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Uitzien naar het licht

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 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
De maandag in de derde week heeft de bijnaam ‘Blue
Monday’ gekregen, ‘blauwe maandag’. Blue Monday
schijnt de meest deprimerende dag van het jaar te
zijn. Kerstmis met zijn gezelligheid is voorbij, de goede
voornemens die velen gemaakt hebben voor het
Nieuwe Jaar, zijn blijkbaar toch te hoog gegrepen
geweest en in het water gevallen, de winter wordt en
de dagen willen maar niet langer worden.
Het zal niet voor niets zijn dat we in de het Zuiden iets hebben gevonden
om het hoofd te bieden aan Blue Monday: Carnaval. Op de 11e van de 11e
begint het al. En direct na Kerstmis begint het uitkomen van de prinsen,
compleet met recepties, zittingen, buuttekampioenschappen en meer
feestelijkheden die ons winters hart verwarmen met vreugde en
blijdschap. Maar na Carnaval breekt een nieuwe tijd aan. Hoewel de
natuur langzaam tot leven komt, leggen wij ons al geloven vrijwillig een
‘depressieve tijd’ op: de Veertigdagentijd. Die begin met Aswoensdag: je
zou bijna zeggen: ‘Blue Wednesday’: ‘Mens bedenk dat je stof bent en tot
stof zult wederkeren.’ Daar worden we niet vrolijk van. We worden ook
niet vrolijk van de liturgie die ons herinnert aan onze zondigheid, en
gedurende zes weken leven we toe naar de Goede Week waarin we het
lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus gedenken. Die week
eindigt met Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Maar dan volgt het grootste
contrast in het kerkelijk jaar. Niet lijden en dood hebben het laatste woord
maar de verrijzenis, het nieuwe leven. Het Licht verdrijft de duisternis.
Leven in de duisternis maakt depressief. Ik heb eens horen vertellen dat
op IJsland relatief veel alcoholverslaving voorkomt omdat het een aantal
maanden in het jaar dag en nacht donker is: dat leidt tot depressiviteit. Je
kunt tegenwoordig lampen kopen die een bepaald gekleurd licht geven:
dat zou goed zijn tegen depressie. Ik kan me er iets bij voorstellen.
Wij mensen zijn niet geboren voor de duisternis maar voor het licht. Wij
mensen zijn niet geschapen voor de dood maar voor het leven: eeuwig
leven. God heeft het al vanaf de schepping in de mens gelegd, toen Hij de
mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. En als God de mens – het
hoogtepunt van zijn schepping – uiteindelijk weer in het ‘niets’ zou laten
terugvallen, zou God met zichzelf in tegenspraak zijn omdat Hij een beeld
van zichzelf, dus Zichzelf zou vernietigen. Maar, zegt het
scheppingsverhaal, de mens neemt het onderscheid tussen goed en
kwaad in eigen hand: ‘Wie is God dat Hij voor mij bepaalt wat goed en
kwaad is? Dat wil ik zelf doen.’ En door die houding kan God de mens niet
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meer bereiken. De dood komt in de wereld. Maar God blijft zich
bekommeren om zijn mensen. Hij zendt zijn Zoon om de dood ongedaan
te maken en de toegang naar het eeuwig leven te openen.
Na de zonde komt vergeving. Na de dood komt het leven. Wij mogen met
vertrouwen uitzien naar het Licht.
R. Merkx

Agenda
23 februari 18.30u:
2 t/m 5 maart:
6 maart:`
16/17 maart:
19 maart:

Carnavalsmis Kathedraal m.m.v. D’n Uul
Carnaval
Aswoensdag: Askruisje 9.00u Munsterkerk
18.30u Kathedraal
Stille Omgang
Hoogfeest H. Jozef: 9.00u Munsterkerk

Wanneer zingen onze koren?
Munsterkerkkoor:
Zondag 24 februari om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 10 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 24 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk
Schola Sancti Christofori
Zondag 3 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 17 maart om 11.30 uur in de Kathedraal
Zondag 31 maart om 10.00 uur in de Munsterkerk

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
12-12-2018: Belly Dirkx-Engels
31-12-2018: Lei Derikx
09-01-2019: Titi Bertrams-Gierlings
10-01-2019: Mileen de Temmerman
11-01-2019: Ruud Bannenberg
28-01-2019: Ton Tonnaer
02-02-2019: Hans van Elsen
05-02-2019: Nel Veehof-ter Horst
07-02-2019: Netty Theunissen-Blezer

Gedoopt in de Kathedraal:
20-01-2019: Kay Raff
20-01-2019: Fem Massij
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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, 6 maart om 9.00u in de Munsterkerk, om 18.30u in de
Kathedraal of om 19.00u in 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
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
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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.

Adventsactie Roermondse Missionarissen succesvol
De Adventsactie 2018, 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

Pelgrimstocht Vastenactie 2019
Wandelen over water
Het is inmiddels een
traditie, de jaarlijkse
Vastenactie-Pelgrimstocht.
Voor de negende keer staat
de pelgrimage op het
programma. En zoals altijd
is de wandeltocht bedoeld
om enerzijds geld bij elkaar
te brengen voor de
projecten van Vastenactie
en anderzijds om met
elkaar na te denken over onze levenswijze hier en de invloed die dat heeft
op onze medemensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Het gaat in de Vastenactiecampagne van 2019 over water. Water is de
belangrijkste bron van leven. ‘Wandelen over water’ is in 2019 het motto
van de Pelgrimstocht. Wandelen doen we in het waterrijke gebied van
Gein en Vecht, onder de rook van Amsterdam. Vanuit en in de omgeving
van Weesp.

Levend Water
Weesp is water, om het zo te zeggen. De naam Weesp is afgeleid van het
oude Wesepa, dat te verklaren is als samenstelling van de oude IndoEuropese woorden ‘wis’ (= wegstromen) en ‘apa’ (= water). Weesp,
Wesepa, stromend water. De naam van de parochie van Weesp, Muiden
en Muiderberg sluit daar goed bij aan: Parochie van het Levend Water.
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Vanuit Weesp maken we drie rondwandelingen (circa 20 km per
wandeling) richting Muiden, Muiderberg en Naarden, richting Abcoude en
Driemond, richting Nederhorst ten Berg en Ankeveen. Onderweg houden
we een aantal malen een bezinningsmoment, in een kerk of zo maar,
ergens op een uitnodigende plek in het landschap. En donderdag- en
vrijdagavond hebben we nog een boeiende afsluiting van de dag.
Informatie voor deelname
Noteer alvast de data van de Pelgrimstocht Vastenactie 2019. Deze wordt
gehouden van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april 2019, in de
voorlaatste week van de Vastentijd
Over het precieze programma, over overnachtingsmogelijkheden, over
hoe mensen zich kunnen opgeven om deel te nemen, over de kosten,
kortom over alles wat u wilt weten om mee te wandelen daarover vind u
informatie op de website www.vastenactie.nl.
De leden van de parochiële werkgroep Pelgrimstocht Vastenactie van de
Parochie van Levend Water (Weesp, Muiden, Muiderberg) die samen met
Vastenactie de tocht organiseren, hopen natuurlijk dat veel mensen mee
zullen gaan om te ‘wandelen over water’.

Vastenactie 2019

Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of
thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is
dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In
grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat
veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding
en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen
en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de
gevolgen van de watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten die
schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens
blijvend veranderd!

Verontreinigd water
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Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen
urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om
water te halen. Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Zo
wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de ziektes
veroorzaakt door verontreinigd water. Er gaan daardoor jaarlijks 443
miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek thuis blijven. En
wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door
mensen die door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 seconden sterft
er een kind door vervuild water…

Andere problemen
De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen. De tijd die vrouwen en
kinderen besteden aan het halen van water, kunnen ze niet besteden aan
andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven, geld
verdienen of zorgen voor hun gezin. Bovendien is de dagelijkse tocht om
water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig: ze lopen vaak alleen en
zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen.
Oplossingen
Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. We steunen
onder andere waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en
Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of
opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die
het nodig hebben. Als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd,
zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge
meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon
water, want water verandert alles!

Economisch rendement
Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie levert iedere dollar die in
water en sanitatie wordt geïnvesteerd, een economisch rendement tussen
33 en 34 dollar op.
de Verenigde Naties schatten dat alleen al in sub Sahara Afrika 40 miljard
dagen worden besteed aan het halen van water voor het gezin. Dat is net
zoveel als alle werkdagen van alle werkende mensen in een groot land als
Frankrijk.

Waterverbruik
de VN hebben vastgesteld dat de minimale waterbehoefte per dag per
persoon 20 liter is. In Nederland gebruiken we gemiddeld 119 liter water
per persoon per dag! Dat was in 1969 overigens 190 liter dus we zijn al
flink gaan bezuinigen.
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Uw steun
In de Kathedraal en Munsterkerk staan tijdens de vastenperiode
collectebussen waar u uw gaven kunt deponeren. Daarnaast is er op
zondag 21 april een deurcollecte in beide kerken.
U kunt natuurlijk ook een geldbedrag storten op gironummer:
NL21 INGB 000 300 0046 ten name van het Missiesecretariaat Bisdom
Roermond met vermelding: Vastenactie 2019.

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.

Landelijke pelgrimsmis
Op zondag 10 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. Met medewerking van Broederschap van de
H. Jacobus de Meerdere en het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor.
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 te genieten van een kop koffie met een stuk
heerlijke Limburgse vlaai.

Stille Omgang “Eucharistie = Liefde”
Deze intentie voor de komende Stille Omgang, die in de nacht van
zaterdag 16 op zondag 17 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.
9

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 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 € 25,00 per persoon.
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 8 maart bij het
parochiebureau, Abdijhof 2, Roermond.

Vasteloavesmés Kathedraal
Op zaterdag 18 februari om 18.30 uur is in de
Kathedraal de jaarlijkse Vastelaovesmès. Aan
deze Mis werken mee:
Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul, de
Prinsekepel van D’n Uul. Iedereen die houdt van
een mooi verzorgde Mis met hier en daar een
‘knipeugske’ is van harte welkom!
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Tarieven kerkelijke vieringen 2019
De tarieven voor de kerkelijke vieringen zijn dit jaar gelijk gebleven.
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.
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
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 na voorafgaande dienst 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 € 12,50. Het stipendium voor een
weekendmis en missen op Hoogfeestdagen is € 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.
Voor een Ziekenzalving en een Doopsel vragen wij een vrijwillige bijdrage
(richtbedrag € 75).
Het Kerkbestuur

Inzegening van het orgel mijlpaal in restauratie kathedraal
Elk bisdom heeft één kerk die een speciale betekenis heeft voor álle
parochianen: dat is de kathedraal, de kerk van de bisschop. In het bisdom
Roermond is dat de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Hier staat de
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zetel van de bisschop. De afgelopen 15
jaar is de Limburgse bisschopskerk
grondig gerestaureerd.
Een restauratie van een kerk is eigenlijk
nooit áf. Steeds moet het kerkgebouw
aansluiten bij de eisen van de tijd. Hoog
op ons ‘verlanglijstje’ stond het orgel.
Zeker in een tijd waarin geloofswoorden
vaak hun doel niet bereiken, is het des te
belangrijker dat het gevoel van de mens
wordt aangesproken. Samen zingen is
iets heel sterks, luisteren naar
indrukwekkende muziek kan een
innerlijke snaar raken voor het ‘hogere’.
Op Palmzondag, 14 april, om 15.00u zal
bisschop Harrie Smeets het orgel van de Kathedraal officieel in gebruik
nemen door het te zegenen. Na de korte plechtigheid zal onze organiste
titulaire, Jean Pierre Steijvers een orgelconcert geven.
Het concert is tevens bedoeld als dankjewel voor iedereen in heel
Limburg en daarbuiten die bijgedragen heeft om van de kathedraal een
heus visitekaartje voor het hele bisdom te maken.
Het orgelconcert is gratis toegankelijk. In verband met de organisatie is
aanmelding vooraf wel gewenst. Dat kan door naam, adres en aantal
personen dat met u meekomt door te geven via: info@bisdomroermond.nl. Meer info over de kathedraal is te vinden
op www.kathedraal-roermond.nl
We blijven bouwen aan onze Kathedraal. Er is nog een aantal ramen dat
voorzien moet worden van gebrandschilderd glas, we snakken nog naar
een ruimte met toiletten voor bezoekers, liefst met een zaaltje waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten…. Maar ook de technische installaties,
die in 2005 helemaal up-to-date waren, zijn hier en daar al aan vervanging
toe. Restauratie… je bent er nooit klaar mee. Maar zo gaat het al sinds
1410….

Sacramentskapel
Reeds lang koesteren we de wens om in de Kathedraal een rustige plek
te creëren voor de aanbidding van het Allerheiligste. We verwachten een
goede plaats te hebben gevonden in de Jacobuskapel aan de marktkant.
De ruimte in het Mariakoor en Sacramentskoor is zó open en er lopen
zoveel bezoekers rond, dat de gebedssfeer er onder lijdt. Na heel veel
teken- en rekenwerk, ingewikkelde vergunningsprocedures en kopzorgen
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van architecten en uitvoerders, zijn
we er eindelijk uit. Er komt een
glaswand aan de binnenkant van
het hekwerk, dat daarvoor van
draairichting is omgekeerd. Midden
in het openstaande hek komt
eenautomatische schuifdeur.
Daardoor wordt de ruimte een
echte stilteruimte waar leden van de
gebedsgroep zich kunnen
terugtrekken voor aanbidding. We
verwachten dat binnen enkele
weken aan de bouw van de
glaswand begonnen kan worden.
Daarmee hopen we de gebedsgroep
een nieuwe impuls te kunnen geven,
zodat alle dagen van de week
tijdens de openstelling een erewacht
het Allerheiligste vergezelt.
De plaatsing van de glaswand wordt mogelijk gemaakt door de Stichting
Sacramentskapel die de geleden beheert die zijn vrijgekomen bij de
ontmanteling en verkoop van de Sacramentskapel tegenover het
Bisschopshuis in de Paredisstraat, We hopen op korte termijn weer een
waardige, goed toegankelijke en inspirerende aanbiddingsruimte te
hebben!

Benoemingen in Kerkbestuur
In november is Marianne Muller-Klaar benoemd in het kerkbestuur met de
portefeuille ‘beheer roerende goederen’. Als dochter van onze oud-koster
Wim Klaar heeft zij al een heel lange verbondenheid met onze kerken.
Daarnaast is zij werkzaam als stadsgids en is zij lid van het Christoffelgilde. Zeker in het komende jubileumjaar in het fijn dat wij op haar inzet
kunnen rekenen. Mevrouw Muller woont in de Godsweerderstraat.
Het verheugt ons dat wij in het kerkbestuur een opvolger hebben
gevonden voor de heer Jan Te Meij, die acht jaar de portefeuille
Bouwzaken heeft beheerd binnen het kerkbestuur. De heer Te Meij is
reglementair aftredend en er is eervol ontslag verleend door de Bisschop.
De heer Te Meij wordt opgevolgd door ir. Frans van Dun, architect. De
heer van Dun heeft enkele jaren geleden zijn werkzaamheden beëindigd
bij zijn architectenbureau in Venlo. De heer van Dun, al vele jaren
woonachtig in de wijk de Wijher in Maasniel, is geen onbekende in
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Roermond. Zo was hij als architect betrokken bij de renovatie de
Teekenschool in de Godsweerderstraat en de bouw van ‘Het Paradies’
naast de Munsterkerk. De heer van Dun heeft een bijzondere
belangstelling voor religieus en cultureel erfgoed. Hij is als bouwkundige
betrokken bij het bestuur van kasteel Groot Buggenum in Grathem.
Wij danken de heer Te Meij voor zijn jarenlange inzet in ons kerkbestuur.
We wensen hem alle goeds toe voor de toekomt. De heer van Dun
danken wij voor zijn bereidwilligheid om mede verantwoordelijkheid te
willen gaan dragen bij het beheer van de kerkelijke bezittingen in onze
parochies.

800 jaar Munsterkerk in 2020
In deze nieuwe rubriek zal voorzitter Herman Kaiser de komende tijd
verslag uitbrengen over de voorbereidingen voor het grote jubileum.

Op zondag 3 december is het
zover. Op de eerste zondag van de
advent, het begin van het kerkelijk
jaar, zullen wij met een plechtige
eucharistieviering het grote
jubileumjaar inluiden. Achthonderd
jaar geleden is de abdij van het
Onze Lieve Vrouwe Munster in het
Gelders Overkwartier in gebruik
genomen. Roermond kan dit historisch belangrijk moment niet zomaar
voorbij laten gaan. Ons comité is al meer dan anderhalf jaar bezig met
de voorbereidingen.
De activiteiten zijn zowel van kerkelijke als van wereldlijke aard. De
Munsterkerk is van ons allemaal. Ook van mensen die niet (meer) in
de kerk komen. In mijn onlangs verschenen boek “ In waarde
verbonden “ beschrijf ik wat de kerk en het Munsterplein met mensen
doet. Zij verbinden ons. Wij voelen de gelaagdheid van de tradities, de
levendigheid om ons heen, maar vooral ook de eerbied voor Hem aan
wie wij ons bestaan te danken hebben. Wij staan in een tijdlijn van
achthonderd jaar. Verbonden met onze voorouders. Wie de ziel van
Roermond wil ervaren gaat in een kerkbank of een terrasstoel zitten.
Deze kerk en dit plein nemen je mee. Hier komen verleden, heden en
toekomst samen.
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Ons comité heeft niet de taak om een feest voor de stad te maken,
maar met de stad. Wij willen daarvoor de lijnen uitzetten. Op de
website www.munsterkerk800.nl kunt u lezen hoe het programma
geleidelijk met allerlei initiatieven wordt gevuld. Gedurende het hele
jaar zijn er activiteiten, maar de zwaartepunten liggen in de maanden
mei en oktober. Naast onze eigen vaste koren uit de parochie zullen
ook muziekgezelschappen uit de omgeving de gelegenheid hebben
om door het jaar een bijdrage te leveren aan de zondagse
eucharistievieringen. Een bijzonder project is een pelgrimage voor
onze parochianen naar Frankrijk, waar wij de sporen van de
cisterciënzers en andere kloosterordes in de afgelopen acht eeuwen
zullen volgen.
Een ambitieuze doelstelling is dat wij ernaar streven dat elke
Roermondse scholier in het jubileumjaar tenminste een keer de
Munsterkerk zal hebben bezocht. De Munsterkerk hoort tot de
belangrijkste monumenten van ons land en de Euregio. In zijn lange
bestaansgeschiedenis waren er hoogte- en dieptepunten. Maar er is
duidelijk wel één constante lijn: alleen een levend geloof kun je
doorgeven.
Daarom is het jubileumjaar ook een jaar van bezinning. Voor alle
mensen. Gelovig en niet-gelovig. Het is een appel op de oudere en de
jonge generaties om samen met elkaar op te trekken. (wordt vervolgd)
Herman Kaiser, voorzitter Comité MK800

Lourdes een reis met meerwaarde.
Iedereen heeft wel eens gehoord van ‘’ Het wonder van Lourdes”
Ieder jaar gaan miljoenen mensen van over de hele wereld naar Lourdes.
Iedereen heeft daar een eigen reden voor.
Wij gaan al meer dan 25 jaar als vrijwilliger mee op bedevaart naar
Lourdes. In die tijd hebben we al vele “kleine wondertjes” zien gebeuren.
In Lourdes is er altijd een luisterend oor. Hier is nog tijd voor een gesprek,
gebed en bezinning.
Ook gewone dingen gebeuren spontaan zoals vriendschappen, omdat ze
toevallig aan de zelfde tafel zitten of omdat ze samen een coupe delen..
Dit is wat ons betreft “Het wonder van Lourdes”
Misschien zou U dit ook eens mee willen maken? U kunt ons bellen voor
een Lourdesbrochure. Wij zijn bereid de vragen te beantwoorden,
telefonisch of bij U thuis.
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Mocht U meer willen weten over een bedevaart naar Lourdes, neem dan
contact op met:
Miennie Wilbers
0475-541851 mienniewilbers@hotmail.com
Gerda Janssen
046-4516323 gerda-janssen@live.nl
2018

Uw parochie rekent op u…

LAAT UW PAROCHIE NIET AAN HAAR LOT OVER.
DOE MEE!
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!
Aanmelding Vormsel 2019
Dit jaar willen we met de beide parochies van Roermond, de
parochieclusters Roermond centrum-Herten en Roermond-Oost, het
Vormsel gezamenlijk vieren. De voorbereiding is dan ook gezamenlijk, en
zal plaatsvinden in de parochiezaal van de H.Hartkerk.
De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 10 november 2019 in
de Kathedraal te Roermond.
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Om te kunnen deelnemen aan de Vormselviering is het noodzakelijk dat:
- uw kind Rooms-Katholiek is en het Doopsel heeft ontvangen.
- uw kind bereid is aan de voorbereiding deel te nemen: naschools een
bijeenkomst om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het parochiezaaltje
van de H. Hartkerk, Mgr. Driessenstraat 2 te Roermond. Precieze
aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt. Eerste bijeenkomst is
vrijdag 15 febr. 2019.
- u een bijdrage betaalt van € 50,- voor de voorbereiding en het
catechesepakket.
Verdere activiteiten die bij de voorbereiding horen en waarbij we verwachten dat u met de vormeling probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn:
- de vieringen van Life Teen (tienerprogramma waarover apart
voorlichting voor de kinderen op school en de ouders tijdens de
ouderavond volgt), eenmaal per maand in de Thomaskerk
(Donderbergweg 45) te Roermond: zondag 6 jan., 3 febr., 10 maart, 7
april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, en 6 okt.
- de vieringen ter voorbereiding op Pasen in de H. Michaelkerk te
Herten:
zondag 14 april om 11.30 uur: Palmzondag.
donderdag 18 april om 19.00 uur: Witte Donderdag.
vrijdag 19 april om 15.00 uur: Goede Vrijdag, kruisweg in de kerk.
zondag 21 april om 10.00 uur: Pasen.
- de presentatieviering op zondag 19 mei in de H. Michaëlkerk te
Herten.
- Christoffeldag in Roermond op zaterdag 18 mei 2019.
- de oefenmiddag op vrijdagmiddag 8 nov. van 16.00-17.30 uur in de
kathedraal.
Ter informatie van de ouders heeft een ouderavond plaatsgevonden. Hier
is een overzicht gegeven van alle data van lessen, vieringen en andere
activiteiten.
U kunt uw kind alsnog opgeven voor het Vormsel door het invullen van het
inschrijfformulier, dat u op de website vindt. U krijgt dan alle informatie.
U kunt het formulier retour sturen per post aan kap. G. Dölle, Kerkpad 2,
6049 BR Herten. U mag het ook via de mail sturen:
george.doelle@gmail.com
Hartelijke groet,
Deken R. Merkx, kapelaan G. Dölle en diaken M. Figliola
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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 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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Sint Bernardus reist af naar Maastricht

Meester van Elsloo. Van eenling naar verzameling
Vanaf 22.02.2019
Aan het einde van de middeleeuwen bestond in het huidige Maas-Rijngebied
een levendige productie van houtsculptuur. Helaas is meestal onbekend wie
deze beelden besteld of gemaakt heeft. Om toch enig houvast te krijgen werden
deze beeldhouwers van een 'noodnaam' voorzien, en veruit de bekendste
daarvan is de zogenaamde 'Meester van Elsloo'. In voorbereiding op deze
tentoonstelling zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken verricht naar de aan
deze meester toegeschreven beelden. Ondanks dat blijft zijn identiteit in
nevelen gehuld. In de tentoonstelling doen we de zoektocht in de
kunstgeschiedenis sinds 1940 over. De meer dan vijftig eenlingen vormen nu
samen tot 16 juni 2019 een grote verzameling.
Op deze tentoonstelling is ook het beeld van de H. Bernardus uit de
Munsterkerk te zien.
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