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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 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
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 vanaf 1 april 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 (0475-332269)
bellen
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Woord van de deken
Christus Triomfator
Als je niet weet waar je moet zoeken, vind je het
beeldje niet. Hoog boven in de vieringskoepel van de
Munsterkerk prijkt het oudste stenen beeldje uit onze
streken: een zandstenen sculptuur ergens uit het begin
van de twaalfde eeuw. In mijn jeugd stond het beeldje
boven op het tabernakel, het laatste in gebruik zijnde
onderdeel van het altaar van Pierre Cuijpers.
Het maakte op mij als kind altijd een beetje een
monsterachtige indruk. Dat was het gevolg van de
merkwaardige verhoudingen van het beeldje. Als je er recht voor staat, is
het hoof te groot in verhouding tot het lichaam. Goed dat het beeldje weer
is teruggezet op zijn (waarschijnlijk) oorspronkelijke plaats: hoog boven in
de koepel.
Het grafelijke echtpaar kijk ernaar. Het vormt als het ware een onlosmakelijk geheel met het grafmonument.
Daarom liggen Gerard en Margaretha daar, in het midden van de
Munsterkerk. Omdat ze uitzien naar Christus Triomfator. Ze liggen daar in
de verwachting dat ze zullen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven. De
zusters van de Munsterabdij werden geacht te bidden dat deze verwachting vervuld zou worden, anderzijds liggen de graaf en de gravin zó
publiekelijk naar de verrezen Heer te kijken, dat hun graftombe voor allen
eeuwen een getuigenis vormt van hun geloof in het eeuwig leven.
Binnenkort vieren we Pasen. Een heerlijk feest. De natuur barst open tot
nieuw leven. Levenssymbolen te kust en te keur: bloesem, lammetjes,
eieren, lengende dagen, zomertijd… de natuur is niet te houden. Wij
vieren Pasen als feest van hét leven: goddelijk leven.
Op de avond van het Joodse Paasmaal – herinnering aan Gods redding
uit de Egyptische ballingschap – komt Jezus met zijn leerlingen samen.
Ze volgen de oude voorschriften. Er is brood en wijn, bittere kruiden en
een paaslam. Een herinnering, maar ook een actualisatie: God heeft ééns
gered maar God redt nog steeds. Hier en nu, vandaag! Na het paasmaal
neemt Jezus opnieuw brood en wijn. Van het brood zegt Hij: dit is mijn
Lichaam, de wijn noemt Hij: mijn Bloed van het Verbond. Blijft dit doen om
Mij te gedenken. En het Paaslam? Is dat er niet? Later zullen de
leerlingen begrijpen wie het nieuwe Paaslam was…
De dag daarna wordt Jezus ter dood gebracht door kruisiging. Alle hoop
op redding is vervlogen. Eén leerling blijft trouw, de anderen nemen de
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benen. In de vroege avond van die vrijdag wordt Jezus in een graf gelegd.
Dan begint de sabbat. Verplichte rust.
Op de eerste dag van de week – voor de joden de zondag – gaan een
paar vrouwen naar het graf. Verwarring. De steen is weggerold. En deze
was heel zwaar. Slapende bewakers. Of een engel die zegt: ‘Waarom de
levende zoeken bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen.’ Een
tuinman. Een vreemdeling onderweg mee naar Emmaüs.
Leven. De dood is overwonnen. De jonge Kerk barst open.
Christus Triomfator. ‘Ik ben de Alfa en de Omega, gisteren en heden,
begin en einde. Wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid de dood niet zien.
Al bijna 800 jaar is het grafmonument in de Munsterkerk een symbool van
het geloof in de verrijzenis.
Hoewel ze op hun
doodsbed liggen hebben
Gerard en Margaretha de
ogen niet helemaal dicht.
Allicht niet. Je moet de
Triomfator kunnen zien
daar hoog in de koepel.
Kijk naar Hem. Hij kondigt
ook jouw triomf aan…
Zalig Pasen.
R. Merkx

Agenda
25 maart:
28 maart:
29 maart:
30 maart:
31 maart:
1 april:
2 april:
14 april:
22 april:
10 mei:
10 mei:
12 mei:
20 mei:
21 mei:
21 mei:
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Palmzondag
Chrismamis in de Kathedraal
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
Hoogfeest van Pasen
Tweede Paasdag
Christoffeldag vormelingen
Roepingenzondag (activiteiten in Rolduc)
Hemelvaart van de Heer
communievieringen Michaëlkerk Herten
Stadsprocessie
Hoogfeest van Pinksteren
Tweede Pinksterdag
vormselviering Michaëlkerk Herten

Wanneer zingen onze koren?
Munsterkerkkoor:
Zondag 25 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 1 april om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 22 april om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 13 mei om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 20 mei om 10.00 uur in de Munsterkerk
Schola Sancti Christofori
Zondag 25 maart om 11.30u in de Kathedraal
Woensdag 28 maart om 19.00 uur in de Kathedraal
Vrijdag 30 maart om 19.00 uur in de Munsterkerk
Zaterdag 31 maart om 21.30 uur in de Kathedraal
Zondag 8 april om 10.00 uur in de Munsterkerk
Donderdag 10 mei om 11.30u in de Kathedraal
Zondag 20 mei om 11.30 uur in de Kathedraal

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
08-02-2018: Marijke van Laer-Savelkouls, Walbreukergraaf 3, Roermond
22-02-2018: Jos Drehmanns, Minderbroederssingel 7, Roermond
23-02-2018: Angeline Gerris-van Bergen, Roncalli, Roermond
27-02-2018: Jo Machelesen-Giesberts, Pollartstraat 38, Roermond

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.
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De liturgie van de Goede Week en Pasen
Palmzondag 25 maart
15.30u RCG
16.45u Zorgcentrum Herte
10.00u Munsterkerk m.m.v. Munsterkerkkoor
10.00u Michaëlkerk Herten m.m.v. Kerkelijk Herenkoor
11.30u Kathedraal met mgr. Schnackers en Schola Sancti Christofori
11.30u Michaëlkerk Herten gezinsmis met Palmbessemoptocht
Dinsdag 27 maart
15.00u Boeteviering Munsterkerk
Woensdag 28 maart
19.00u Chrismamis Kathedraal met mgr. de Jong en Schola Sancti
Christofori
Donderdag 29 maart Witte Donderdag
10.30u Zorgcentrum ‘Herte’ Witte Donderdagmis
19.00u Michaëlkerk Herten gezinsmis met Jeugdkoor, met voetwassing
19.00u Munsterkerk H. Mis met voetwassing; met Kerkelijk Herenkoor
Herten
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
15.00u Zorgcentrum ‘Herte’ kruisverering
15.00u Michaëlkerk Herten kinderkruisweg
15.00u Kathedraal Kruisweg met mgr. de Jong
19.00u Munsterkerk kruisverering met mgr. Schnackers en Schola Sancti
Christofori
Zaterdag 31 maart Paaszaterdag
16.45u Zorgcentrum Herte Paasviering
20.30u Michaëlkerk Paaswake
21.30u Kathedraal Paaswake m.m.v. Schola Sancti Christofori en
blazersensemble van Harmonie Concordia Melick
Zondag 1 april Pasen
10.00u Munsterkerk Hoogmis met Munsterkerkkoor
10.00u Michaëlkerk Herten Gezinsmis met Kerkelijk Herenkoor en
Jeugdkoor. Na afloop van de viering paaseieren zoeken voor de kinderen.
11.30u Kathedraal Hoogmis met cantor
14.30u RCG Paasviering
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Maandag 17 april 2e Paasdag
11.30u Kathedraal Hoogmis met muziekensemble 't Ketoene Dörp

Paascommunie
Op zaterdag 31 maart 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.

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 27 maart 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
Gelegenheid om de deken informeel te spreken (ook voor een
biechtgesprek):
Nightfever en Lighttime in de
Kathedraal
Donderdagavond 12 april, 17
mei, 14 juni, 12 juli, 30 augustus,
20 september, 25 oktober, 22
november en 13 december
steeds van 18.00 – 20.00u
Zaterdagmiddag 21 april, 16 juni,
14 juli, 11 augustus, 22
september, 27 oktober, 24
november en 15 december en
Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) steeds van14.00 uur tot 16.30 uur.
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.

7

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.
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.
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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.
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
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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 22 april.
In verband met de City-Run vinden de activiteiten dit jaar in Rolduc plaats.

Bedevaart Heppeneert
Op woensdag 16 mei maken we met de parochies van de federatie
Roermond-centrum, Herten en Linne-Maasbracht een bedevaart naar
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. In het
parochiezaaltje kunnen we u
een goedverzorgde lunch
aanbieden voor € 8,50. Deze
bestaat uit brood,
krentenbrood, vlees, kaas,
jam en vlaai, met koffie en
thee. Na de lunch is er een lof
met rozenkrans en rond 14.30 uur keren we terug naar Roermond.
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Informatie en opgave: kapelaan George Dölle, parochiesecretariaat
Herten, tel. 332269 of 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 Rijksmonu-menten zijn. In
de exploitatie participeert de overheid in het geheel niet.
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.
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Muziek, maagden en wierook…
Een avond over het culturele belang van processiemuziek.
In 2015 liet het Comité Stadsprocessie een eigen processiemars
componeren volgens de aloude traditie. Het comité wil middels een lezing
graag velen enthousiast maken voor processiemuziek. Als u
geïnteresseerd bent in processiemarsen of een liefhebber van
blaasmuziek, neem dan deel aan deze interessante avond/
Datum : vrijdag 6 april 2018 van 19.30 - 22.00 uur
Locatie : Ursulakapel, Voogdijstraat, Roermond
Entree: € 5,- inclusief koffie/thee en infomateriaal
Aanmelden bij Baer Reijnen,voorzitter Comité Stadsprocessie, tel.: 0653241656, mail: b.reijnen@home.nl. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter Houwen: 0475-204195, peter.houwen@ziggo.nl
Frans Jansen : 06-50890898, fransjansen@hotmail.com

Stadsprocessie naar Kapel in 't Zand op 12 mei
Op zaterdag 12 mei, om 17.30 uur vertrekt de Stadsprocessie voor de
353e 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 en Scoutinggroep Kapel in 't Zand, de Brandweer, 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 (ANBI)
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Viering eerste H. Communie in de Michaëlkerk te Herten
Donderdag 10 mei is het groot feest in de Michaëlkerk te Herten.
27 kinderen mogen om 9.30 uur voor het eerst de H. Communie
ontvangen en 18 kinderen om 11.30 uur
Hubertusschool
Stan van der Ben
Yves Beunen
Lisa van Bommel
Nicky van Bragt
Jules van Eck
Vive van Erning
Sam Gelok
Daniel Gierkens
Bryan Helwegen
Bram van Kampen
Gwen de Koning
Merel Maas
Kane Maessen
Sieb Machelesen
Bram Reichardt
Ferry Rompelberg
Manon Slegers
Guus Stox
OBS Aan de Roer
Cathelijne Cijffers
Kate de Groot
Frederico Vaessen
Fran Vukadin

OBS de Stapsteen
Mats Boerland Raff Clerx
Enzo Diels
Liam Diels
Stef Dijks
Stijn Dijks
Oscar Dolman
Stijn Gruters
Lars Heldens
Pien Helgers
Gijs ter Horst
Saïda van der Horst
Zoë Op het Veld
Timor Reinders
Lieke Scheers
Noortje Schoones
Lonneke Schoones
Tim Smeets
Levi Suma
Renske Wertz
Fé van Zijl
De Steenen Brug
Amy Young

Montessorischool
Bente Janissen
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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.

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
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
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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.
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.

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 maar dan vindt geen verdubbeling
plaats.
Alle giften zijn natuurlijk aftrekbaar omdat het ANBI-stichtingen betreft.
Bij voorbaat dank.

Zaligverklaring zr. Clara Fey van het Arme Kind Jezus
(Steenen Trappen)
Zaligverklaring zr. Clara Fey op 5 mei in Aken
Op zaterdag 5 mei wordt Moeder Clara Fey zalig verklaard. Dit gebeurt
tijdens een grote plechtigheid in Dom in Aken door kardinaal Angelo
Amato s.d.b., die hiervoor speciaal uit Rome overkomt.
Een groot deel van haar leven woonde en werkte zuster Clara Fey in
Simpelveld. Van daaruit bouwde ze haar congregatie, de ‘Zusters van het
Arme Kind Jezus’, uit tot een beweging die actief is in twaalf landen op
drie continenten.
Wie is Clara Fey?
Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren in een redelijk
welgestelde familie. Omdat haar vader een textielfabriek had, was Clara al
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vroeg vertrouwd met het leven van arbeiders. Tijdens haar opvoeding was
er veel aandacht voor geloof en naastenliefde. Als 11-jarige droomde
Clara dat ze in Aken over straat liep en een haveloos gekleed kind
tegenkwam dat zei: ”Ik ben het Arme Kind Jezus en ik heb nog veel arme
broers en zussen in deze stad.”
Inzet voor kinderen
Tijdens de Industriële Revolutie in het midden van 19e eeuw was er ook in
veel fabrieken in Aken sprake van kinderarbeid. Clara trok zich het lot van
deze kinderen aan. In 1844 richtte zij de congregatie van de Zusters van
het Arme Kind Jezus op. De zusters richtten kindertehuizen en scholen
op. Door de antireligieuze
‘Kulturkampf’ moesten Clara
en haar medezusters in 1878
Duitsland verlaten. Ze
vestigden zich vlak over de
Nederlandse grens in
Simpelveld. Van daaruit heeft
de congregatie zich
verspreid.
Clara Fey overleed op 8 mei
1894 in Simpelveld, waar ze
ook werd begraven. Het
generalaat van de congregatie bleef tot 2012 in Simpelveld. Toen
verhuisden de zusters na bijna 120 jaar terug naar Aken. Clara Fey werd
tijdelijk herbegraven in de Dom. In het kader van de zaligverklaring
worden haar relieken overgebracht naar de kapel van de zusters in Aken.
Zusters van het Arme Kind Jezus in Roermond
In 1877 kochten de zusters in Roermond het monumentale pand “De
Steenen Trappen” aan de Neerstraat. Aanvankelijk werd het pand
gebruikt als pensionaat met kweekschool, maar vanaf 1908 was hier een
‘voogdij-instituut voor opvang van verwaarloosde vrouwelijke jeugd’
gevestigd, in de volksmond bekend als het “meisjesweeshuis”. Later
woonden hier ook jongens. De zusters hebben tot 1994 in Roermond
gewoond.

Christoffelparochie organiseert een lezing over Clara Fey
Op woensdag 23 mei zal er een lezing plaatsvinden over Clara Fey, in ’t
Paradies te Roermond, van 10.00-12.00 uur (aansluitend aan de
ochtendmis in de Munsterkerk). Deze lezing wordt gehouden door twee
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zusters van de door haar opgerichte congregatie, zr. Marie-Anne en zr.
Magda-Veronika. Iedereen is welkom. Opgave is niet nodig.

Vierkwartieren Erfgoedfestival ‘Over grenzen’
Ongeveer zeshonderd jaar
geleden was Gelderland
een hertogdom: een
zelfstandig land met eigen
hoofdsteden, eigen vorsten
en eigen kleuren. Het was
één van de belangrijkste
landen van West-Europa.
Het hertogdom bestond uit
vier kwartieren. Nijmegen,
Zutphen, Arnhem en
Roermond waren de hoofdsteden. Grote delen van de huidige provincie
Limburg waren een onderdeel van het Hertogdom Gelre. Ook een stuk
van Duitsland behoorde tot het hertogdom, daar kwamen de Gelderse
vorsten vandaan.
Tijdens het erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland openen de
Eusebiuskerk in Arnhem, de Stevenskerk in Nijmegen, de Walburgiskerk
in Zutphen en de Munsterkerk in Roermond hun deuren om de
geschiedenis van het Hertogdom Gelre te delen met hun bezoekers. Aan
de hand van een korte film, een grote kijkkaart en een wandelroute door
de kerk kunnen bezoekers ontdekken welke sporen van het Hertogdom
Gelre ook nu nog zichtbaar zijn in de kerken.
De provincie Limburg steunt het erfgoedfestival ‘Over Grenzen’ door aan
te haken met een Limburgse editie: ‘Over Grenzen van Limburg’. Het
festival is van oorsprong Gelders en belicht de vele facetten van grenzen
in een publieksgericht programma vol met activiteiten. Het loopt van 23
mei t/m 22 juli 2018. Gedeputeerde Hans Teunissen is nauw betrokken bij
het erfgoedfestival: “Limburg is een echte grensprovincie. Ik vind het
belangrijk dat we het Limburgse verhaal blijven vertellen en doorgeven
aan volgende generaties”. Ook de gemeente
Roermond verleent een subsidie.
In de Munsterkerk zal een kleine tentoonstelling worden ingericht m.n.
omdat deze kerk grafkerk is van graaf Gerard van Gelre en zijn gemalin.
Ontdek het hertogdom Gelre in Arnhem, Nijmegen, Zutphen en
Roermond. Ga mee op reis naar het verdwenen Hertogdom Gelre!
Informatie: www.erfgoedfestival.nl
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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.roermondparochiecluster.nl
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IMPROPERIA

HET BEKLAG VAN GOD

Popule meus, quid feci tibi ?
aut in quo contristavi te ?
responde mihi.
Quia eduxi te de terra Ægypti :
parasti Crucem: Salvatori tuo.
Agios o Theos.
Sanctus Deus.
Agios ischyros.
Sanctus fortis.
Agios athanatos, eleïson imas.
Sanctus immortalis, miserere nobis.

Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
of waarmee heb Ik u bedroefd?
Antwoord Mij.
Omdat Ik u uit het land van
Egypte heb gevoerd: hebt gij voor
uw Verlosser een Kruis bereid.
Heilige God
Heilige Sterke
Heilige Onsterfelijke,
ontferm U over ons.
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Liturgie van Goede Vrijdag
foto: lijdende Christus, Munsterkerk

