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Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar

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 en 2019 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
Kapelaan diaken: M. Figliola, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond,
Tel. 06-85539844, e-mail figliolamar@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 de wijding van Bisschop Harrie Smeets
Van harte proficiat aan u allen! We hebben een
nieuwe bisschop, Ik zeg uitdrukkelijk: we, want hij is
niet alleen mijn bisschop maar ook die van u. Dat is
eigenlijk heel erg mooi.
Christus heeft tijdens zijn aardse leven zijn apostelen
geroepen. Geen van allen hadden ze er echt zin in
toen ze geroepen werden, maar er was iets dat
stérker was dan henzelf. Gods roepstem deed zo’n fundamenteel appél
op hen, veroorzaakte zo’n immens vertrouwen, gaf uitzicht op zó’n basaal
geluk, dat ze – volkomen vrij – niet konden weerstaan aan de roeping van
de Heer.
Al heel kort na de verrijzenis ontvangen de apostelen de Heilige Geest.
Daarmee wordt hun kracht gegeven om datzelfde door te geven dat ze bij
hun roeping zelf hadden ontvangen: een onweerstaanbaar gevoel van
vrede en geluk. En de apostelen besluiten ook om het ‘college van de
twaalf’ aan te vullen. In het boek Handelingen wordt beschreven hoe ze
tot die keuze komen. Er worden enkele kandidaten voorgesteld en als er
twee geschikt blijken te zijn, wordt er geloot. Aan de opvolger van Petrus
wordt een bijzondere waardigheid toegekend, namelijk die van paus,
plaatsbekleder van Christus op aarde. Hij zit het apostelcollege voor. En
wanneer de kerkgemeenschap groeit worden er meer ‘apostelen’
gekozen. Langzaam komen er ook voorschriften waarin wordt vastgelegd
hoe de benoeming van een bisschop dient plaats te vinden. De
benoeming vindt al vanaf de oudste tijden plaats door de paus om de
collegialiteit te benadrukken binnen het apostelcollege. Dat komt ook heel
mooi tot uitdrukking door het grote aantal bisschoppen dat bij een wijding
aanwezig is. Vrijwel alle bisschoppen van Nederland gaven acte de
présence alsmede de bisschoppen van de omliggende buitenlandse
bisdommen Münster, Aken, Luik en Hasselt. Mgr. de Kesel
vertegenwoordigde de Belgische bisschoppenconferentie.
Het is natuurlijk allemaal heel indrukwekkend, die collegialiteit: maar wat
hebben u en ik daar nu aan? Een bisschop kan niet veel alleen. Daarom
mag hij medewerkers wijden, priesters en diakens die door hun wijding
ook staan in de apostolische traditie. Een priester is dus niet iemand die
zichzelf zomaar aanmeldt en zichzelf geschikt vindt: er moet altijd sprake
zijn van een ‘je geroepen’ weten. Wanneer de roeping authentiek is
gebleken en de benodigde opleiding is voltooid, kan de bisschop de
geroepene wijden. De priester op zijn beurt mag via de apostolische
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opvolging Jezus Christus zelf vertegenwoordigen in de geloofsgemeenschap, met name bij de viering van de Eucharistie en de
zondenvergeving. Hier handelt de priester ‘sacramenteel’: alsof Christus
zelf handelt.
Via de priester, de bisschop en de paus zijn wij dus direct verbonden met
Christus zelf. De kerkelijke structuur (‘hiërarchie’ = heilige structuur) is er
dus niet om ‘de baas te spelen over gelovigen, is ook geen soort
‘dictatuur’, het is een manier om met Christus verbonden te worden.
Dáárom is de een nieuwe bisschop belangrijk voor iedere gelovige.
Dank aan de H. Vader, onze paus, dat hij Harrie Smeets heeft geroepen
om opvolger van de apostelen te worden. Dank aan Harrie Smeets dat hij
getuigt van het geloof dat hij het niet zelf hoeft te doen, maar dat Christus
in hem handelt en hem ook de kracht zal geven te handelen in zijn Naam.
R. Merkx

Monseigneur Harrie Smeets,
welkom in ons bisdom
Welkom in onze parochie!
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Agenda
3 t/m 23 dec.:
25 en 26 december:
30 december:
1 januari:
6 januari:
13 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:
maandag 24 december om 20.30 uur in de Munsterkerk
zondag 13 januari om 10.00 uur in de Munsterkerk
zondag 27 januari om 10.00 uur in de Munsterkerk
zondag 10 februari om 10.00 uur in de Munsterkerk
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
zondag 6 februari om 10.00 uur in de Munsterkerk

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
03-11-2018: Leny Hutschemaekers-v.d. Leur
03-11-2018: Truus Schreurs-Sillen
09-11-2018: Piet Kuijpers
06-12-2018: Louis Suilen

Gedoopt in de Kathedraal
05-12-2018: Anna Hofmans

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.
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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 dinsdag 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 13 december van 18.00 tot
20.00u en Light-Time op 15 december is de deken in de Kathedraal
aanwezig voor een persoonlijk (biecht)gesprek.

Vieringen Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar
Kathedraal
Kerstavond maandag 24 december
23.00 uur: Pontificale nachtmis door mgr. Harrie Smeets, m.m.v.
Koninklijk Roermonds Mannenkoor en de Schola Sancti Christofori. Voor
de Nachtmis zingt het koor kerstliederen.
Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december
11.30 uur: Hoogmis door mgr. Everard de Jong m.m.v. Fanfare St. Wiro
uit ‘t Reutje en sopraan Margriet Laumen
Tweede Kerstdag, woensdag 26 december
11.30 uur: Hoogmis met cantor Karen van der Wal
Nieuwjaardag, dinsdag 1 januari
11.30 uur: Pontificale Hoogmis door mgr. Harrie Smeets en mgr.
Everard de Jong. Na afloop is er GEEN receptie in het Bisschopshuis
i.v.m. het afscheid van mgr. Schnackers op 4 januari.
Munsterkerk
Kerstavond, maandag 24 december
20.30 uur: Kerstwake m.m.v. het Munsterkerkkoor .
21.00 uur: Plechtige Nachtmis m.m.v. het Munsterkerkkoor en solist
Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december
10.00 uur: Plechtige Kerstviering met kerstliederen in samenzang
Tweede Kerstdag, woensdag 26 december
Geen viering in de Munsterkerk, alleen in de Kathedraal om 11.30 uur
Zorgcentrum RCG (Pollart)
Kerstavond, maandag 24 december 15.30 uur: Vooravondmis met
Ensemble ‘ Het Ketoene Dörp’ en samenzang.
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Michaëlkerk Herten
Kerstmiddag- en avond, maandag 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 dinsdag 25 december
10.00 uur: plechtige Hoogmis m.m.v. kerkelijk Herenkoor
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kerkelijk Herenkoor
Zorgcentrum Herte
Kerstavond, maandag 24 december 16.30 uur: Vooravondmis met
kerkelijk Dameskoor
Tweede Kerstdag, woensdag 26 december 10.00 uur: Hoogmis met
kerkelijk Herenkoor
Oecumenische Oudejaarsdienst
Oudjaarsavond, 31 december
18.30 uur in de Basisgemeenschap Jonge Kerk.

IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN IS HET
PAROCHIEBUREAU GESLOTEN VAN
MAANDAG 24 DECEMBER 2018 T/M
ZONDAG 6 JANUARI 2019

Kerst-In Roermond

De Kerst-In in Roemond vindt dit jaar voor de 53e 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

Ontvangst van de gasten
Eucharistieviering met pater Paul Schreur en
Gerard Sars m.m.v. De Leeuwer Cantorij o.l.v.
Thijs Hannen
10.30 uur
KERSTONTBIJT
Vanaf 11.00 uur
Muzikaal programma door de Nachtraven o.l.v. W.
van Melick, Op Good Gelök en Sef Beeren
13.30 uur
WARME KERSTLUNCH
16.00 uur
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.
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.

8

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 (2
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 zijn toevertrouwd. Mogen wij u
daarom vragen om een gulle bijdrage in
deze adventsperiode. Alle giften zijn
zeer welkom.
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Muziek rond Kerstmis
Galaconcert Kathedraal 16 december 15.00 uur
Op zondag 16 december
2017 zal voor de 7e keer
het Galaconcert in de St.
Christoffel-kathedraal te
Roermond plaatsvinden.
Met medewerking
van:Jeugdorkest Hemeo
o.l.v. Jan van Cruchten,
Brass Band Limburg o.l.v. Renato Meli en Brass Band Merum o.l.v. Theo
Wolters. De toegang is gratis!

Kerstconcert Hertens Mannenkoor 16 december 19.00 uur
Op zondag 16 december
2018 om 19.00 uur
organiseert het Hertens
Mannenkoor in de kerk
van Herten een kerstconcert. o.l.v. Bert
Ramakers. Met
medewerking van
diverse instrumentale en

vocale solisten.Toegang gratis

Vocaal Ensemble Silhouet 23 december 20.00 uur
‘A Christmas Celebration’ o.l.v. Hans Heykers m.m.v. Het Limburgs
Strijkkwintet. Zondag 23 december 20.00 uur Ursulakapel Roermond .
Het verhaal van Kerst staat binnen dit concert centraal. De liederen zijn
geschakeerd rondom de onderdelen van het kerstverhaal. In uiteenlopende samenstellingen en kooropstellingen en met de ondersteuning
van lichtbeelden zullen de luisteraars letterlijk omringd worden door
vocale en instrumentale klanken.
Kaarten in de voorverkoop à € 12,50 (aan de kassa € 15,00).
Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer:
NL69 RABO 0138 1046 97 (t.n.v. Vocaal Ensemble Silhouet Roermond).
Dit onder vermelding van KERST 2018, uw naam en e-mailadres.
Na ontvangst van de betaling ontvangt u een e-mailbevestiging.
Na afloop van het concert nodigen wij u uit tot het nuttigen van een
Kerst-drankje.
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Oecumenische activiteiten
De liturgische viering van ‘A Festival of Lessons and Carols’ stamt uit de
traditie van de Anglicaanse kerk en is in 1918 door het bekende King’s
College Choir uit Cambridge geïntroduceerd. In deze oecumenische
dienst worden lezingen (‘Lessons’) uit het Oude en Nieuwe Testament
afgewisseld met Christmas Carols en Kerstmuziek. De ‘Carols’ zijn
geestelijke volksliederen, eenvoudig van taal, spontaan van inhoud en
geschreven op muziek die goed in het gehoor ligt. Vocaal Ensemble
Silhouet zingt Christmas Carols in Kapel in ‘t Zand in Roermond op
zaterdag 15 december om 18.30 uur. Dit als onderdeel van ‘A Festival of
Lessons and Carols’. Toegang gratis. De ceremonie begint en eindigt met
een processie.

Oecumenische Oudejaarsviering
Op Oudejaarsavond om 18.30 uur is in de
Basisgemeenschap Jonge Kerk 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
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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 2019
Vrede en vreugde
aan alle mensen
van goede wil

Officiële oplevering van het orgel
Op vrijdag 14 december vindt de officiële oplevering plaats van het orgel
van de kathedraal. Op 14 juli 2014 tekende het kerkbestuur het contract
voor de totale herbouw van het instrument. Nu, 4½ jaar later is het werk
voltooid. Er staat een kathedraalwaardig orgel. Heeft de H. vader gewacht
met de benoeming van een nieuwe bisschop tot het orgel klaar was?
Zeker niet, maar het is wel een leuke samenloop van omstandigheden: de
bisschopswijding en de oplevering in dezelfde week!
Het orgel is af. En toch zijn er nog pijpjes te koop. Hoe kan dat? Wel, het
kerkbestuur heeft de zienswijze dat een orgel voor de kathedraal het
parochiële belang ver overstijgt. We hebben ernaar gestreefd om niet
méér dan 10% van de renovatie te betalen uit parochiële middelen. Dat is
niet helemaal gelukt. Met andere woorden: er zijn nog teveel pijpjes waar
als sponsornaam achter staat ‘Parochie St. Christoffel’ Als er dus nog
donateurs zijn die een pijpje (of meer) willen sponsoren, dan kan dat nog.

12

We wachten met de officiële inzegening
nog even tot het voorjaar. We zoeken een
zondagmiddag waarop we een mooi
concert kunnen houden en onze bisschop
Harrie Smeets de zegen kunnen laten
geven over dit majestueuze instrument dat
de tand des tijds lang zal doorstaan.
Alle sponsors tot nu toe: oprecht bedankt!
Wilt u graag uw gesponsorde pijp horen?
Kom op een zondag naar de hoogmis
(11.30u) en beklim na afloop van de Mis
de trap naar het oksaal. Neem uw
certificaat mee of onthoudt de naam van
uw pijp. De organist zal u graag de
betreffende pijp laten horen. Op afspraak
is ook deken Merkx graag bereid u uw pijp te laten horen. Bovendien
maken we bij de inzegening een boek met de namen van alle sponsoren
en hun gedoneerde pijpen, zodat u altijd uw orgelpijp kunt traceren!
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Sint Jozef
Een ‘moderne’ afbeelding van de stal van Bethlehem. Jozef, een
prachtige karakteristieke joodse uitstraling, Maria, liggend op een harde
rots, het Kind teder omarmend. Waarschijnlijk een scène uit een kerstfilm.
Prachtig licht. Maria en het Kind worden omstraald met hemels licht. Maar
het licht op het gezicht van Jozef komt van het Kind.
Jozef. Hij kijkt. ‘Wat is dit? Hoe kan dit? Is het mijn kind?’ Wat gaat er
allemaal door zijn hoofd? Er zal een engel nodig zijn om Jozef te zeggen
dat dit Kind Zoon van God is. En daarna stelt Jozef geen vragen meer. Dit
Kind moet ik groot brengen. Mijn vrouw moet ik trouw blijven. Het ja-woord
van Maria ‘Zie de dienstmaagd des Heren’ wordt gevolgd door het
impliciete ja-woord van Jozef, die gezegd moet hebben: ‘Zie de
dienstkecht des Heren’. Twee mensen die zeggen: ‘Heer, met mij mag
gebeuren wat U wilt.’ ‘Fiat. God laat het gebeuren zoals U wilt. U bent
geen God die er plezier in heeft om het ons moeilijk te maken, die ons
zware kruisen oplegt voordat Hij ons binnenlaat in de hemel. Integendeel!
Die kruisen komen wel vanzelf. Soms hebben we ze aan ons zelf te
wijten, soms overkomen ze ons of worden ze ons door anderen
aangedaan. Maar God is met ons! Dat is de naam van het Kerstkind:
Emmanuël, Ik, God ben met jullie! Dat is Kerstmis: God staat aan onze
kant. Hier op aarde en ook aan de andere kant van de dood. Hij is met
ons, Hij is onze Verlosser, niet alleen na onze dood maar nu al, hier en
nu. ‘Werp al uw zorgen op God, want Hij heeft zorg voor u.’ Zalig
Kerstfeest! R. Merkx
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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!
Wij blijven rekenen op uw kerkbijdrage.

Wees geen dief van
uw eigen portemonnee!
Maak gebruik van belastingaftrek voor kerkbijdragers!
De overheid steunt ‘goede doelen’ door middel van belastingsftrek.
Kerken mogen zich ‘ANBI’ noemen: een het Algemeen Nut Bevorderende
Instelling'. Giften aan een ANBI mogen worden afgetrokken van de
inkomstenbelasting. Er geldt daarbij een drempel. Afhankelijk van uw
inkomen mag u bijvoorbeeld de eerste € 300 van uw totaal aan giften niet
aftrekken. Dat is dan jammer als u € 100 per jaar aan kerkbijdrage betaalt
en verder geen andere giften doet. TENZIJ… u een overeenkomst met
ons sluit dat u jaarlijks aan uw parochie bijvoorbeeld € 100 betaalt. De
overeenkomst moet minstens 5 jaar lopen (langer mag). Het enige dat u
hoeft te doen is een formulier invullen van de Belastingdienst. Dat staat op
de website van de Belastingdienst maar wij kunnen het u ook bezorgen.
Het is een overeenkomst tussen u en onze parochie die niet via een
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notaris hoeft te lopen en die u ook niet hoeft op te sturen naar de
belastingdienst. De enige vereiste is dat u hem desgevraagd aan de
Belastingdienst kunt tonen. Als u dit zó regelt mag u de hele gift aftrekken,
zonder drempel. Afhankelijk van het percentage belasting dat u betaalt,
scheelt dit u maximaal zo’n 52%. U zou dus ook voor dezelfde ‘kosten’
méér kerkbijdrage kunnen betalen!
De Overheid subsidieert dus! Maak er gebruik van! En als u het niet voor
uzelf doet, doe het dan voor uw parochie!
We geven u graag meer informatie! Al tientallen parochianen maken er
gebruik van! Wees geen dief van uw eigen portemonnee!
Het Kerkbestuur

MAAK EEN GRATIS CONTRACT
MET UW PAROCHIE EN TREK UW
VOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF
VAN DE BELASTING!
Het grootste wonder
van Kerstmis…?
Eenvoudige herders
herkennen in het Kind
de Zoon van God en
aanbidden Hem.
Kijk om u heen en
herken Hem…
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Nightfever en Lighttime in de Kathedraal in 2019
Nightfever in de kathedraal te
Rermond op donderdagavond
18.00-20.00 u:
21 Febr
28 maart
9 mei
27 juni
11 juli
29 aug
12 september
24 oktober
28 november
19 december
Light-Time in de kathedraal te
Roermond op zaterdagmiddag
14.00 tot 16.30 u:
16 febr
30 maart
11 mei
29 juni
13 juli
31 aug
14 september
26 okt
30 nov
21 dec.
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NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW
TESTAMENT
Het mag ook
uw parochie zijn…!
Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse
bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast
wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten
zeer sterk toenemen.
Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het
‘Goede Doel’: uw parochie te laten gelden. Het aantal ‘losse’
bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben
enkele zeer gulle gevers-bij-testament de ‘schade’ kunnen
opvangen.
Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Misstichting’ maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na
overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de
overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de
overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen
Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld:
‘Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters’.

Bouw mee aan de
toekomst van onze Kerk.
Voor onszelf en voor hen
die na ons komen….
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WIE, WAT, WAAR
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met
het parochiebureau, tel. 0475-334924
Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand.
Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in
verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding.
Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden
tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u
contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de
Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal
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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Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol van genade en waarheid.
Joh. 1,14
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