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800 JAAR VERRIJZENISGELOOF
Volgend jaar bestaat de Munsterkerk
800 jaar. In 1220 lieten de hertog en
de hertogin van Gelre de Munsterkerk
bouwen met de bedoeling daar begraven
te worden. Al bijna 800 jaar rust hun
gebeente in de graftombe midden in
de kerk. Gerard en Margaretha kijken
de koepel in. Het blauwe plafond met
de gouden sterren stelt de hemel voor.
Vlak onder de koepel staat een beeld van
Christus Triomphator: de verrezen Jezus.
We mogen uitzien naar de hemel. Dat
is de kern van het christelijk geloof. Ons
aardse leven met al zijn moeilijkheden,
met lijden en verdriet, gaat voorbij. God
heeft de mens niet geschapen voor de
dood maar voor het leven. Er is een leven
na de dood waar we met God verenigd
zijn en in Hem met allen die ons in de
dood zijn voorgegaan.
Het geloof in het eeuwig leven relativeert
ons aardse bestaan. Het wordt minder
‘pakken wat je pakken kunt’. Verdriet

wordt minder ‘heftig’ want ook dat gaat
voorbij. Maar ook oppervlakkig plezier
wordt wat ‘afgeremd’: er is iets diepers:
het vertrouwen dat wij door Iemand
gedragen worden, in dit leven en zelfs
over de dood heen!
Vanuit dat perspectief gaan we het
800-jarig bestaan van de Munsterkerk
vieren. We willen mensen met elkaar
verbinden in het vertrouwen dat een
stad mooier en beter wordt als mensen
er zijn voor elkaar. ‘Er zijn voor elkaar’
betekent automatisch: ‘onszelf een
beetje vergeten’. Maar we krijgen meer
terug dan we
inleveren!
De
bijbel noemt het
‘sterven aan jezelf
om het echte
leven te vinden’.
Zalig Pasen!
R. Merkx,
pastoor-deken
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VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN
PALMZONDAGWEEKEND
13-14 APRIL
Zaterdag
15.30u RCG Pollartstraat
16.45u Zorgcentrum Herte met dameskoor

BOETEVIERING
Dinsdag 16 april
15.00u Munsterkerk

CHRISMAMIS

Zondag (met palmwijding en processie)
10.00u Munsterkerk met Munsterkerkkoor
10.00u Michaëlkerk Herten met Kerkelijk
Herenkoor
11.30u Michaëlkerk Herten: gezinsmis met
palmwijding en Palmebessemoptocht
buiten om de kerk met jeugdkoor
11.30u Kathedraal met Schola S. Christofori
15.00u Kathedraal Inzegening gerestaureerde
orgel door de bisschop, daarna dankje-wel-concert door Jean Pierre
Steijvers en Hiroko Inoue.

Woensdag 17 april
19.00u Kathedraal: zegening HH. Oliën
met bisschop en Schola S. Christofori

WITTE DONDERDAG
18 APRIL

GOEDE VRIJDAG
19 APRIL

16.30u
19.00u

15.00u
15.00u
15.00u

19.00u

Zorgcentrum Herte
Munsterkerk met Bisschop, 		
Kerkelijk Herenkoor Herten, met
voetwassing
Michaëlkerk Herten met jeugdkoor
en voetwassing

PAASZATERDAG
20 APRIL
15.30u
16.45u
21.00u
21.30u

RCG Pollartstraat Paasviering
Zorgcentrum Herte Paasviering met
dameskoor
Michaëlkerk Herten Paaswake met
dames- en herenkoor
Kathedraal Paaswake met Schola
S. Christofori en koperensemble
Concordia Melick

19.00u

Zorgcentrum Herte: kruisweg
Kathedraal: kruisweg met bisschop
Michaëlkerk Herten: kruisweg
speciaal voor kinderen
Munsterkerk: kruisverering met
bisschop en Schola S. Christofori

PASEN 21-22 APRIL
10.00u
10.00u

11.30u

Munsterkerk met Munsterkerkkoor
Michaëlkerk Herten met alle 		
kerkkoren. Daarna koffie/thee en
paaseieren zoeken voor de 		
kinderen
Kathedraal met bisschop en cantor

2e Paasdag
11.30u Kathedraal met Muziekensemble ‘t Ketoene Dörp

ORGEL KATHEDRAAL WORDT INGEZEGEND
Op Palmzondag, 14 april om 15.00u, zal mgr.
Harrie Smeets het nieuwe orgel van de St.
Christoffelkathedraal plechtig inzegenen.
De korte plechtigheid wordt gevolgd door
een orgelconcert door de titulair organist
van de Kathedraal, Jean-Pierre Steijvers. Hij
concerteert samen met de befaamde JapansRussische organiste Hiroko Inue. Op het
programma staan werken van werken van
o.a. J.S. Bach, W.A. Mozart, Robert Schumann
en Gustav Merkel. De toegang is gratis en u
kunt reserveren door een mail te sturen naar
info@bisdom-roermond.nl.

VASTENACTIE 2019
We draaien de kraan open en er stroomt
water. Schoon en puur. In het grootste deel
van de wereld is dat anders. Water moet van
verre worden gehaald. 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.
Vastenactie steunt projecten om mensen aan
schoon water te helpen. In de kerken staan
tijdens de vastenperiode collectebussen waar
u uw gaven kunt deponeren. Ook worden
in sommige wijken zakjes rondgebracht. 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.

RESTAURATIE TOREN
MICHAËLKERK VOLTOOID
Eind januari is de restauratie van de toren van
de Michaëlkerk in Herten gereed gekomen.
Bijna drie ton werd bij elkaar gebracht door de
Provincie Limburg, de Gemeente Roermond,
de Stichting Stereac, het Bisdom, het
kerkbestuur en vele bedrijven en particulieren.
Onze toren moet er weer driekwart eeuw
tegen kunnen! Op zondag 30 juni wordt de
toren gezegend tijdens een hoogmis op het
Julianaplein. U bent van harte welkom!

Parochies H. Christoffel en
H. Geest te Roermond
NL 34 INGB 0001 0305 18 of
NL 63 ABNA 0231 4009 77
Parochie H. Michaël Herten
NL 29 ABNA 0845 4495 16

Neem een goed doel
op in uw testament
Mag het uw
parochie zijn?

