzikale lijnen
even belangrijk waren en kunstig
met elkaar vervlochten werden. Maar
Monteverdi koos ervoor om één
stem centraal te stellen zodat tekst en
dramatiek beter tot hun recht kwamen.
Onder leiding van Jori Klomp laten het
koor, de instrumentalisten en solisten
van het Schütz-Monteverdi Consort
deze revolutionaire ontwikkeling
horen aan de hand van maar liefst acht

werken van Monteverdi, waaronder
het lyrische Beatus Vir, het
ritmische Gloria en het feestelijke
Magnificat. Dit wordt afgewisseld
met instrumentale werken van andere
componisten uit dezelfde periode.
Voorverkoop: Kassa Oranjerie.
Informatie:
www.kathedraalconcertenroermond.nl

Sint Christoffelgilde ontvangt
hoge onderscheiding
Op de slotbijeenkomst van het
zomerseizoen werd door de bijna 80
leden van het St. Christoffelgilde een
uitstapje gemaakt naar Stevensweert.
Het St. Christoffelgilde verzorgt
de openstelling van de Kathedraal,
Munsterkerk en Caroluskapel. Bij
het diner na afloop ontving het
St. Christoffelgilde de jaarprijs van de
Stichting 1443. Deze stichting zet zich
naast de verstrekking van studiebeurzen
voor pastorale opleidingen ook in voor
de ondersteuning van de verdieping
van de spiritualiteit in het algemeen.
De stichting 1443 kent elk jaar een

prijs toe aan een of meerdere personen
die zich onderscheiden door hun
inspirerende voorbeeldwerking en hun
geestkracht en levenskracht; mensen
die anderen tot steun en bemoediging
zijn, die hun werk vaak in stilte doen,
die gewaardeerd worden zonder ooit

om waardering te vragen.
Voorzitter en vice-voorzitter, resp.
burgemeester van Beers en deken
Merkx, prezen het Christoffelgilde voor
hun jarenlange belangeloze inzet bij
de openstelling van onze historische
kerken.
Het Gilde ontving een oorkonde, een
klein plastiek en een geldbedrag van
€ 500: symbolen van grote waardering.
Het St. Christoffelgilde is op zoek
naar nieuwe leden. Informatie
bij mw. M. Jeurissen, Abdis
Adamastraat 18. tel. 331455,
e-mail: mfajeurissen@home.nl

Renovatie kerk Herten

Cursus reanimatie voor vrijwilligers

Activiteiten in de Abdijtuin

Kerkbalans
Bij een kerkgemeenschap draait het
natuurlijk niet in de eerste plaats om geld.
Hoewel geld geen hoofdrol mag spelen,
kunnen we toch niet zonder. We zijn echt
heel zuinig, maar ook voor de kerk is gas
en elektra niet gratis, is er geld nodig voor
dagelijks onderhoud, we willen toch ook
wel een paar mooie kerstbomen en we
willen dat u er bij de vieringen zo warm
mogelijk bij zit.

Wij kennen in Nedeland geen
‘kerkbelasting’ zoals bij onze
Oosterburen, bij ons worden de kerken
niet door de Staat onderhouden zoals
bij onze Zuiderburen. Wij gaan als
katholieke kerk ook niet zover dat wij
parochianen die niet bijdragen gewoon
‘uitschrijven’, zoals in sommige andere
kerken gebeurt. Wij zijn er voor iedereen,
ook voor mensen die niet bijdragen.

Vaak wordt gedacht dat de parochie een
bijdrage ontvangt van het Vaticaan of het
bisdom. Het tegendeel is waar: wij dragen
juist als parochie bij aan het bisdom, dat
ons daarvoor service en bijstand verleent
bij bouwprojecten en het verkrijgen van
subsidies.

Toch willen wij bij de jaarlijkse actie
KERKBALANS weer een dringend
beroep op u doen met het verzoek om
kerkbijdrage te (gaan) betalen. Met uw
bijdrage kunnen wij onze kerkgebouwen
schoon en open houden, de verwarming
betalen, onze jonge kinderen dopen,

KERKBIJDRAGE
Parochies H. Christoffel en
H. Geest te Roermond
Postbank: 103.05.18 of
104.18.57

Banknummers: 2 3.14.00.977 of
13.12.05.919
Parochie H. Michaël Herten
Banknummer 84.54.49.516

voorbereiden op hun eerste communie
en vormsel, aan onze bruidsparen een
goede voorbereiding geven en een mooie
huwelijksviering, waardig afscheid
nemen van onze overleden dierbaren en
hen blijven gedenken. Met uw bijdrage
kunnen we projecten steunen van onze
missionarissen, kunnen we zieken en
eenzamen steunen en armenzorg verlenen.
Ook als u niet wekelijks naar de vieringen
komt, stelt u er misschien toch prijs op
dat er nog een kerk in uw omgeving is die
‘functioneert’. Betaal mee! Wij zijn er ook
voor u!

Parochiebureau Herten
Kerkpad 2 6049 BR Herten
tel. 33 22 69 (ma,di,do 10.00-11.45u)
secretariaat@parochie-herten.nl
www.parochie-herten.nl

Parochiebureau Roermond
Abdijhof 2 6041 HG Roermond
tel. 33 49 24 (ma, di, do, vr 10.3012.30u)
christoforus@gmail.com
www.roermondparochiecluster.nl

Oplage: 7.700.
Opmaak en druk: ARS Grafisch

