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Feestvreugde

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, 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: 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 zaterdag om 18.00 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 om 13.30 uur,
14.30 uur en 15.30 uur. Voor meer informatie en afspraak groepen buiten
genoemde uren: torenbeklimming@gmail.com.
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken
R. Merkx (0475-339465) of kapelaan G. Dölle (0475-332269) bellen.
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Woord van de deken
’t Is mich get….! Met die woorden begon Marco
Figliola zijn eerste Mis. Eigenlijk niet onder
woorden te brengen wat er gebeurd is. Als diaken
ga je de Kathedraal binnen, als priester kom je
naar buiten. Je mag de Eucharistie opdragen, je
mag zonden vergeven… Niet op grond van eigen
verdiensten maar omdat God jou in zijn dienst wil
nemen. Het grootste dat een mens op deze
aardbol kan doen maakt je tegelijkertijd ook intens nederig. Het is geen
verdienste van ons, het is God die ons armzalige mensen opricht uit de
modder – zoals de psalm zegt – en hen door zijn genade roept tot
hemelse hoogte.
’t Is mich get. Een drukke priesterwijding – de eerste voor onze nieuwe
bisschop – hartelijke woorden, familieleden uit Italië en Honduras: ook de
Kerk in ons bisdom is wereldkerk geworden.
Twee jonge mensen – een doctorandus Italiaans en een
landbouwingenieur – verruilen hun maatschappelijke carrière voor een
missionaire inzet: ‘De boodschap van het Evangelie moet gehoord
worden. Daarvoor geef ik mijn leven.’ Dank, jongens,voor jullie leven, God
zij dank dat wij van jullie mogen horen wat Gods plan is met onze wereld,
met het leven van ieder van ons.
En we hebben gefeest! Na de wijdingsmis in de Kathedraal werden de
wijdelingen en hun families gefeliciteerd in de kerk. Daarna trokken ze met
bijna 300 gasten naar de Oleander in Ool voor een diner. ‘Kost een
aardige duit’, zult u denken. Nee, hoor. Op de uitnodiging stond een klein
envelopje met de tekst: als cadeau een bijdrage aan het diner.’ Er was
nog geld over… (waar heb ik toch vaker gelezen dat mensen honger
hadden, te eten kregen en er nog overbleef…?) Tijdens het diner was er
nog even gelegenheid voor een ludieke act die ik samen met pastoor
Quaedvlieg uit Geleen opvoerde: de levensgeschiedenissen van de
neomisten op de melodie van een aria uit Don Giovanni van Mozart.
Zondag waren de eerste Missen: Marco Figliola in de Kathedraal, Cesar
Cortes in de H. Hartkerk, De neomisten recipieerden vervolgens samen in
de Oranjerie. We hadden voor deze constructie gekozen om minstens een
gedeelte van het feest met de beide parochieclusters samen te kunnen
vieren. Het was super gezellig. Van de 600 belegde broodjes die
klaarstonden voor onze gasten waren er op het eind nog 20 over. Dat
betekent dat we goed gegokt hadden: ruim 400 mensen bezochten de
receptie. Ook onze bisschop, Harrie Smeets, was van de partij. De schrik
sloeg mij even om het hart toen de beide pasgewijden door hun
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medestudenten werden ‘gejonast’. Cesar is vrij stevig, maar Marco wat
fragieler… Ze hebben het gelukkig overleefd.
Na de receptie was er een gezellig eten voor zo’n 75 gasten in de Grieks
restaurant in de binnenstad. En toen ik tegen een uur of 6 dacht dat
iedereen naar zijn hotel zou gaan, bleek men nog een rondleiding door de
Kathedraal te wensen, compleet met orgelspel van de deken en
torenbeklimming. Het was bijna 8 uur toen men ‘verzadigd’ was,
Verzadigd? O, nee, we willen ook nog de Munsterkerk ‘doen’. Nou prima,
maar zonder mij. Ik had ‘de knuip aaf.’
’t Is mich get. ’t Waas mich get. Het was geweldig. God zij dank.
R. Merkx, deken

Agenda
25 juli:
6 augustus:
9 augustus:
15 augustus:
24 en 25 augustus:
1 september:
8 september:
7 en 8 september:
14 september:
15 september:
29 september:
3 oktober:
5 oktober:

feest H. Jacobus en H. Christoffel
gedaanteverandering van de Heer
herdenking Martelaren van Roermond
Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming
Miva actie
Hoogfeest van de kerkwijding van de Kathedraal
feest van Maria geboorte
Open Monumentendagen
feest van de Kruisverheffing
gedachtenis O.L. Vrouw van Smarten
feest van de aartsengelen: Michaël, Rafaël en
Gabriël
einde van het zomer-misrooster
Fakkeltocht

Wanneer zingen onze koren?
Abdijkoor:
Donderdag 25 juli om 19.00 uur in de Kathedraal
Munsterkerkkoor:
Donderdag 25 juli om 19.00 uur in de Kathedraal
Donderdag 15 augustus om 11.00 uur in de Munsterkerk
Schola Sancti Christofori:
Vrijdag 9 augustus om 18.30 uur in de Caroluskapel
Zondag 1 september om 11.30 uur in de Kathedraal
Zaterdag 14 september om 18.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 6 oktober om 10.00 uur in de Munsterkerk
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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 (tel. 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.
De familie of de dienst geestelijke verzorging zal 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.
Uw parochiepriesters
Communie voor zieken en thuiszittenden
Op of rond de eerste vrijdag van de maand 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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St. Christoffel en St. Jacobus
Op 25 juli vieren we twee voor onze parochie
belangrijke heiligen: sint Jacobus en sint Christoffel.
Beide hebben hun feestdag op 25 juli. Vanwege de
‘overlap’ wordt traditioneel Christoffel één dag
eerder gevierd. Omdat de feesten midden in de
vakantie vallen en veel mensen weg zijn, hebben we
– net als vorig jaar – besloten ook dit jaar beide
heiligen sámen te vieren.
We doen dat op d 25 juli om 19.00 uur in de
Kathedraal. De Broederschap van de H. Jacobus
de Meerdere zal deze Mis meevieren. De Mis wordt
opgeluisterd door het Abdijkoor en Munsterkerkkoor.
Wij heten u van harte welkom in deze feestelijke Mis waarin we onze
beider patronen willen gedenken. Na afloop heten wij u hartelijk welkom
op de binnenplaats van de Kathedraal voor een kopje koffie en onderlinge
ontmoeting.

St. Christoffel en St. Jacobus broederlijk
naast elkaar in het Windhausenaltaar in de
Kathedraal (Mariakapel) Foto R. Merkx.
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Jaarlijkse Viering ‘Martelaren van Roermond’
Op vrijdag 9 augustus vieren we in de
Caroluskapel de Eucharistie ter ere van de
Kartuizer martelaren die het leven hebben
gelaten bij de inval van de troepen van Willem
van Oranje op 23 juli 1572. De 12 monniken
zijn nooit heilig verklaard, het zijn immers
kartuizers…(Cartusia facit sanctos sed non
patefacit: een karthuis brengt heiligen voort,
maar maakt ze niet bekend, of populair
gezegd: als je het uithoudt in een
karthuizerklooster, moet je wel een heilige
zijn…).
Peter Nissen heeft in zijn laatste boek over de
geschiedenis van Roermond opnieuw de
stelling verkondigd dat de martelaren van
Roermond geen martelaren in de formele
betekenis zouden zijn: bloedgetuigen van
Christus, maar dat het meer ging om
roofmoord: in de karthuis zouden kostbaarheden aanwezig geweest
kunnen zijn waarnaar de soldaten op zoek waren. Maar het kan toch niet
bestreden worden dat de karthuizers zijn gestorven, juist omdat ze
monniken waren en de kostbaarheden waarnaar de soldaten op zoek
waren, waren stellig bedoeld voor de eredienst.
Uit respect voor het feit dat de martelaren nog niet officieel zalig of heilig
verklaard zijn, vieren we hun gedachtenis niet op hun sterfdag, 23 juli, en
ook niet op 5 augustus, de gedenkdag van alle martelaren van de
Karthuizerorde of op het feest van St. Bruno (6 oktober). Uit praktische
overwegingen nemen we een vrijdagavond in de late zomer: 25 augustus.
Programma:
18.30u
Eucharistieviering Caroluskapel Swalmerstraat 100 met
medewerking van de Schola Sancti Christofori
Hoofdcelebrant: mgr. H. Smeets
19.30u
Eerbetoon aan de Martelaren
19.45u
Koffie
20.15u
Voordracht door pater J.M. Touw, prior van de Abdij
St. Benedictusberg in Vaals
21.00u
Nazit met een drankje
21.30u
Sluiting.
Iedereen is van harte welkom. Opgave is niet nodig.
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Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
Donderdag 15 augustus Munsterkerk Roermond

----- Wees Gegroet Maria, Koningin des hemels ----10.15 uur

Rozenkransgebed met de blijde geheimen

11.00 uur

Plechtige Hoogmis
Hoofdcelebrant mgr. R. Merkx, pastoor-deken
Nederlandstalige samenzang, met name Maria-liederen,
m.m.v. het Munsterkerkkoor
Zegening van de “kroedwès” (door u zelf mee te brengen)

12.30 uur

Gelegenheid een speciale ‘Munsterkerklunch’ te
gebruiken bij het ‘Munstercafé’ op het terras vóór de
Munsterkerk

13.30 uur

Rozenkransgebed met de geheimen van het licht

14.00 uur

Samenzang en overwegingen

14.30 uur

Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen

15.00 uur

Gezongen Mariavespers. Aansluitend lof en zegen met
het Allerheiligste. Afsluitende rondgang met de Mariaikoon.

Er is de gehele dag gelegenheid tot geestelijk gesprek en persoonlijke
biecht.
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Geef meisjes in Kamaroen een toekomst.
In het weekend van 24 en 25 augustus 2019 vindt de jaarlijkse MIVAcollecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor
meisjes in Kameroen.
De bestemming van Zuster Clementine
Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit
gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is
een hele generatie van ouders verloren gegaan aan de aidsepidemie. De
kinderen zijn eenzaam achtergebleven, zonder ouders, soms verstoten
door hun familie. Zuster Clementine trekt zich het lot van de kwetsbare
meisjes aan en vangt hun op in het opvangcentrum in Bangang.
Eigen bestaan
opbouwen
De kinderen voelen
zich op hun gemak in
het centrum en zijn blij
dat ze veel leren.
Zuster Clementine
heeft weinig inkomsten.
Er wordt een beetje verdiend aan een kleine boerderij (kippen, kalkoenen,
gewassen). De meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun
vaardigheden in een sober
Klooster, zonder stromend water, geen toilet, soms elektriciteit. De lessen
worden gegeven door vrijwilligsters uit het dorp. De meisjes leren koken
en krijgen les in hygiëne. De twee naaimachines die er zijn heeft het
centrum gekregen.
Na de opleiding kunnen de meisjes geld lenen om bijvoorbeeld een
naaimachine of kappersmateriaal te kopen om daarmee geld te verdienen
en weer kans op een eigen bestaan en mooie toekomst.
De omgeving is steeds beter op de hoogte van het goede werk van zuster
Clementine. Daardoor is er ook steeds meer betrokkenheid en
samenwerking met lokale leiders, overheid etc.
MIVA ondersteunt met vervoer en communicatie
In veel landen zoals Kameroen zijn basisvoorzieningen als
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren.
Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen.
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en
communicatiemiddelen.
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U kunt MIVA helpen
U kunt MIVA helpen met uw gift tijdens de kerkdeurcollecte op zaterdag
24 augustus in de Munsterkerk en op zondag 25 augustus in de
Kathedraal.
Of stort uw gift op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Breda

Zomersluiting Parochiebureau
Het parochiebureau van de parochies H. Christoforus en H. Geest,
Abdijhof 2 is dit jaar vanwege vakantie gesloten vanaf woensdag 24
juli t/m zondag 11 augustus. 2019.
Graag misintenties opgeven voor 19 juli a.s.

Einde Zomerrooster
Vanaf 3 oktober gaan we weer terug naar het ‘oude’ Misrooster. Dat
betekent dat we weer op zondag 6 oktober om 10.00 uur een Mis doen in
de Munsterkerk en dat de zaterdagavondmis vervalt.

Roermondse Orgelzomer
Dinsdag 23 juli 20.00 uur OLV Munsterkerk 20.00 uur
Rie Hiroe (Japan), orgel
Zij zal o.a. werk voor orgel
uitvoeren uit haar geboorteland
Japan.
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Dinsdag 6 augustus
Christoffelkathedraal 20.00 uur
Wim Diepenhorst, orgel
Entreeprijs: € 10 per concert

25 Jaar bloemtapijt Kapel in ’t Zand Roermond
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Dit jaar wordt voor de 25e keer een Bloemtapijt gelegd in het
Kruiswegpark aan de Kapel in het Zand in Roermond.
In vroeger tijden werd een Bloemtapijt gelegd ter gelegenheid van de
Eerste H. Mis van een neomist.
Aan de Kapel in Het Zand was dat in september 1937 bij de eerste H.Mis
van pater Ton Pieters. Zijn zus, Netje Pieters legde toen een bloemtapijt
van hun ouderlijk huis naar de Kapel. Zij bleef tot 1960 elk jaar een tapijt
leggen van veldbloemen en rozenblaadjes. Ze werd daarbij geholpen door
talloze kinderen en buurtbewoners die zorgde voor een variatie aan
bloemen.
In 1995 werd het Bloemtapijt weer in ere hersteld .Sindsdien is elk jaar
een Bloemtapijt gelegd ter gelegenheid van “ het BESJLOET “, het einde
van het bedevaard seizoen aan de Kapel in het Zand.
Eerst wordt er een onderwerp gekozen en daarna maakt dhr. Peter
Hawinkels de 12 tekeningen. Die hebben altijd een religieuze
achtergrond.

De ongeveer 40 vrijwilligers gaan in de week voor de openstelling aan de
slag met de bloemen die een aantal kwekerijen en bloemisterijen uit de
omgeving gratis ter beschikking stellen.Ook wordt er gebruik gemaakt van
natuurlijke bijmaterialen zoals kersenpitten die de kinderen van de
Kienjerkerk aan de Kapel in Het Zand het hele jaar door verzamelen.
Tijdens het Open Monumenten weekend start de bezichtiging en is tot en
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met de donderdag daarna open.
De leden van de Werkgroep Bloemtapijt nodigen iedereen ook dit jaar
weer uit om het GRATIS Bloemtapijt te komen bezoeken van 14 t/m 19
september a.s. van 10.00-17.00 uur in het Kruiswegpark aan de Parklaan
in Roermond.
In de middag is de Dagkapel ook open en daar is een fototentoonstelling
te zien over 25 jaar Bloemtapijt.
Verder is er een fietsenstalling aanwezig en staat er een offerblok voor
een kleine bijdrage aan dit unieke project, dat nog altijd geïnteresseerden
vanuit heel Nederland en Duitsland op bezoek krijgt.
TOT ZIENS,
Bestuur en leden Werkgroep Bloemtapijt 2019 Roermond.
(Foto’s Wilco Allers)

Impressies van het priesterfeest
Ontmoeting met de
zojuist uit Italië
aangekomen familie
en vrienden in de
Abdijtuin

Links de ouders van Marco,
rechts zijn zus en zwager
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De oergezellige
receptie in
Theaterhotel De
Oranjerie na
afloop van de
eerste Mis

Mgr. Harrie
Smeets
feliciteert de
ouders van
Cesar Cortes

Marco toont zijn nieuwe fiets
aan zijn familie en vrienden.
‘Hai voluto un bicicletta… ?
Adesso pedala! Je hebt een
fiets gewild ? Fietsen zul je !
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Relieken Munsterkerk
Het lijkt een beetje stil te worden rondom de relieken van de Munsterkerk.
Een paar jaar geleden een hele spectaculaire vondst, veel ‘tam-tam’ en
daarna horen we niets meer…?
Achter de schermen wordt er echter heel wat gedaan. Er is iets heel
bijzonders aan de gang. Niet lang geleden zijn ook in België op enkele
plaatsen relieken gevonden die veel gelijkenis vertonen met de onze. Zo
is in de
kooromgang van de
Kathedraal van
Hasselt en
prachtige kast
gemaakt waarin
schedelrelieken van
het Cisterciënserklooster in Kuringen
worden geëxposeerd (de kasten
zijn normaal
gesloten, maar er is
een zeer vriendelijke koster die u
met trots de reliekenschat
zal laten zien!)
In België is een zeer
vooraanstaand instituut: het
‘Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium’ (KIKIRPA) in Brussel. Hier
werken wetenschappers
als kunsthistorici,
restaurateurs, fysici,
chemici en vele anderen
samen aan belangrijke projecten, zoals de restauratie van het
beroemde ‘Lam Gods’ van de gebr. Van Eijck in St. Baafskathedraal
van Gent.
Onze relieken bevinden zich in een soortgelijk instituut in Keulen, de
afd. Restaurierung und Konservierung van de Fachhochschule Köln.
Daar is inmiddels een deel van onze relieken gerestaureerd.

15

En welke plaats ligt
ongeveer midden tussen
Brussel en Keulen?
Inderdaad: Roermond.
Op initiatief van
kunsthistorica professor
Evelyne Verheggen,
hebben we begin juni een
ontmoeting
georganiseerd van enkele
jonge specialisten van het
KIK in Brussel met de
leden van onze externe
commissie kerkelijk
kunstbeheer.
Stadsarcheoloog Eric
Caris keek mee.
De twee kunsthistorici
van het KIK deden
uitvoerig verslag van hun
bevindingen omtrent de
relieken van Hasselt.
De medewerkers van het
KIK waren zeer onder de
indruk van onze eerste reliekenschat, die momenteel veilig ligt
opgeborgen in het depot van de Kathedraal.
Voordat we een
definitieve
beslissing gaan
nemen over de
plaats van de
relieken van de
Munsterkerk willen
we proberen een
verbinding te
leggen tussen de
mensen van het
KIK en de
Fachhochschule. Dat kan misschien heel nieuwe visies opleveren waar
we in Roermond ons voordeel mee kunnen doen. Wij houden u op de
hoogte!
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Renovatie Munsterplein
In augustus gaat de renovatie van het Munsterplein van start.
Momenteel worden de kabels rondom de kiosk vervangen (men stuitte
nog op de fundamenten van de voormalige abdissenwoning!). In
september wordt begonnen met het opnieuw leggen van de bestrating
aan de westzijde
van het
Munsterplein. Ook
de abdijtuin zal
onder handen
worden genomen.
We zijn
momenteel bezig
met de gemeente
om te komen tot
goede afspraken
omdat de grond
van de tuin eigendom is van het Kerkbestuur en de beplanting door de
gemeente wordt aangebracht en onderhouden. Vooralsnog denken we
aan een erfpachtconstructie.
In het najaar zal aan zij- en achterzijde van de Munsterkerk de beplanting
worden aangepast en zal er meer groen komen. De laatste fase – vanaf
december – bestaat uit het opknappen van de Abdijhof. We rekeken erop
dat alles voor jet jubileum Munsterkerk 800 klaar is.

Munsterkerk 800 jaar
Het Comité Munsterkerk 800 jaar is volop bezig om iets
moois te maken van het jubileum in 2020. Vele koren
hebben zich al aangemeld om bijzondere concerten te
houden in de Munsterkerk, er staat een reis op het
programma naar de Bourgogne van 25 april t/m 2 mei
waarin we op zoek gaan naar de wortels van Cisterciënserorde (aanmelden kan al!) en er is overleg over een
grote publiekstrekker op het Munsterplein op zaterdag 10
oktober waarbij een blaasorkest van 175 muzikanten en
misschien wel 400 koorleden een avondlijk muziekspektakel zullen
uitvoeren. In jet weekend van 3 en 4 oktober ligt het hoogtepunt op de
liturgische viering: de Krönungsmesse van Mozart zal worden uitgevoerd.
In de maand juni zal de Kunstbiënnale met als thema ‘Mystique’ in de
viering worden ingepast d.m.v. een bescheiden tentoonstelling in de
Munsterkerk. Voor meer informatie: www.mk800.nl
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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.
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
TV-toren en Remunjs Blaedje van de fa. Gilsing 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
Website: www.roermondparochiecluster
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U GAAT TOCH OOK MEE?
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