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Mijn volk, want heb Ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd?
Antwoord mij.

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 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; 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
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.
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: eerste zaterdag van de maand. Voor meer
informatie en groepen buiten genoemde uren: 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

Voorpagina: De lijdende Christus. Priesterkoor Munsterkerk. 16e eeuw.
School Rubens? Foto: R. Merkx
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Woord van de deken
Pasen
‘Doortocht’, ‘overgang’, ‘een nieuw begin’. Zo zou je
het joodse woord ‘Pesach’, ‘Pascha’ kunnen
vertalen. Oorspronkelijk een joods lentefeest, maar
het feest krijgt een nieuwe betekenis na de
bevrijding van het joodse volk uit Egypte. Toen het
joodse volk werd getroffen door hongersnood in
Kanaän deed men een beroep op de Egyptische
farao. Omdat Jozef, de op een na jongste zoon van
Jacob, door zijn broers als slaaf was verkocht aan
de farao en in Egypte ‘carrière’ had gemaakt, kon hij zijn volk redden. Na
verloop van tijd verhuisde het hele joodse volk naar Egypte. Maar na
verloop van een lange tijd vonden de Egyptenaren dat de joodse
immigranten wel eens een gevaar zouden kunnen gaan vormen. Er
ontstond een vervolging die het volk deed smeken om een redder. God
riep Mozes vanuit de brandende braamstruik om het volk uit Egypte te
leiden. Farao wil zijn ‘slaven’ niet kwijt en God zendt vele plagen over
Egypte om de farao op andere gedachten te brengen: een kikkerplaag,
muggenplaag, sprinkhanen… Maar farao blijft halsstarrig. Tot de laatste
plaag wordt voltrokken: in de nacht sterven alle eerstgeboren van mensen
en dier in heel Egypte. De joden ontkomen aan deze plaag doordat zij op
bevel van God in de avondschemering een lam slachten en daarmee de
deurposten bestrijken. Dat doet farao van gedachte veranderen en hij
stuurt het joodse volk zijn land uit. Maar nog voordat ze over de grens zijn,
bedenkt de faro zich en stuurt zijn leger achter de joden aan. Bij de
Rietzee aangekomen, zit het volk in de val. Maar God redt. Het volk
bereikt veilig de overkant, terwijl de soldaten van farao verdrinken in de
zee. Tot in lengte van jaren zal Israël deze redding van God blijven
gedenken. Pesach: God redt. Toen én nu!
Jezus is in Jeruzalem om Pesach te vieren. In de avondschemering wordt
een paaslam geslacht. Er is brood en wijn. Er wordt geluisterd naar de
verhaal van de doortocht. Aan het einde van dit paasmaal doet Jezus iets
ongehoords. Hij neemt brood en wijn en zegt: ‘Neemt en eet, dit is mijn
lichaam, dit is mijn bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken’. Er is geen
Paaslam. Jezus zelf is het Paslam bij deze maaltijd. Hijzelf zal op Goede
Vrijdag als Paaslam geofferd worden. God schenkt ons zijn eigen Zoon
om ons te redden. Te redden waarvan? Van onze slavernij. Van de zonde
die ons tot slaven maakt en ons de toegang tot het beloofde land, de
hemel, onmogelijk maakt. Maar God blijft redden! Pesach wordt Pasen.
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Iedere keer als wij Eucharistie vieren wordt de redding aan ons
voltrokken, maken wij de doortocht van zonde en dood naar vergeving en
leven.
Heel uitgebreid vieren wij de redding in de Eucharistie van de Paasnacht:
de Paaswake. In het aardedonker ontsteken wij vuur: Christus verlicht
onze dood en brengt eeuwig leven. We horen het scheppingsverhaal:
God, die begin en einde is van alles. We horen hoe het volk door de
Rietzee trekt, we horen hoe Jezus Christus verrijst en de dood definitief is
overwonnen. We worden besprenkeld met doopwater dat ons zegt: ‘Jullie
zijn gedoopt en herboren in God, besef dat je gered bent.’ In de
gedaanten van Brood en Wijn komt de Heer tot ons.
Pesach is Pasen geworden. God heeft gered. God blijft redden. Ieder van
ons. Zalig Pasen!

Agenda
14 april:
14 april:
17 april:
18 april:
19 april:
20 april:
21 april:
22 april:
11 mei:
12 mei:
18 mei:

Palmzondag
inzegening orgel Kathedraal, daarna dank-je-wel concert
Chrismamis in de Kathedraal
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
Hoogfeest van Pasen
Tweede Paasdag
Stadsprocessie
Roepingenzondag
Christoffeldag vormelingen

Wanneer zingen onze koren?
Munsterkerkkoor:
Zondag 14 april om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 21 april om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 12 mei om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 26 mei om 10.00 uur in de Munsterkerk
Schola Sancti Christofori
Zondag 14 april om 11.30u in de Kathedraal
Woensdag 17 april om 19.00 uur in de Kathedraal
Vrijdag 19 april om 19.00 uur in de Munsterkerk
Zaterdag 20 april om 21.30 uur in de Kathedraal
Zondag 5 mei om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 19 mei om 11.30 uur in de Kathedraal
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Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
27-02-2019: Trees van Mameren-Stevens
27-02-2019: Fransje Gabriëls-Bak
11-03-2019: Laury Watervoort
13-03-2019: Johan Remkes

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.

De liturgie van de Goede Week en Pasen
Palmzondag 13/14 april
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 bisschop en Schola Sancti Christofori
11.30u Michaëlkerk Herten gezinsmis met Palmebessemoptocht
Dinsdag 16 april
15.00u Boeteviering Munsterkerk
Woensdag 17 april
19.00u Chrismamis Kathedraal met mgr. Smeets en Schola Sancti
Christofori
Donderdag 18 april Witte Donderdag
16.30u Zorgcentrum ‘Herte’ Witte Donderdagmis
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19.00u Michaëlkerk Herten gezinsmis met Jeugdkoor, met voetwassing
19.00u Munsterkerk H. Mis met voetwassing; met Kerkelijk Herenkoor
Herten
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
15.00u Zorgcentrum ‘Herte’ kruisverering
15.00u Michaëlkerk Herten kinderkruisweg
15.00u Kathedraal Kruisweg met bisschop
19.00u Munsterkerk kruisverering met bisschop en Schola Sancti
Christofori
Zaterdag 20 april Paaszaterdag
15.30u RCG Pollartstraat Paasviering
16.45u Zorgcentrum Herte Paasviering met dameskoor
20.00u Michaëlkerk Paaswake met dames- en herenkoor
21.30u Kathedraal Paaswake m.m.v. Schola Sancti Christofori en koperblazersensemble van Concordia Melick
Zondag 21 april Pasen
10.00u Munsterkerk Hoogmis met Munsterkerkkoor
10.00u Michaëlkerk Herten met alle kerkkoren. Na afloop van de viering
koffie/thee en paaseieren zoeken voor de kinderen.
11.30u Kathedraal Hoogmis met cantor
Maandag 22 april 2e Paasdag
11.30u Kathedraal Hoogmis met muziekensemble 't Ketoene Dörp

Paascommunie
Op zaterdag 20 april wordt de paascommunie gebracht aan zieken en
thuis zittende. 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 16 april om 15.00 uur
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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
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.
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.
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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.

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.
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.
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Stadsprocessie naar Kapel in 't Zand op 11 mei
Op zaterdag 11 mei vertrekt om 17.30 uur de Stadsprocessie voor de
354e 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 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). Voor meer informatie:
www.stadspro.nl

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. Sommigen 'roept' God om in gezin en beroep midden in de wereld

9

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 12 mei. We vieren deze dag in de
Kathedraal met een gebedsmiddag vanaf 14.30 uur en een vesperviering
om 16.00 uur.

5 juni 2019: BEDEVAART NAAR HEPPENEERT
Op woensdag 5 juni 2019 wordt
door de parochies van Herten,
Linne, Brachterbeek,
Maasbracht, Stevensweert en
Ohé en Laak een bedevaart
georganiseerd naar Heppeneert.
Het programma ziet er als volgt
uit:
11.00 uur:
12.30 uur:
14.00 uur:
15.00 uur:

H. Mis
Lunch in de parochiezaal, aansluitend vrije tijd
Lof met Rozenkrans.
Vertrek naar huis

U kunt op twee manieren deelnemen aan de bedevaart: op de fiets of met
de auto. In alle hierboven genoemde parochies zal er een centraal
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vertrekpunt zijn. Dat wordt bekend gemaakt wanneer alle aanmeldingen
binnen zijn. Vertrek met de fiets zal vanaf Herten om 09.00 uur zijn; de
overige vertrekplaatsen volgen daarna.
Degene die met de auto willen gaan kunnen op eigen gelegenheid
vertrekken. Als u bereid bent iemand mee te nemen of met iemand wilt
meerijden kunt u vanzelfsprekend zelf afspraken hierover maken. Als u
geen eigen auto hebt, kunt u dit aangeven op het formulier en zullen wij
iemand zoeken met wie u kunt meerijden. U kunt natuurlijk ook zelf
iemand zoeken.
In de parochiezaal kunnen wij u een goedverzorgde lunch aanbieden voor
€ 9,50 (brood, krentenbrood, vlees, kaas, confituur, vla, koffie). Mocht u
liever een warme lunch willen gebruiken in een restaurant in Heppeneert,
dan is dat ook mogelijk, maar dan moet u dat op eigen gelegenheid doen.
U kunt zich opgeven voor deze bedevaart door het aanmeldingsformulier
in te vullen, dat u in de verschillende parochiekerken kunt vinden, of u
kunt bellen met het parochiekantoor. Graag aanmelden vóór vrijdag 24
mei
Pastoor-Deken R. Merkx, Pastoor L. Creemers, Kapelaan G. Dölle,
Kapelaan R. Schreiber

Ervaringen van de WJD 2019 in Panama.
Zaterdag 12 januari was de dag van vertrek voor een reis van drie weken
naar Panama. Dat is het land waar de Wereldjongerendagen (WJD) 2019
beleefd en gevierd werden door jongeren vanuit de hele wereld. Er waren
120 jongeren uit Nederland.
Vanuit Limburg verzamelden we ons rond 11.00 uur in Roermond, daar
hebben we in de Munsterkerk samen de H. Mis gevierd met onze
hulpbisschop. We waren met een groep van 9 jongeren en priesters
vanuit ons bisdom. Vanuit Roermond gingen we met de trein richting
Schiphol. Om kwart over zes vertrok het vliegtuig vanuit Nederland met
een overstap in Istanbul naar Panama. De totale reis duurde bijna 20 uur!
Aangekomen in Panama moesten we nog ongeveer vijf uur reizen met de
bus naar onze gastgezinnen in Sona, een stad in het bisdom Santiago,
waar wij een week verbleven voor de ‘days in the dioceses’. Rond 23.30
uur ’s nachts waren we eindelijk in Sona, in onze gastparochie
aangekomen. Al meteen werd de Panamese gastvrijheid zichtbaar in het
vreugde en het enthousiasme van de parochianen. We werden
binnengehaald alsof we filmsterren waren. Een erehaag van duizend
telefoontjes, die als sterren hun lampje lieten fonkelen, en gejuich. En
vanaf een podium werden we welkom geheten. We moesten de
zondagsmis nog vieren, en het was al erg laat en waar we dachten een
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korte Mis te
vieren werd dat
een Mis met
swingende
Panamese
liederen waar alle
parochianen de
Mis met ons
meevierden. Een
warm bad van
ontvangst.
De Panamese
cultuur verschilt veel van de Nederlandse cultuur. Men is veel gastvrijer
en uitbundiger, in de kerk wordt niet al;een gezongen, maar ook geklapt
en gedanst. De vreugde van de Panamezen wordt ook zichtbaar in hun
gevoel voor dansen en de trots op hun land. Ze presenteren graag hun
traditionele dansen. Een keer hebben we een grote parade
meegemaakt, een soort carnavalsoptocht. De gastgezinnen was

gevraagd om de pelgrims in de traditionele kleding van Panama te
kleden. Sommige jongeren kregen daarbij een complete outfit aan
inclusief bijpassend schoeisel. Erg bijzonder om daarin rond te lopen.
De parade bestond uit een aantal traditioneel versierde wagens en
vele dansende Panamese mensen. Op onze laatste avond in Sona
was het weer een groot feest. We begonnen met een lichtjesprocessie
vergezeld van dans en gejuich. Aangekomen op het plein stond er een
barbecue voor ons klaar. Tijdens het eten kregen we weer een
folkloristische dans te zien. Na een week verblijf namen we afscheid
van onze gastgezinnen en gastparochie San Isidro Labrador in Sona.
Dankbaar voor de verbazingwekkende gastvrijheid en grote vreugde.
Ook de Panamezen uitten hun grote dankbaarheid in het geven van
allerlei cadeaus. Er stroomden vele tranen bij ons afscheid in Soná.
Vanuit Soná zijn we met de bus naar Santiago gereden. Daar kwamen we
samen met alle pelgrims die in het bisdom Santiago de Veraguas
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verbleven. We vierden met pelgrims uit allerlei landen een openingsmis
voor de WJD met de bisschop van Santiago. Een waar feest als
voorproefje op de WJD
met de tientallen vlaggen
en honderden
aanwezigen. Op die dag
hadden we een kort
nachtje, omdat we om vijf
uur in de ochtend al
vertrokken naar Panamastad. Een rit die
voorspoediger verliep dan
verwacht. Rond het
middaguur kwamen we
aan in Panama-stad waar
de grote
jongerenbijeenkomsten met de Paus zouden plaatsvinden. In Panamastad verbleven we ook in gastgezinnen.
In Panama was de ontmoeting met de wereldkerk. Dinsdag 22 januari was
de officiële openingsmis van de WJD met de aartsbisschop van Panamastad. Voor het eerst waren we met tienduizenden pelgrims vanuit de hele
wereld bij elkaar. Donderdagmiddag was de eerste ontmoeting van de
paus met de jongeren en vrijdag gezamenlijk de kruisweg bidden. Een
kruisweg waarbij niet de standaard staties werden herdacht, maar ook
andere momenten uit Jezus’ laatste uren. Bij elke statie was een korte
reflectie en een gebed waarin Onze Lieve Vrouw, patroonheilige van
Latijns Amerika, werd aangeroepen om voor ons te bidden.
Zoals altijd de dag voor de grote viering met de Paus, gingen de WJDgangers zaterdag in een
grote stroom naar het
veld om te overnachten.
Een relatief korte
pelgrimage naar het veld
van 2½ km waar we
anderhalf uur over
gedaan hebben. Tijdens
de tocht werd er
gezongen in
verschillende talen.
We zaten relatief dicht
bij het podium. Op het veld aangekomen konden we rustig even wat
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bijkomen en het meegenomen eten nuttigen. Na een ontspannen tijd
begon de avondwake. De Aanbidding van de Allerheiligste werd ingeleid
door Paus Franciscus. De paus moedigde ons aan om in deze aanbidding
onze pijnen en moeilijkheden via Maria bij Jezus neer te leggen. Vele
honderd duizenden mensen waren daar voor de aanbidding. Wat een
stilte, velen op de knie voor het Allerheiligste Sacrament. Een bijzonder
ervaring voor velen.
Zondag 27 januari was de slotmis met de paus met ruim 600.000 jongeren
uit de hele wereld. In zijn preek sprak hij tot de jongeren, tot alle mensen,
over op missie gaan. We moeten als jongeren onze dromen blijven
najagen anders worden het zwakke fantasieën. We moeten betrokken
raken in de dromen voor morgen en er voor vechten, vechten voor je
eigen ruimte. ‘Your space is today.’
“Jongeren jullie zijn niet de toekomst, we vinden dat leuk om te zeggen,
maar jullie zijn het heden. Leef de droom die God droomt niet morgen
maar vandaag. Het zal je doen opstaan, doen bewegen, doen
verwonderen. Open je voor de Heilige Geest, zodat er een nieuw
Pinksteren op de wereld plaatsvindt.”
Aan het einde van de Mis smeekte de Paus bij Maria haar bescherming af
voor de jongeren. Speciaal daarvoor stond een kopie van het beeld van
Maria uit Fatima op het podium, al vooruitwijzend naar het land van de
volgende WJD. Daarmee eindigde ook deze Mis met de aansporing en de
woorden: ‘Zie de dienstmaagd des Heren mij geschiede naar Uw woord’,
het thema van de WJD. De volgende wereld jongerendagen zullen in
2022 in Portugal zijn.
Na de wereld jongerendagen gingen we een groep van 10 mensen naar
Mexico-stad. Een
bijzondere reis. Omdat
Maria het thema van
onze WJD was, wilden
we ook naar Onze
Lieve Vrouw van
Guadeloupe gaan, het
grootste Maria
heiligdom ter wereld,
dat zich in Mexico-stad
bevindt. In Mexico
waren we te gast in het
grootseminarie van het
aartsbisdom Mexicostad.
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De eerste middag hebben we het centrale plein van Mexico-stad bezocht,
het Zócalo, waaraan ook de kathedraal gelegen is. Opzij van het plein ligt
de ruïne van de Templo Mayor, de hoofdtempel van de Azteken. In de
precolumbiaanse tijd, voordat de Spanjaarden het gebied koloniseerden,
was Mexico-stad de hoofdstad van de Azteken. Onze gids vertelde
uitgebreid over het leven van de Azteken, hun religie en macht, en hoe de
Spanjaarden het gebied met geweld veroverden. Verder liepen we langs
het oude bisschoppelijk paleis, waar Juan Diego in 1531 zijn tilma
(mantel) aan de bisschop liet zien met de afbeelding van de H.Maagd
daarop. Dit was het begin van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van
Guadaloupe.
De volgende dag hebben we dit heiligdom bezocht en daar samen in een
zijkapel van de nieuwe basiliek de H. Mis gevierd. De oude basiliek uit
1709 is door de aardbevingen van dit gebied scheef getrokken en in 1974
besloot men een grotere nieuwe te bouwen. Deze nieuwe basiliek kan
40.000 mensen bevatten. We hebben de route gelopen over de heuvel
Tepeyac, waar Maria aan Juan Diego verscheen en waar hij de rozen
moest plukken voor de bisschop als teken dat Maria echt met hem had
gesproken. Toen hij bij de bisschop zijn mantel uitvouwde om de rozen te
laten zien, bleek aan de binnenkant van zijn tilma (mantel) een afbeelding
van Maria te staan. Deze tilma is tot op heden puntgaaf bewaard
gebleven en wordt in de nieuwe basiliek aan de gelovigen getoond. Op de
heuvel Tepeyac staat ook het oudste kerkje van het heiligdom, gebouwd
over het huisje van Juan Diego, en vinden we de waterbron die Maria
deed ontspringen. We hebben bij Maria ook de kaarsen aangestoken die
we aan de mensen thuis hadden beloofd.
De laatste dag van ons bezoek aan Mexico stond in het teken van de
precolumbiaanse culturen, de tijd voordat de Spanjaarden er kwamen.
Eerst hebben we het Museum voor Antropologie bezocht, een ware
schatkamer van de precolumbiaanse culturen in Mexico.’s Middags
hebben we de tempelruïnes van Teotihuacán bezocht, zo’n 60 km buiten
Mexico-stad. Daar staan twee grote pyramides, één voor de zon en één
voor de maan. De Azteken brachten op deze pyramides hun
mensenoffers: bij een levende jongeman werd de borstkas met een mes
geopend en het hart eruit gerukt om dit aan de goden te offeren. Met het
bloed van de geofferde jongeman werden de gelovigen besprenkeld. We
hebben deze pyramides ook beklommen, maar zonder een mensenoffer
te brengen !
De hele belevenis hier was ontzettend leerzaam. We bedanken God dat
we dit hebben mogen meemaken! Bidt voor onze jongeren!
Kap. G. Dölle
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Priesterwijding
Wij verheugen ons op de priesterwijding van kapelan Marco Figliola op
zaterdag 15 juni om 10.30u in de Kathedraal door mgr. Smeets. Marco
wordt samen gewijd met Cesar Cortes, de kapelaan van de H.
Hartparochie. Dat wordt dus een echt ‘Roermonds feestje’! Hoewel…
Marco komt uit Italië en Cesar uit Honduras. We kunnen dus ook een
‘internationaal feest’ verwachten: echt wereldkerk! Waar 100 jaar geleden
nog Nederlandse missionarissen naar het buitenland trokken, zien we nu
een omgekeerde beweging. God zij dank!
Op zondag 16 juni doet Marco om 11.30u zijn eerste Mis in de Kathedraal
en Cesar op hetzelfde tijdstip in de H. Hartkerk. Daarna zullen beide
neomisten samen recipiëren in de Oranjerie.

Uitnodiging Dankjewel-concert met orgelzegening Orgel
Kathedraal Roermond Palmzondag, 14 april om 15.00 uur
Afgelopen november is de ingrijpende renovatie van het orgel van de
kathedraal afgesloten. Daarmee is min of meer ook de totale renovatie
van de Limburgse bisschopskerk afgerond, die zo’n vijftien jaar geleden
begon.
Om alle mensen en instellingen, die geholpen hebben om alles te
realiseren, te bedanken wordt op Palmzondag 14 april een concert
aangeboden. Ook andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.
Het concert wordt verzorgd door de vaste de vaste organist van de
kathedraal, Jean-Pierre Steijvers.
Hij zal ook enkele werken uitvoeren samen met Hiroko Inue, de bekende
Japans-Russische organiste.
Zij zullen de muzikale rijkdom van dit veelzijdige orgel in al zijn facetten
laten horen. Hieraan voorafgaand zal bisschop Harrie Smeets het nieuwe
orgel inzegenen.Na afloop van het concert worden een brochure en CD
gepresenteerd en ter verkoop aangeboden. De brochure beschrijft de
geschiedenis van de kathedraalorgels in het algemeen en dit orgel in het
bijzonder en staat ook uitgebreid stil bij de recente restauratie.
Op de CD klinken werken die Steijvers onlangs op het kathedraalorgel
heeft gespeeld.
Het orgelconcert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis.
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 op het mailadres: info@bisdom-roermond.nl
Op het programma staan werken van o.a. J.S. Bacht. W.A. Mozart en G.
Merkel. Van harte welkom!
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Munsterkerk 800: Parochiereis ‘Terug naar de wortels’
In 2020 vieren we het jubileum ‘800 jaar
Munsterkerk’. Het programma begin zich al goed te
ontwikkelen! (zie: www.munsterkerk800.nl). Van 25
april t/m 2 mei 2020 bieden wij een parochiebusreis
aan naar de Bourgogne in Frankrijk. We bezoeken
plaatsen als Cîteaux, Paray-le-Monial, Taizé,
Vézelay en Fontenay. Het wordt een reis met een
gelovige inhoud (er is iedere dag gelegenheid om
de H. Mis bij te wonen), maar er is ook aandacht
voor cultuur, onderling samenzijn en gezelligheid.
We streven ernaar dat ook parochiegeestelijken
meegaan, zodat we de ‘familieband’ binnen de
parochie versterken. De prijs bedraagt all-in ongeveer € 745 (€ 180
toeslag bij éénpersoonskamer). De organisatie is in handen van ‘Het huis
van de Pelgrim’. Binnen enkele weken is in de kerken een folder
beschikbaar met meer informatie. Van harte aanbevolen!

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
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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.

Concert in de Munsterkerk
Zaterdag 6 april 16.00u Munsterkerk. Vrije toegang (collecte na afloop)
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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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