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‘Michelinster’ voor de Munsterkerk

WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt
bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 110,- kerkbijdrage
betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een
abonnement nemen). Verschijnt in 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; 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 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
Dagelijks geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00 -17.00 uur.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek: Het hoofdportaal van de
Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur voor het opsteken van
kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten.
Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend op zaterdag van 14.00 - 17.00
uur en de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek vanaf 1 april - 1 november: Vanaf
1 november - 1 april is de Caroluskapel gesloten.
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 (0475-332269)
bellen.

Internet: www.roemondparochiecluster.nl
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Woord van de deken
Uitverkiezing of uitverkoop?
De Munsterkerk wordt in het voorjaar opgenomen in het
project ‘Het Grootste Museum van Nederland’. Toen ik
een telefoontje kreeg van de directeur van Museum ‘Het
Catharijneconvent’ in Utrecht – het grootste museum voor
religieuze kunst in Nederland – was ik niet direct
enthousiast. ‘Willen ze nu ineens van de Munsterkerk een
museum maken?’
Na wat rondvragen en een bezoekje aan de website was
ik al wat meer gerustgesteld. Nu we een tijdje verder zijn en alle ins en
outs op een rijtje hebben staan ben ik – en velen met mij – ronduit
enthousiast. Ik denk dat toetreding tot ‘Het Grootste Museum van
Nederland’ gezien kan worden als toekenning van een ‘Michelin-ster’ aan
onze kerk. De kerk is zó waardevol en interessant dat deze een grotere
bekendheid verdient en een professionele ondersteuning.
En dat brengt mij op één van mijn ‘stokpaardjes’: het nadenken over de
functie van onze kerkgebouwen, met name over het functioneren van de
Roermondse binnenstadskerken.
De allereerste functie is: parochiekerk: kerkgebouw waarin mensen
samenkomen om de Eucharistie te vieren, kinderen te laten dopen, te
trouwen en uitvaarten te houden. Maar daarnaast vind ik dat de kerken
vele uren per dag (liefst helemaal) open moeten zijn om een kaarsje op te
steken, te bidden of om gewoon rond te lopen en te genieten van al het
moois dat er te zien is. En over dat laatste wordt wel eens een beetje
denigrerend gepraat: ‘Mensen zien de kerk alleen maar als museum.’
Maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist die kennismaking met een
prachtig gebouw, open en toegankelijk, een ruimte die de sfeer ademt van
honderden jaren gebed, een enorme impact heeft op de bezoeker? Ik
denk wel eens: ‘Als ik iemand die helemaal niets met het geloof heeft, iets
over Christus wil vertellen, dan kan ik hem beter een rondleiding geven
door de Kathedraal of Munsterkerk dan hem uitnodigen voor de Hoogmis.’
Nog deze week liet ik voor een vergadering enkele mensen binnen door
de ingang van de pastorie ‘onder de boog’. Daar ‘hing’ een groepje
jongeren van een jaar of 17. ‘Hoi, heren, hoe gaat het met jullie?’ (ik
kende ze niet, maar ze vinden het leuk als ze begroet worden). ‘Dag
meneer’, zeiden ze ‘wanneer krijgen we weer eens een rondleiding door
die kerk?’
Onze kerkgebouwen zijn middel-bij-uitstek om te evangeliseren, om
mensen in de ‘modus’ van ontvankelijkheid te brengen voor een eerste
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kennismaking met God. Schoonheid verwijst naar de ‘Schoonheid zelf”:
God. Sfeer, ruimte, kleur, licht, geur, muziek: alle zintuigen worden tegelijk
beroerd als je een kerk binnenloopt. Het is een totaalervaring. En zeg nou
zelf: als je in het buitenland op vakantie bent, loop je toch altijd een kerk
binnen. Niet omdat je verwacht daar iets enorms te zien, maar omdat je
iets wilt voelen van God.
Datzelfde argument heb ik gebruikt om te kunnen verantwoorden dat we
in de Kathedraal een orgel bouwen voor een bedrag van bijna zeven
cijfers (waarvan overigens maar 5% uit de kerkenkas komt…). Ik kan nog
zo mooi preken: daar krijgt vrijwel niemand ‘kippenvel’ van. Als ik Saint
Saëns 3 speel met het volle orgel, staan mensen met de tranen in de
ogen.
Het Grootste museum van Nederland. Geen uitverkoop maar
uitverkiezing. We ontvangen een Michelin-ster omdat we kwaliteit in huis
hebben. Kwaliteit om mensen een unieke Godservaring te geven. Dat
moeten we buitengewoon serieus nemen, want we hebben een geweldige
kans om mensen op de weg te zetten van God. En wat een voorrecht dat
het Catharijneconvent ons daarbij professionele ondersteuning wil geven.
R. Merkx

Agenda
10 t/m 13 februari:
14 februari
17/18 maart:
19 maart:
25 maart:

Carnaval
Aswoensdag
Stille Omgang
Hoogfeest H. Jozef
Palmzondag

Wanneer zingen onze koren?
Munsterkerkkoor:
Zondag 11 februari om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 25 februari om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 11 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 25 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk
Schola Sancti Christofori
Zondag 4 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 25 maart om 11.30 uur in de Kathedraal

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
30-12-2017: Toos van Rooij-Bergmans, RCG, Roermond
12-01-2019: Aga Boonen-Smeets, RCG, Roermond
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22-01-2018: Truus Campers-Heijnen, Op de Steen 81, Herten

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.

Aswoensdag en Veertigdagentijd
Direct na Carnaval begint de Veertigdagentijd, ook wel 'Vasten' genoemd.
Het is de tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De tijd van veertig dagen is bijbels geïnspireerd. Het Volk van Israël trok veertig jaar door de
woestijn, Christus vastte veertig dagen... In de veertigdagentijd, vroeger
ook "vasten" genoemd, willen we nadenken over ons leven. Heel uitdrukkelijk doen we dat bij het begin van deze tijd: we ontvangen het "askruisje", waarbij de priester zegt: "Mens, bedenk dat je stof bent en tot stof zult
terugkeren". Niet bepaald een opwekkende gedachte! Of toch wel?
Veertig dagen lang willen we een beetje sterven, om met Pasen te vieren
dat sterven geen verlies is, maar winst. Dat laat Christus ons zien,
wanneer Hij in de Paasnacht uit de dood verrijst. Dan blijkt het
afschuwelijke lijden en sterven te veranderen in leven-zonder-einde.
Van harte bent u uitgenodigd deel te nemen aan de Eucharistieviering op
aswoensdag, 14 februari om 9.00 in de Munsterkerk of om 19.00u in de
Kathedraal of de Michaëlkerk in Herten, waarin u in de gelegenheid bent
het askruisje te ontvangen.

Veertigdagentijd: vasten en versobering
Als christenen zijn we soms een beetje jaloers op Moslims die hun
jaarlijkse Ramadan houden. Tot de zestiger jaren waren er ook in onze
Katholieke Kerk vele voorschriften voor het vasten. Na het 2e Vaticaans
Concilie kwam de nadruk meer te liggen op het sociale aspect van het
vasten. In Nederland werd de 'Vastenactie' opgericht. Door versobering
en afzien van overbodige luxe werden gelovigen opgeroepen geld te
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sparen en af te staan aan een kerkelijke actie voor projecten in de Derde
Wereld. Allengs is de Vastenactie verwaterd tot een gewone collecte,
zoals er vele zijn.
De vraag is of wij het kind niet met het badwater hebben weggegooid. Bij
tijd en wijle zijn er weer allerlei deskundigen die ons aanmoedigen om te
vasten omdat dit gezond is en zuiverend werkt op het lichaam. Blijkbaar
zit het 'vasten' dieper in de mens dat we op het eerste gezicht zouden
denken.
Vasten – het vrijwillig versoberen om anderen bij te staan – kan heel
waardevol zijn. We worden ons bewust van de overvloed waarin we vaak
leven. Ons hoge energieverbruik, de vervuilende auto, de hoeveelheden
voedsel die we weggooien, we mogen er wel eens bij stilstaan. En we
mogen daarbij ook tot het besef komen dat we ons leven en onze aarde
eigenlijk alleen maar in 'bruikleen' hebben van de goede God. Ons
christen zijn verplicht ons stil te staan bij het feit dat de meerderheid van
de wereldbevolking honger lijdt en mee te werken aan een rechtvaardige
verdeling van de welvaart.
Van harte nodigen wij u uit om tijdens de Veertigdagentijd te werken aan
deze bewustwording.

Ontstaan van de stichting
De stichting is in 2002 opgericht door Monique Wolters uit Roermond. In
1996 bezocht Monique haar Foster Parents Plan kind in Burkina Faso.
Daar werd zij zo gegrepen door de omstandigheden van de bevolking in
dit West-Afrikaans land, met name van de kinderen, dat ze besloot hulp te
gaan verlenen en kansen op een betere toekomst te bieden.
Een jaar later verbleef Monique twee maanden tussen de bevolking van
het dorpje Namsigui waar haar fosterkind woonde. De basis voor haar
eerste projecten werd gelegd.
Tegenwoordig verblijft Monique Wolters zes maanden of langer per jaar in
Burkina Faso. Elk jaar wordt bekeken welke nieuwe projecten kunnen
worden gerealiseerd en, waar nodig, onderhoud gepleegd moet worden.
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Het bestuur van de stichting Kinderhulp Burkina Faso
De afgelopen12 jaar wordt het bestuur gevormd door dezelfde drie
personen:
Ingrid Schouten-Minten, voorzitter
Margot Boumans-Puts, secretaris
Monique Wolters, penningmeester

Namsigui
De stichting is onder andere werkzaam in het dorpje Namsigui, de
geboorteplaats van Boureima. Het dorpje plukt de vruchten van alle
investeringen die de stichting de afgelopen jaren hier heeft gedaan o.a. de
door de stichting gebouwde en geëxploiteerde kleuterschool, de
ziekenhuiskamers bij de verplegerspost, een centrum voor ondervoede
kinderen, de renovaties aan de kraamkliniek, de latrines, de
waterpompen, de microkredieten etc. etc.

Educatie
Gedegen educatie is één van de belangrijkste doelen op het gebied van
ontwikkelingshulp en van de stichting. Wij streven ernaar om voor zoveel
mogelijk kinderen het schoolgeld te betalen voor zowel de basisschool als
het middelbaar onderwijs.

Beoogd project voor Vastenactie 2018:
Centrum voor Straatkinderen, Béog Koamba
Vijfentwintig kilometer verwijderd van Namsigui ligt de stad Kaya, waar de
stichting in 2007 een Centrum voor Straatkinderen heeft gebouwd en
sindsdien exploiteert. Op 8 november 2007 vond de officiële opening
plaats door de echtgenote van de president. Het centrum is gebouwd op
een door de gemeente Kaya geschonken stuk land van 6000 m2. Het
bestaat uit verschillende gebouwen waarin 36 kinderen in de leeftijd van
12 tot 18 jaar huisvesting, voeding, medische verzorging, begeleiding,
scholing in o.a. Franse taal en een vakopleiding krijgen. De leraren van de
ateliers , de kokkinnen en bewakers/schoonmakers worden door de
stichting betaald. De salarissen van de directeur en de groepsleiders door
het ministerie van Sociale Zaken en van de stichting ontvangen zij nog
een toelage.
De kinderen zijn over het algemeen geen weeskinderen. Ze zijn op straat
terecht gekomen doordat bijvoorbeeld vader óf moeder is overleden en er
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niet meer voor hen gezorgd kan worden binnen het gezin of doordat een
of beide ouders aan aids of een andere ziekte lijden. Het Ministerie van
Sociale Zaken beslist welke kinderen in aanmerking komen voor een
plaats in het Centrum. Voor deze kinderen ziet de toekomst er dankzij de
bouw van de Centrum weer hoopvol uit. Het Centrum heeft inmiddels een
voorbeeldfunctie voor alle centra in Burkina Faso.
Binnen de muren van het Centrum krijgen de kinderen een opleiding tot
houtbewerker, kleermaker of kapper binnen één van de eigen ateliers
binnen het Centrum. Tevens is er een groentetuin waardoor de kinderen
al jong leren dat uit dorre aarde vruchtbare grond gemaakt kan worden en
is er een wasserij waar mensen uit de omgeving hun kleding laten
wassen. Niet alleen verzorging en opleiding, maar ook het aanleren van
sociale vaardigheden speelt een belangrijke rol tijdens het verblijf van de
kinderen in het Centrum. Ze leren hier dat respect en begrip voor elkaar
een belangrijke basis vormen.
Doorgaans verlaten de kinderen in hun 18e levensjaar het Centrum. Ook
na deze tijd worden ze nog gevolgd en waar nodig begeleid en
geadviseerd.
Een van de laatst gerealiseerde projecten van de stichting in Kaya is een
Auberge met kiosk voor koffie en een kleine maaltijd in de stad Kaya, ca.
3 km. verwijderd van het Centrum voor Straatkinderen. Hier kunnen
jongens uit het Centrum een opleiding in hospitality krijgen.

Besteding opbrengst Vastenactie 2018
De opbrengst van de vastenactie 2018 zal besteed worden aan de
exploitatie van bovenomschreven Centrum voor Straatkinderen. De
kinderen die in het Centrum verblijven zijn volledig afhankelijk van de hulp
en zorg die onze stichting hen biedt. De continuiteit van het Centrum is
één van onze belangrijkste doelstellingen en wij doen ons best om ieder
jaar de begroting rond te krijgen en het Centrum een gezonde basis te
laten behouden met voldoende zicht en visie voor de aankomende tijd.

Besteding Sponsorgelden
Omdat de stichting haar lopende projecten zo goed mogelijk wil blijven
ondersteunen, heeft het bestuur besloten om voorlopig geen nieuwe
projecten meer te starten maar alle donaties te besteden aan reeds
lopende projecten.
Al met al levert de stichting Kinderhulp Burkina Faso hulp op vele fronten,
waarbij altijd het kind en zijn toekomst centraal staan.
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Voor meer info omtrent al onze projecten en contactgegevens verwijzen
wij u naar onze website www.kinderhulpbf.nl

Uw steun
In de Kathedraal en de Munsterkerk staan tijdens de vastenperiode
collectebussen waar u uw gaven kunt deponeren. Daarnaast is er een
kerkdeurcollecte op zondag 18 februari waar het bestuur van de Stichting
Kinderhulp Burkina Faso zelf aan mee zal doen.

Let op
Als u uw gift overmaakt op de rekening van de parochie of van het
Missiebureau van Het bisdom, dan verdubbelt het Missiebureau uw gift.
Missiebureau: NL 21INGB 0003000046 t.n.v. Vastenactie Bisdom o.v.v.
project Monique Wolters.
U kunt natuurlijk ook een bedrag storten op het rekeningnummer van de
Stichting Kinderhulp Burkina Faso (zie folder), maar dan vindt geen
verdubbeling plaats.
Alle giften zijn natuurlijk aftrekbaar omdat het ANBI-stichtingen betreft.
Bij voorbaat dank.

Vastenactie Pelgrimstocht 2018
Voor de achtste keer alweer organiseert Vastenactie een driedaagse
pelgrimstocht. Deze keer wandelen we in de omgeving van Woerden,
Bodegraven en Nieuwkoop. We pelgrimeren ter bezinning op onszelf en
onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen voor het centrale
Vastenactieproject in Zambia. En natuurlijk draagt deze wandeldriedaagse
ook bij aan een gezellige en waardevolle ontmoeting tussen mensen.
Aanmelding en kosten
De deelnamekosten zijn € 15 per dag. Dat is inclusief busvervoer van en
naar de vertrek- en aankomstplaats op donderdag en vrijdag. Voor de
deelnemers die van ver komen worden er overnachtingsmogelijkheden
aangeboden in de buurt en om gebruik te maken van de lunchpakketten
en het avondeten.
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Praktisch
Data: 22 - 23 - 24 maart 2018
Lengte: rond de 20 kilometer per dag.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vastenactie
www.vastenactie.nl onder het kopje Pelgrimstocht. U kunt zich via deze
website ook aanmelden.
Nog vragen?
Mail naar guus.prevoop@vastenactie.nl of bel naar Guus Prevoo tel.
0627553005.

Adventsactie Roermondse Missionarissen succesvol
De Adventsactie 2017, voor onze Roermondse Missionarissen, is
succesvol geweest.
Namens pater Piet Hooyschuur, pater Charles Libois en het parochieel
missiecomité dank ik iedereen voor de ontvangen giften.
Theo Kemps

Gezamenlijke huwelijksvoorbereiding
Voor alle bruidsparen die in 2018 in ons cluster kerkelijk in het huwelijk
treden, vindt er een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding plaats op
maandag 26 februari, maandag 5 maart en maandag 12 maart van
20.00 – 22.00 uur in het parochiezaaltje in Posterholt. Dit zijn drie
avonden waarop we met elkaar in gesprek willen gaan over thema's als
'trouw', 'vergeving', 'seksualiteit' en andere onderwerpen die betrekking
hebben op het huwelijk.
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Doopvoorbereiding
Ouders die hun kindje willen laten dopen in dit cluster kunnen zich 6
weken van te voren telefonisch aanmelden via tel. 0475-334924
(parochiebureau) of via de e-mail van het parochiebureau:
christoforus@gmail.com. Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging
voor de doopvoorbereiding.

Stille Omgang “Eucharistie = Liefde”
Deze intentie voor de komende Stille
Omgang, die in de nacht van
zaterdag 17 op zondag 18 maart
traditiegetrouw in Amsterdam
gehouden wordt, is ontleend uit het
boek “Ons dagelijks brood” van
Henri Nouwen.
Deze Omgang nu een traditie is een
eigentijdse herdenking van het
eucharistisch wonder dat op 15
maart 1345 te Amsterdam
plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks
1580 werd rondom de plaats van het
mirakel al een processie gehouden.
Na een inactieve periode van zo’n
300 jaar kwam de STILLE OMGANG
in 1881 opnieuw tot bloei, dit toen
een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse
processie stond beschreven.
Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims,
mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg
en Oost-Brabant is hier steeds goed vertegenwoordigd.
Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer autobussen ingezet om de
pelgrims naar Amsterdam vise versa te vervoeren.
Hoe laat en vanaf waar de bus voor U vertrekt kunt u bij uw correspondent
hier beneden vermeld ervaren vanaf ca. 22 februari aanstaande.
Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de
Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die
meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en
hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur
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begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel
vlakbij het Spui.
Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen
Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten.
Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar
Limburg en Oost-Brabant.
De deelnemersprijs bedraagt € 24,00 per persoon.
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 9 maart bij het
parochiebureau, Abdijhof 2, Roermond:

Landelijke pelgrimsmis
Op zondag 18 maart wordt het pelgrimsseizoen in
Roermond geopend met de landelijke pelgrimsmis
in de kathedraal van Roermond. Samenkomst
pelgrims 11.00 uur. De viering begint om 11:30
uur. Pelgrims uit het hele land zullen aan het einde
van de dienst de speciale pelgrimszegen
ontvangen. Aansluitend zijn alle pelgrims
uitgenodigd om samen met de Broederschap van
de H. Jacobus de Meerdere te genieten van een
kop koffie met een stuk heerlijke Limburgse vlaai.

Tarieven kerkelijke vieringen 2018
De tarieven voor de kerkelijke vieringen zijn ook dit jaar weer aangepast.
Voor het eerst sinds vele jaren zijn ook de tarieven voor de gewone
vieringen verhoogd.
De bijdrage voor een Uitvaartmis bedraag € 440. Op dit bedrag wordt een
korting verleend ter grootte van het bedrag dat de afgelopen vier jaar in
totaal aan kerkbijdrage door ons is ontvangen. Wanneer u dus jaarlijks
€110 aan kerkbijdrage betaalt, is de uitvaartmis ‘vrij’. Als u bijvoorbeeld
€10 per jaar betaalt, krijgt u een korting van € 40.
Toch is kerkbijdrage geen ‘uitvaartverzekering’ maar deelname aan de
exploitatie van de parochie, die voor 100% afhankelijk is van uw giften.
Als u in een andere parochie kerkbijdrage hebt betaald, krijgt u de korting
ook. U dient daartoe echter wel betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) te
overleggen.
Voor de uitvaarten is een koor en een organist beschikbaar. Voor inzet
van ons eigen ‘Abdijkoor’ samen met een organist wordt € 145 in rekening
gebracht. U kunt in overleg met de priester ook voor eigen muziek zorgen:
echter altijd live-muziek (vocaal of instrumentaal). CD’s zijn niet
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toegestaan omdat wij onze vieringen graag ‘echt’ houden (echte bloemen,
echte kaarsen, een echte pastoor en ook echte muziek).
Voor begeleiding naar een crematorium of voor begeleiding naar een
begraafplaats wordt € 60 in rekening gebracht, ongeacht deelname aan
de Kerkbijdrage.
Voor een Huwelijksmis wordt € 440 in rekening gebracht. Ook dit bedrag
is exclusief muzikale ondersteuning, versiering van de kerk e.d. Wel
inbegrepen is de huwelijksvoorbereiding en de trouwkaars.
Het stipendium voor een Weekdagmis is verhoogd van € 10 naar € 12,50.
Het stipendium voor een weekendmis is verhoogd van € 25 naar € 27,50.
U kunt H. Missen vastleggen voor meerdere jaren (minimaal 5, maximaal
20 jaar). U kunt zelfs missen vastleggen voor de toekomst: bijvoorbeeld:
‘Ik wil na mijn dood 20 jaar een jaardienst in de Munsterkerk op de zondag
na mijn sterfdatum’. Deze ‘stichting’ gaat dan automatisch in na uw
overlijden. Dit voorkomt dat nabestaanden met deze ‘plicht’ worden belast
en met de kosten.
Alle bijdragen aan Missen mogen worden gezien als gift aan de parochie,
die de ANBI-status heeft.
Voor een Ziekenzalving en een Doopsel vragen wij een vrijwillige bijdrage
(richtbedrag € 75).
In bijzondere omstandigheden is het kerkbestuur bevoegd om van deze
bedragen af te wijken. Nooit worden diensten geweigerd bij (aantoonbaar)
financieel onvermogen.
Het Kerkbestuur

Sint Christoffelgilde zoekt enthousiaste vrijwilligers.
De stad Roermond kent een rijke geschiedenis. Zo telt de stad veel
monumenten en karakteristieke bouwwerken die herinneren aan een ver
en rijk verleden. Het Sint Christoffelgilde wil zoveel mogelijk mensen
kennis laten maken met de schoonheden die de Munsterkerk, de Sint
Christoffelkathedraal én niet op de laatste plaats de Caroluskapel
herbergen. Het interieur van deze bedehuizen vormt een lust voor het
oog. Het afgelopen jaar trokken de drie kerken meer dan 120.000
bezoekers.
De openstelling van de St. Christoffelkathedraal, Munsterkerk en
Caroluskapel wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers van het
Sint Christoffelgilde. Deze vrijwilligers laten bezoekers kennis maken met

13

de talrijke bezienswaardigheden achter de dikke muren van de imposante
bouwwerken.

Het gilde is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die zich eens
per twee weken, gedurende drie uur, beschikbaar willen stellen.
Niet alleen belangstellenden uit de bisschopsstad zelf, maar ook
geïnteresseerden uit de omliggende dorpen en steden worden
uitgenodigd te reageren. Jong en oud, iedereen is welkom. Wij hopen op
veel positieve reacties.
Wie zich wil aanmelden of meer informatie wenst, kan contact opnemen
met de secretaris, mevrouw Riny van Kessel, Tel. 0475-316830 / 0642091055, e-mail: r.vankessel@home.nl

Orgelnieuws
Terugkijkend in het archief van ons parochieblad zag ik in de uitgave van
januari vorig jaar de kop: ‘Eerste klanken van het Kathedrale Orgel’.
Niemand had verwacht dat we nu kunnen zeggen: begin juni moet het
klaar zijn! Op 19 juni zijn de opnames van ‘Nederland Zingt’ van de EO.
En daarbij is een groot orgel onontbeerlijk. Het eerste echte concert staat
gepland op dinsdag 10 juli.
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Besloten is om met de
officiële inzegening te
wachten tot de nieuwe
bisschop is benoemd. Bij
die gelegenheid willen we
er ook echt een groots
gebeuren van maken met
en voor al onze vele
sponsoren. Maar zoals we
nu ook al de registers
gebruiken die klaar zijn,
gaan we het orgel gewoon
gebruiken voor de liturgie
en concerten.
Het leggen van de conducten (verbindingspijpjes)
De afgelopen week is weer
een mijlpaal bereikt: de eerste pijp van het Hoofdwerk speelt: de Prestant
16-voet. Dat is het register waarvan de pijpen in het front van het orgel
staan.
12 van de 14 registers van de bovenwerk waren al klaar. De resterende
twee zijn de ‘tongregisters’. Dit
zijn een soort solo-registers
(bijvoorbeeld een trompet,
hobo e.d.). De klank van deze
registers moet passen bij de
totale klank van het orgel. Dat
is echt experimenteren. Onze
orgelbouwer weet dat
bijvoorbeeld in Bergen op
Zoom het orgel een heel mooi
trompetregister heeft. Daar
worden er enkele pijpen
‘geleend’ om in de Kathedraal
uit te proberen. Als het goed
De Prestant 16” in het front van het orgel
klinkt, kan een heel register
(55 pijpen van verschillende lengte) worden nagebouwd. U begrijpt dat
hier de hoogste eisen worden gesteld aan het vakmanschap van de
orgelbouwers.
De komende weken zal er iedere week minstens één register bijkomen in
het hoofdwerk. De windlade van het pedaal is al klaar en kan in de kast
worden geplaatst. Dan kunnen ook de pijpen van het pedaal (de grootste
is ruim 6 meter lang) worden ingebouwd.
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We zoeken nog een paar gulle gevers die helpen om de laatste gaatjes in
de begroting te dichten. Voor meer informatie: kijk op onze website! U
ontvangt een certificaat waarmee u zich de trotste sponsor kunt noemen
van een pijp die u na de bouw zelf kunt komen beluisteren!

In een frontpijp wordt een opening gesneden waarmee de pijp kan worden gestemd

Het Grootste Museum van Nederland
Catharijneconvent
De website van het ‘Grootste Museum van Nederland’ vermeldt:
Het Grootste Museum van Nederland is een initiatief van Museum
Catharijneconvent. In 2016 publiceerde het museum het monumentale
boek Kerkinterieurs in Nederland, waarin honderd beeldbepalende
kerkinterieurs worden belicht. Dit boek inspireerde het museum om de
kerken in Nederland bekender en toegankelijker te maken voor het grote
publiek. Vanuit onze missie samen met partners het christelijk erfgoed
onder de aandacht te brengen, staan we samen met dertien prachtige
monumenten van diverse gezindten staan aan de basis van het
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project. De kerken en synagogen blinken uit door hun bijzondere
geschiedenis,
architectuur en
kunstwerken. Van
idyllisch dorpskerkje op
het platteland tot een
indrukwekkende
middeleeuwse basiliek
midden in de stad. Van
wereldberoemde glas-inloodramen tot kleurrijke
van dak tot vloer
beschilderde interieurs.
Allemaal religieus actieve
kerken die een
‘Michelinster’ verdienen.
Het Grootste Museum van Nederland in de Munsterkerk
Allereerst: wat er niet gaat veranderen is het gebruik van de Munsterkerk
als parochiekerk. Kerkelijke vieringen hebben altijd voorrang. Tijdens de
vieringen blijft het verboden om rond te lopen door de kerk. Het Grootste
Museum streeft er zelfs naar om kerken blijvend te laten gebruiken voor
de eredienst: daar zijn ze voor bestemd. Een kerk die in gebruik is ‘leeft’.
Wat verandert er wel? Er wordt meer aandacht besteed aan de ‘uitstraling’
om zo mensen nadrukkelijker uit te nodigen naar binnen te komen. Onze
vrijwilligers krijgen een begeleiding zodat ze de bezoekers nóg beter van
dienst kunnen zijn. Er wordt een professionele audiotour ontwikkeld.
Berzoekers kunnen voor een klein bedrag een tablet huren met daarop
een rondleiding langs de grootste bezienswaardigheden. De uitleg is
vanuit drie invalshoeken: cultureel, historisch en religieus. Zo komen
bezoekers méér te weten over de kerk en blijven ze langer. Er is dus méér
kans dat de boodschap ‘overkomt’. Er komen ook professionele folders
waarin wordt verwezen naar de website en naar andere objecten in ‘Het
Grootste Museum van Nederland.’ Verder zijn er tal van kleinere
aanpassingen – bijvoorbeeld een nieuwe, chique balie – om zo een
mooier geheel te krijgen en rommeligheid te vermijden.

Kosten
Ik eerste instantie dachten we dat deelname aan dit project flink wat
kosten voor de parochie met zich zou meebrengen. Deze worden echter
vrijwel volledig gedragen door de Bank-Giroloterij. Die wil natuurlijk wel
een klein logootje op de folder, maar dat is vrij onopvallend. Het is wel zo
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dat de parochie zich voor minimaal drie jaar verbindt aan dit project. Dat is
logisch, want veel zaken worden ‘op maat’ gemaakt.
Samenwerking met het Christoffelgilde
De besprekingen om te komen tot deelname aan dit project zijn gevoerd
samen met het bestuur van het St. Christoffelgilde, dat de openstelling
van de drie kerken in de Christoffelparochie verzorgt. Er is ook van de
kant van het gilde veel enthousiasme. Wie wil er nu niet graag vrijwilliger
zijn in een drie-sterrenkerk? We hopen zelfs dat de publiciteit rondom dit
project nog meer vrijwilligers motiveert om mee te gaan doen. Bovendien
worden de instructies gegeven aan alle vrijwilligers zodat het St.
Christoffelgilde een eenheid blijft.
Waardering
Deelname aan ‘Het Grootste Museum van Nederland’ mag echt gezien
worden als een waardering voor het culturele, historische en religieuze
erfgoed dat wij als parochie beheren. Ook de Gemeente Roermond ziet in
deze deelname een impuls voor het aantrekkelijk maken van de
binnenstad voor bezoekers. Zelfs de horeca-ondernemers van het
Munsterplein zijn enthousiast. Wie weet kunt u daar straks een
‘Munsterkerk-lunch’ bestellen (hadden we al op 15 augustus!)
Onze droom zou zijn om uiteindelijk alle drie binnenstadskerken
(Kathedraal, Munsterkerk en Caroluskapel) – eventueel samen met de
Minderbroederskerk en de Synagoge – in dit project op te nemen. Maar
we moeten ergens beginnen…

800 jaar Munsterkerk in 2020
Er wordt flink gewerkt aan de
voorbereidingen van het 8e
eeuwfeest van de Munsterkerk in
2020. Er is een comité opgericht
om in dat jaar alle grote
activiteiten in de stad te koppelen
aan dit jubileum. De voorzitter
van het comité is oud
burgemeester Herman Kaiser,
secretaris is Frank Slenders en
penningmeester René Imkamp.
Binnenkort zullen we naar buiten treden met een beleidsplan. In het
volgende nummer van ‘Het Klökske’ hopen wij u nader te informeren.

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 in de
Kathedraal.
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. 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 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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Roermondse Passietafel topstuk op Johan Waelmael
tentoonstelling in Rijksmuseum Amsterdam
De Roermondse Passietafel is een altaarstuk uit de Munsterkerk dat rond 1890 is
verkocht aan het Rijksmuseum in Amsterdam. De opbrengst kam ten goede aan
de restauratie van de Munsterkerk door Pierre Cuijpers. Lange tijd leidde dit werk
(linnen doek op houten paneel) een verborgen bestaan in het depot van het
museum. Allengs werd duidelijk dat de Roermondse Passietafel kostbaarder is
dan aanvankelijk gedacht. Het werk behoort tot de alleroudste schilderingen uit
de Nederlands kunstgeschiedenis (1435). Voor deze tijd werd er vrijwel alleen in
boeken geschilderd (miniaturen).
De Roermondse Passietafel bevat 18 afbeeldingen uit het leven van Christus: van
de boodschap van de engel aan Maria tot en met de nederdaling van de H. Geest
met Pinksteren.
Een jaar of 10 geleden is gepogd de Passietafel terug te kopen. Inmiddels is
duidelijk dat zo kostbaar en kwetsbaar is dat expositie in een kerk niet
verantwoord is. Er is daarom een voorlopige fotografische reproductie
opgehangen die binnenkort door een veel mooiere vervangen zal worden.
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