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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 en 2018 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
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 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.
Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend op zaterdag en de 1e zondag van
de maand van 14.00 - 17.00 uur
Openingstijden Caroluskapel voor publiek:
Vanaf 1 november - 1 april is de Caroluskapel
gesloten.
Beklimmen toren Kathedraal: Vanaf 1
november tot 1 april: alleen op afspraak
(torenbeklimming@gmail.com)
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een
plotselinge ziekenzalving kunt u
pastoor deken R. Merkx (0475-339465) of
kapelaan G. Dölle (0475-332269) bellen.
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WOORD VAN DE DEKEN
Bij het afscheid van een bisschop
Een bisschop. Directeur van het ‘Kerkbedrijf’? Voorzitter
van het bisdom? Bestuurder? Ja, dat hoort er ook
allemaal bij. Maar het bisschopsambt in onze kerk zou je
meer kunnen vergelijken met het vaderschap in een
gezin.
Frans Wiertz: vader van ons bidsom. Vader van de
gelovigen, vader van de priesters, Zo heb ik Frans Wiertz
mogen kennen: als vader.
Frans Wiertz heb ik leren kennen als deken van Heerlen. Ik was (jonge)
pastoor van de Annaparochie, die grensde aan de parochie van deken
Wiertz. Iedere week kwamen we samen met de priesters van het
dekenaat. Om 8.00 uur samen bidden en dan een ontbijt bij de deken.
Deken Wiertz zat aan het hoofd van de tafel. Hij sprak nooit veel, maar hij
observeerde. ‘Gaat het mijn kinderen goed?’ Een paar keer per jaar kwam
hij bij mij op bezoek. ‘Jong höbse veur mich ein segaar?’ Ja, die had ik.
Maar een wilde havanna was te klein. ‘Höbse gein grotere?’ Nog altijd heb
ik ze in mijn kast liggen. Enorme sigaren, die niemand vandaag de dag
nog rookt.
En toen ging bisschop Gijsen weg. Frans Wiertz werd zijn opvolger. Ik heb
samen met een collega-pastoor uit Heerlen de wijdingsmis van bisschop
Wiertz mogen ‘regisseren’ als ceremoniarius. Indrukwekkend. Nichtje
Loekie die een eerste-Communieliedje zong. Een andere stijl.
‘Rob, ik heb je nodig op het bisdom’ Ja, dat was me wat. Bisschop Gijsen
leidde de pastorale afdelingen heel direct. Iedere dag liep hij langs de
medewerkers en wist van iedereen waarmee ze bezig waren. Bisschop
Wiertz had een andere stijl. En daarom vroeg hij mij om directeur te
worden van de pastorale afdeling (Diocesaan Pastoraal Centrum, later
Diocesane Pastorale Dienst). Directeur? Ik had geen ervaring op het
gebied van leiding geven in bedrijven, dus deed ik het als ‘pastoor’. Vijf
jaar lang werkte ik ’s morgens als pastoor van Herten en ‘s middags als
directeur. Ik moet eerlijk zeggen: toen mgr. de Jong begin 1999
hulpbisschop werd en mijn taak overnam was ik blij. Weer gewoon pastoor
worden… ‘Nee’ zei vadertje bisschop: jij wordt deken van Horst. Deken? In
Horst? Ik moest bijna op de kaart gaan zoeken waar Horst lag. ‘Rob, dat is
echt iets voor jou.’ En vadertje Wiertz had gelijk. Hij kende mij en wist
blijkbaar heel goed dat Horst bij mij paste. En het was een schitterende
tijd. Toegeven: ik moest enigszins wennen aan het ‘platteland’ en de
daarbij behorende cultuur: mijn moeder (die bij mij was komen inwonen)
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had er totaal geen moeite mee. Als rasechte tuindersdochter voelde zij de
Horster mentaliteit perfect aan: ruwe bolster, blanke pit. Een geweldige tijd
heb ik daar gehad. Keihard gewerkt, maar dat deden ze allemaal daar.
‘Giët neet, betstiët neet’ ‘Geit neet, besjteit neet’.
En toen had vadertje bisschop een nieuwe verrassing voor mij in petto.
Roermond. Roermond? Mijn ‘eigen Roermond’? Een wel heel bijzondere
uitdaging. Theo Willemssen opvolgen, die mij als kapelaan nog had
begeleid naar het seminarie. Ik? Ja Rob, jij. ‘OK. Als u het wilt,
monseigneur, dan ga ik.’ Wat vader zegt…
Gelukkig in Roermond. Niet omdat alles zo perfect loopt, maar omdat je
weet dat ‘je vader’ het wil. En bisschop Frans stuurt op subtiele wijze. Bij
het debacle van de penningmeester: ‘Rob, vertrouw op de heilseconomie.
Waar is je geloof?’ Bij kerksluitingen of moeilijke mistijdenwijzigingen…
Vader Frans ‘bemoeide’ zich er niet mee, maar op subtiele wijze liet hij
precies weten hoe hij er over dacht. ‘Robje, Robje…’
In Frans Wiertz verliezen we de vader van ons bisdom. Een vader is
iemand die je uittilt bóven jezelf. De bisschop tilt in Gods naam ons boven
onszelf uit. In geloof. Als je je vader verliest, word je (minstens half) wees.
Zo voelen wij ons nu. Wezen.
Bisschop Frans, een groter compliment kunnen wij je niet geven.
Bedankt dat je onze bisschop, onze vader wilde zijn. Bid voor ons.
Robje.

Agenda
3 t/m 23 dec.:
25 en 26 december:
31 december:
1 januari:
7 januari:
8 januari:
2 februari:

Kerstactie voor de Roermondse missionarissen
Kerstmis
feest H. Familie
feest van de H. Maria Moeder Gods
hoogfeest Openbaring des Heren
feest van de Doop van de Heer (einde kersttijd)
Opdracht in de tempel (Maria Lichtmis)

Wanneer zingen onze koren?
Munsterkerkkoor:
zondag 24 december om 20.30 uur in de Munsterkerk
met solist Jan Heesen (cello)
zondag 14 januari om 10.00 uur in de Munsterkerk
zondag 28 januari om 10.00 uur in de Munsterkerk
(Taizémis)
zondag 11 februari om 10.00 uur in de Munsterkerk
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Schola Sancti Christofori:
zondag 24 december om 23.00 uur in de Kathedraal
zondag 6 januari om 10.00 uur in de Munsterkerk
zondag 21 januari om 11.30 uur in de Kathedraal

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
07-10-2017: Riet van Veen-Lagerberg, RCG, Roermond
12-10-2017: Henriëtte van Hofwegen, Zwartbroekpoort 30, Roermond
19-10-2017: Annie Wulms-Metsemakers, Zorgcentrum Herte, Herten
02-11-2017: Ann van Esser-Janssen, RCG, Roermond

Gedoopt in de Kathedraal
26-11-2017: Victor Bakker, Abdis Ademastraat 4, Roermond

Communie voor zieken en thuiszittenden
Op of rond de eerste vrijdag van de maand en op vrijdag 22 december is
er voor parochianen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen de
gelegenheid om thuis de Communie te ontvangen. U kunt u opgeven op
het parochiesecretariaat. U wordt dan enkele dagen tevoren door de
secretaresse gebeld hoe laat de priester bij u aanwezig is. De priester
komt nooit onverwacht.
Op deze manier blijft u met uw parochie verbonden. Aarzel niet: uw
priesters komen graag! Neem contact op met het secretariaat.

Geestelijke voorbereiding op Kerstmis
De mooiste, de beste, de meest eigenlijke voorbereiding op Kerstmis
“Bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht” is de deelname aan
de boeteviering of biecht!
Boeteviering: op maandag 18 december om 15.00 uur in de
Munsterkerk.
Biechtgelegenheid aansluitend aan de boeteviering of na persoonlijke
afspraak met deken Merkx of kapelaan Dölle.
Ook tijdens de Nightfever op donderdag 21 december van 18.00 tot
20.00u is de deken in de Kathedraal aanwezig voor een persoonlijk
(biecht)gesprek.
Op zaterdag 23 december is er om 18.00 uur een H. Mis in de
Munsterkerk (liturgie van de vierde zondag van de Advent) in plaats van
op zondag 24 december om 10.00 uur. De H. Mis van 24 december om
11.30 uur in de Kathedraal vervalt.
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Vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar
Kathedraal
Kerstavond zondag 24 december
23.00 uur: Pontificale nachtmis door mgr. E. de Jong, m.m.v. Koninklijk
Zang- en Muziekvereniging en de Schola Sancti Christofori. Voor de
Nachtmis zingt het koor kerstliederen.
Eerste Kerstdag, maandag 25 december
11.30 uur: Hoogmis m.m.v. Fanfare St. Wiro uit ‘t Reutje en sopraan
Margriet Laumen
Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
11.30 uur: Hoogmis met cantor Karen van der Wal
Oudjaarsdag, zondag 31 december
11.30 uur: Hoogmis
Nieuwjaardag, maandag 1 januari
11.30 uur: Pontificale Hoogmis door mgr. Everard de Jong
Munsterkerk
Kerstavond, zondag 24 december
20.30 uur: Kerstwake m.m.v. het Munsterkerkkoor en Jan Heesen (cello)
21.00 uur: Plechtige Nachtmis m.m.v. het Munsterkerkkoor en solist
Eerste Kerstdag, maandag 25 december
10.00 uur: Plechtige Kerstviering met kerstliederen in samenzang
Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december
Geen viering in de Munsterkerk, alleen in de Kathedraal om 11.30 uur
Oudjaarsdag, zondag 31 december:
10.00 uur Hoogmis
Zorgcentrum RCG (Pollart)
Kerstavond, zondag 24 december 15.30 uur: Vooravondmis met
ensemble ‘Het Ketoene Dörp’.
Michaëlkerk Herten
Kerstmiddag- en avond, zondag 24 december
16.30 uur: baby/peuter/kleuter kerstviering (zonder Communie)
19.00 uur: Jeugd- en Gezinsmis m.m.v. kinder- en jeugdkoor
22.00 uur: Plechtige Nachtmis, m.m.v. kerkelijk Herenkoor
Eerste Kerstdag maandag 25 december
10.00 uur: plechtige Hoogmis m.m.v. kerkelijk Herenkoor
Oudjaarsdag, zondag 31 december:
10.00 uur: Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Herenkoor
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kerkelijk Herenkoor
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Zorgcentrum Herte
Kerstavond, zondag 24 december 16.30 uur: Vooravondmis met
kerkelijk Dameskoor
Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december 10.00 uur: Hoogmis met
kerkelijk Herenkoor
Oecumenische Oudejaarsdienst
Oudjaarsavond,31 december
18.30uur in de Minderbroederskerk. Voorganger: Ds. Judtih van den BergMeelis

IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN IS HET
PAROCHIEBUREAU GESLOTEN VAN
WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 T/M
WOENSDAG 3 JANUARI 2017
Misrooster blijft gehandhaafd
Ons voornemen om per 1 januari de Hoogmis van 10.00uur in de
Munsterkerk te verplaatsen naar de zaterdagavond, blijkt op veel
weerstand te stuiten. Eén van de overwegingen van het kerkbestuur was,
dat de indruk bestond dat parochianen liever een vast rooster hebben dan
een wisseling per seizoen. Zeker in de wintertijd vinden velen de
zaterdagavond niet prettig voor de Mis.
Omdat nog niet duidelijk is wat de nieuwe bisschop wil doen met de Mis
van 11.30uur in de Kathedraal hebben we besloten om tot komende
zomer alles bij het oude te laten. In de zomermaanden verplaatsen we de
Mis van 10.00u in de Munsterkerk weer naar de zaterdagavond om de
priesters de gelegenheid te geven vakantie te nemen.

Kerst-In Roermond

De Kerst-In in Roemond vindt dit jaar voor de 52e keer plaats op Tweede
Kerstdag. Wij nodigen u van harte uit voor dit feest. Deze viering is
bestemd voor alleenstaanden, invaliden, gehandicapten, zieken en
ouderen. Mensen voelen zich thuis en ontmoeten elkaar. Plaats: de aula
van het Citaverde college, Jagerstraat 6, 6042 KA Roermond (Maasniel)
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Programma
9.00 uur
9.30 uur
10.30 uur
Vanaf 11.00 uur
13.30 uur
16.00 uur

Ontvangst van de gasten
Eucharistieviering met pater Paul Schreur en
Gerard Sars m.m.v. De Leeuwer Cantorij o.l.v.
Thijs Hannen
KERSTONTBIJT
Muzikaal programma door de Nachtraven o.l.v. W.
van Melick,Ties Beeren en zoon Sef, Mieke Berden
en Frits Roumen
WARME KERSTLUNCH
Sluiting

Wilt u deelnemen? Vul dan de deelnemerskaart in en lever deze voor 17
december op het Parochiebureau, Abdijhof 2, tel. 33 49 24 of bij het
Paradies, Munsterstraat 61, tel. 47 00 47 DEELNAME IS GRATIS
------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil deelnemen aan de kerstviering:
Naam: ______________________________________________
Adres: ______________________________________________
Poscode: _____________

Woonplaats: _________________

Telefoon: _____________

Aantal personen: _____________

------------------------------------------------------------------------------------------------Mocht u na aanmelding, op het laatste moment toch niet kunnen komen,
geef dit dan s.v.p. door aan mevr. van Kampen, tel. 0475-319476.

Kerstactie voor onze Roermondse missionarissen
De kersttijd, met de advent als voorbereiding, is de tijd dat we elkaar
verwennen met cadeaus om te laten zien dat we van elkaar houden.
Voor twee zeer bijzondere mannen, wonend niet naast de deur maar wel
in ons hart, vragen wij deze adventsperiode opnieuw uw speciale
aandacht. Het zijn de laatste van de vele missionarissen die jaren
geleden vanuit onze parochie vertrokken naar verre missielanden waarbij
ze zich in hun werk gesteund werden door hun vele missievrienden in
Roermond.
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Pater Charles Libois vertrok in 1960 naar Egypte en is daar, ondanks zijn
hoge leeftijd, bezig met administratieve werkzaamheden in het Collége de
la Sainte Famlle in de hoofdstad Cairo.
Zijn adres:
Father Ch. Libois SJ
Collège de la Sainte Famille
Faggalah Postbox P 73
11523 – Cairo
Egypte
Als U hem Kerst- en Nieuwjaarswensen wil toezenden dan het liefst per email omdat post soms zeer vertraagd aankomt: clibsj@yahoo.fr
Pater Piet Hooyschuur is de oprichter en verantwoordelijke van het
kindertehuis St. Noa’s Family in Naluvule, Oeganda.
Voor uw Kerst- en Nieuwjaarskaarten: zijn adres is:
Father P. Hooyschuur wp
P.O. Box 14211 – Mengo
Kampala
Uganda
East Africa
U kunt uw wensen ook naar hem zenden per e-mail:
piethoy70@gmail.com
Gedurende de adventsperiode is er in onze parochiekerken een
inzamelingsactie voor beide missionarissen.
In de Kathedraal en de Munsterkerk staan tijdens de adventsperiode (3
t/m 23
december) de bekende offerbussen waar u uw
gaven kunt deponeren. Maar u kunt ook een
geldbedrag storten op de bankrekening van de
parochie H. Christoforus: NL63 ABNA 0231
4009 77 met vermelding: Kerstsactie
Roermondse missionarissen
Er is ook een kerkdeurcollecte in onze twee
parochiekerken op zondag 17 december.
Laten wij ons bevoorrecht voelen om steun te
mogen geven. Zij hopen samen met u, en
gesteund door u, een instrument van vrede te zijn aan degenen die hun
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zijn toevertrouwd. Mogen wij u daarom vragen om een gulle bijdrage in
deze adventsperiode. Alle giften zijn zeer welkom.

Muziek rond Kerstmis
Galaconcert Kathedraal 17 december 15.00 uur

Op zondag 17 december 2016 zal voor de 5e keer het Galaconcert in de
St. Christoffel-kathedraal te Roermond plaatsvinden.
Met medewerking van:Jeugdorkest Hemeo o.l.v. Jan van Cruchten,
Koor F:e-m@il uit Lummen (B) o.l.v. Nadia Loenders en Brass Band
Merum o.l.v. Theo Wolters.
Het koor zal o.a. werken uitvoeren van Karl Jenkins, Kurt Bestor en
Kim Arnesen.
De Brassband en het koor voeren gezamenlijk o.a het Ave Maria van
Caccini en het Panis Angelicus van Franck uit.
Wees er tijdig bij om een zitplaats te bemachtigen. De toegang is gratis!

Kerstconcert Hertens Mannenkoor 17 december 19.00 uur
Op zondag 17 december 2016 om 19.00 uur organiseert het Hertens
Mannen-koor in de kerk van Herten een
kerst-concert. o.l.v. Bert Ramakers
Met medewerking van:
Karen van de Wal (sopraan), Geert
Janssen en Lei Janssens (gitaar en
dwarsfluit), Bernadette Delissen
(kerstverhaal), HM-singers, Bert
Ramakers (bariton), Thijs Hannen (tenor).
Toegang gratis
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Priesters, diakens pastorale
medewerkers en federatiebestuur
wensen u en al de uwen
van ganser harte een
ZALIG KERSTMIS
en een
GEZEGEND 2018
Vrede en vreugde
aan alle mensen
van goede wil
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Oecumenische Oudejaarsviering
Op Oudejaarsavond om 18.30 uur is in de Minderbroederskerk een
oecumenische viering uit dankbaarheid voor het
afgelopen jaar.
De viering wordt verzorgd door het Interkerkelijk
Overleg (R.K. Kerk, Protestantse Gemeente
Roermond, Basisgemeenschap Jonge Kerk) In een
dienst van Woord en Gebed danken we God voor de
weldaden van het afgelopen jaar en vragen we om
zegen over het Nieuwe Jaar

2018

Uw parochie rekent op u…

LAAT UW PAROCHIE NIET AAN HAAR LOT OVER.
DOE MEE!
KERKBIJDRAGE
Bankrekeningnummers parochie Christoffel/H.Geest
NL34 INGB 0001 0305 18 of NL63 ABNA 0231 4009 77
Misschien neemt u niet regelmatig aan de vieringen deel maar vindt u dat
een kerkgebouw toch belangrijk is. Ook dan rekenen wij op uw steun!
Wij zijn afhankelijk van uw giften.
Help ons bij de exploitatie van onze kerken. Wij zijn er voor u!

Belastingtip: lees dit!
Sinds enkele jaren is het gemakkelijker uw kerkbijdrage af te trekken van
de belasting als gift. De parochie is een erkende en geregistreerde ANBI
(een het Algemeen Nut Bevorderende Instelling). Wanneer u met ons een
overeenkomst sluit dat u gedurende 5 achtereenvolgende jaren een vast
bedrag betaalt, kunt u uw kerkbijdrage zonder drempel en zonder
maximum aftrekken. Dat scheelt u altijd minstens 30%, soms wel meer
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dan 50% (afhankelijk van uw inkomen). U hoeft voor deze regeling niet
meer naar een notaris maar u kunt samen met ons een door de
belastingsdienst goedgekeurde overeenkomst sluiten. De overheid geeft
aan op deze wijze AAN goede doelen te willen meebetalen. MAAK ER
GEBRUIK VAN! U KUNT DE HELFT MEER GEVEN ZONDER DAT HET
U ÉÉN CENT KOST (en ook heel weinig moeite!)
Wij blijven rekenen op uw kerkbijdrage.

Tarieven 2018
De diocesane Financiële commissie van het Bisdom Roermond heeft voor
parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en
kerkbijdrage voor 2018 vastgesteld. Deze zijn verhoogd ten opzichte van
het lopend jaar.
Begrafenismis: € 440 (dit is excl. koor, organist e.d.)
Huwelijksmis: € 440 (excl. koor, organist e.d.)
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium of begraafplaats na een
voorafgaande kerkdienst € 60
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium of begraafplaats zonder een
voorafgaande kerkdienst € 440
Dienst door de week: € 12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag: € 27,50
Ziekenzalving, doopsel: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 75)
Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar - maximaal 20 jaar)
Dienst door de week
5 jaar € 62,50
10 jaar € 125
20 jaar € 250
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
5 jaar € 137,50
10 jaar € 275
20 jaar € 550
De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110 voor 2018.

Kortingsregeling Kerkbijdrage
In ons bisdom (en alleen in óns bisdom!) bestaat een regeling die zegt:
‘Parochianen die de afgelopen 4 jaar in voldoende mate meedoen aan de
kerkbijdrage zijn vrijgesteld van het betalen van rouw- en trouwgelden’.
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Wij hebben deze regeling een beetje gepreciseerd om misverstanden te
voorkomen.
Voor onze parochiefederatie heeft het kerkbestuur het volgende
vastgesteld:
Voor de rouw- of trouwdienst krijgt een parochiaan een korting van het
totaal aan kerkbijdrage dat de afgelopen 4 jaar is betaald (dit is allen voor
de dienst en excl. kosten koor, organist e.d.).
Opmerkingen:
- Als een gedeelte van de bijdrage in een andere parochie is betaald
binnen het dekenaat (bij verhuizing), wordt deze ook als korting
gegeven. Hiertoe dienen bankafschriften te worden overlegd als
betalingsbewijs.
- Niet-parochianen ontvangen geen korting tenzij zij kerkbijdrage
betalen in onze federatie.

Oproep nieuwe leden Munsterkerkkoor
Nu het Munsterkerkkoor weer een nieuwe dirigent/organist heeft
gekregen, maar helaas ook 5 leden door overlijden heeft verloren,
willen wij u dringend, maar vriendelijk vragen ons koor te komen
versterken.
Wij zijn een enthousiaste groep mensen die tweemaal per maand ( 2e
en 4e zondag ) de zang verzorgen tijdens de H. Mis. Daarbij hebben wij
uw hulp nodig.
Wij repeteren op maandagavond van 19.00 u-20.30 u. in ’t Paradies.
Kom eens luisteren tijdens een repetitie of spreek ons aan na een H.
Mis. Wij hopen vurig dat we enkele mensen in ons koor kunnen
begroeten. Met vriendelijke groeten,
Bestuur en leden van het Munsterkerkkoor.

14

Het orgel van de Kathedraal
De bouw van het orgel van de
Kathedraal vordert gestaag.
Bij het afscheid van bisschop
Wiertz konden we al genieten
van de (nog bescheiden)
klanken van dit prachtige
instrument.
Momenteel is de buitenkant
van het orgel vrijwel gereed.
De kast is helemaal
geschilderd en de pijpen in het
front zijn geplaatst. Rond
Kerstmis is vrijwel het hele
bovenwerk gereed. Vorige
week zijn de windladen
(ventielenkasten) van het
hoofdwerk geplaatst. Met
Kerstmis verwachten we de
eerste klanken van het
hoofdwerk. Rond juni
komende jaar hopen we het
hele orgel te kunnen
voltooien. Voor de wijding van onze nieuwe bisschop? We komen nog
enkele tienduizenden euro’s tekort. Misschien zijn er nog een paar
weldoeners die de laatste gaatjes willen vullen. Net als voor de
kerkbijdrage geldt: uw gift is aftrekbaar. Omdat de Stichting Renovatie van
de Kathedraal een ‘Culturele ANBI’ is, is uw gift zelfs voor 125%
aftrekbaar. En helemaal als u deze voor 5 jaar vastlegt. Voor informatie:
Frank Slenders, frankslenders@home.nl of Jacques Wijnands, tel. 0475
581587.

Nightfever/Lighttime
De gemeenschap van de Gekruisigde en Verrezen Liefde (Kommel,
Maastricht), presenteert ook komend jaar Nightfever en Lighttime in onze
Kathedraal. Nightfever en Lighttime zijn in principe identiek, alleen is de
Nightfever in de avonduren (18.00 tot 20.00 uur), de Lighttime in de
middag (14.00 tot 16.30u).
We delen kaarsjes uit op de markt met het verzoek om ze binnen in de
Kathedraal op te steken. We zorgen in de kerk voor een biddende sfeer.
Ook zijn er priesters aanwezig om de deelnemers te zegenen.
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De data van komend jaar:
Nightfever op donderdag
van 18.00 tot 20.00u
22 februari
8 maart
12 april
17 mei
14 juni;
12 juli
30 augustus
20 september
25 oktober
22 november
13 december;
Light-Time op zaterdag
van 14.00 tot 16.30 uur
24 februari
10 maart
21 april
16 juni
14 juli
11 augustus
22 september
27 oktober
24 november
15 december
Tevens op donderdag 10 mei
(Hemelvaartsdag)
Op deze data zijn altijd een of meerdere priesters in de Kathedraal
aanwezig voor een persoonlijk gesprek of een zegen.

Kathedraal weer bij de tijd
In mei sloeg der bliksem in de toren van de Kathedraal. Dat gebeurt wel
vaker. Maar nu was het goed raak. Het handje van het Jezuskindje op de
rug van St. Christoffel trok het onheil aan. Hoewel wij een jaar of 7
geleden een zeer kostbare bliksembeveiliging hadden geïnstalleerd, was
de schade enorm. De totale besturingsinstallatie van de verlichting raakte
onklaar. Later bleek ook de geluidsinstallatie gedeeltelijk beschadigd.
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Met veel gepuzzel en in goed overleg
met Donatus, onze verzekering, werd
een geheel nieuwe besturing voor de
verlichting gemaakt en werd de
geluidsinstallatie weer bij de tijd
gebracht. Dankzij o,a, een bijdrage
van het St, Christoffelgilde was het
mogelijk om vrijwel zonder kosten
voor de parochie de schade te
herstellen.
We kunnen nu weer een hele tijd
vooruit met een vrijwel nieuwe geluids- en verlichtingsinstallatie. Het is nu
mogelijk met een app op de mobiele telefoon alle installaties te besturen.
Moderne techniek is prachtig maar er zit één groot nadeel aan: na een jaar
of tien moet alles weer vernieuwd worden omdat de ontwikkelingen heel
snel gaan.

Nieuwe leien op de sacristie van de Kathedraal
Er blijft altijd iets te doen aan onze gebouwen. In deze weken krijgt het dak
van de sacristie van de Kathedraal nieuwe leien. Gelukkig wordt ruim 70%
betaald door de BRIM (Buitengewone Regeling Instandhouding
Monumenten)
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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….
18

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
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 Remunj Centrum Blaedje van Gilsing Weekbladen is alleen
mogelijk als de misintentie minstens 14 dagen voor de verschijningsdatum is
doorgegeven.
Bankrekeningnummers:
St. Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 0305 18;
NL63 ABNA 0231 4009 77 (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)
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