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Wie Wat Waar?

’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaëlpa-

rochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 110,- kerk-
bijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een 

abonnement nemen. Verschijnt  6x per jaar.

Pastoraal team
Pastoor-deken: Lic. A. de Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond

Telefoon:  0475 - 33 49 24 E-mail: christoforus@gmail.com

Kapelaan: M. Figliola, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 

Telefoon: 06 - 85 53 98 44 E-mail: figliolamar@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond

Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, 

Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com

Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond.

Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com 

Aanvangstijden H. Missen:
Kathedraal: op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur, zaterdag om 18.00 uur (voorlopig) 

  en vanaf 25 oktober ook op zondag om 10.00 uur.

Michaëlkerk: 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 - 17.00 uur 

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 het de kerk geopend van 14.00 - 17.00 uur tot 1 november a.s.

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 (het hoofdportaal is tot 17.00 uur geopend).

Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is gesloten voor bezoek.

Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Beklimmen toren Kathedraal: voorlopig is de toren niet toegankelijk. 

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken de 

Graaf Woutering (0475 - 33 49 24) of kapelaan M. Figliola (06 - 85 53 98 44) bellen.
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Woord van de deken

Langs deze weg wil uw nieuwe pastoor-deken u al-
len groeten en danken voor het warme onthaal van 
27 september j.l. in de kathedraal van Roermond. Ik 
moet eerlijk bekennen dat ik er wat tegenop zag 
vanwege de beperkingen die te maken hebben 
met de Corona maatregelen. Om die reden had ik 
zelf er voor gekozen om geen afscheid in Horst te 
laten plaats vinden teneinde alle aandacht uit te 
kunnen laten gaan naar de installatie van de nieu-
we deken Wilson Varela. We zullen trouwens pas-
toor Varela als herder en als collega zeer missen
in onze regio. Een troost is dan wel weer de goede opvolging waarin het Bisdom 
voorzien heeft. Dat geldt zowel voor Roermond als voor Horst.

Een worsteling voor mij was aanvankelijk het idee dat een installatie alleen door 
een klein gezelschap van bijna alleen maar genodigden zou worden bijgewoond. 
Gevoelsmatig gaat dat in tegen alles waarvoor we als Kerk proberen te staan. 
Nota bene is de deken van Roermond plebaan van de kathedraal. Vicaris gene-
raal Mgr. Maessen legde tijdens zijn homilie nog duidelijk uit dat ‘plebaan’ afgeleid 
is van het Latijnse woord ‘plebs’ dat zonder negatieve bijklank gewoon ‘het volk, 
de mensen’ betekent, namelijk de mensen die rond de Kathedraal leven en daar 
als gemeenschap samen komen. Namens de Bisschop is de plebaan er voor de 
geestelijke zorg van al deze mensen...en juist de mensen om wie het gaat zouden 
niet er bij kunnen zijn. Ongerijmd leek me dat. Maar gelukkig kon via livestream 
de installatie door velen gevolgd worden, waarnaast in de kathedraal vertegen-
woordigers van onze parochiegemeenschappen aanwezig waren en onze bur-
gemeester namens ‘Roermond’ hartelijke, uitnodigende, prikkelende en soms 
waarschuwende woorden van welkom sprak namens de gemeente, gelardeerd 
met een vleugje humor.

Mede dankzij de inzet van een altijd goed communicerende, functionerende en 
improviserende kapelaan Marco Figliola en met de onmisbare steun van de no-
dige vrijwilligers werd de installatie mis in positieve zin een ‘evenement’ dat er 
mocht zijn. De relatieve eenvoud van de ceremonie gaf rust en daardoor con-
centratie op inhoud en essentie, de zang en het orgelspel waren hemels en on-
dersteunden waardig het geheel, waarbij het niet mogen meezingen bijzonder 
moeilijk blijft. Het deed me deugd dat met name ook mijn moeder, mijn broer met 
zijn echtgenote en hun beider kinderen, intens vreugde beleefden aan de heilige 
Mis en diep onder de indruk waren van het geheel, bovenal het goede, warme 
welkom dat ons allen ten deel viel en waarin zij ook mochten delen.
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Voor hen en mijzelf begon de installatie feitelijk om 13.30u in de sacristie. Mijn 
familie aanschouwde het afleggen van een hele serie ambtseden. 

De nieuwe deken moest ten overstaan van de vicaris generaal en de beide getui-
gen, met zijn rechterhand op het grote Evangelieboek, beloven om, hoe zal ik het 
zeggen: “heel erg brááf te blijven en zich een gehoorzame zoon te betonen, van 
de paus, het Leergezag en vooral natuurlijk de bijna-buurman aan de Paredis-
straat, bisschop Smeets”. Feitelijk is dat al allemaal uitgesproken bij de diaken- en 
priesterwijding, maar de Kerk heeft in 2000 jaar veel mensenkennis opgedaan, 
heeft veel meegemaakt met de nodige eigenwijze geestelijken en daarom acht 
ze het nuttig om per benoeming voor de nieuwe pastoor of deken nog maar eens 
in herinnering te roepen ‘wat men ook al weer zoal beloofd heeft, lang geleden...’. 

Het weekeinde van 3 en 4 oktober was ook bijzonder. Kapelaan Marco introdu-
ceerde me bij de kerkgangers in het RCG en vervolgens vierden we de 800e 
wijdingsverjaardag van de Munsterkerk met een Pontificale Hoogmis door bis-
schop Smeets in aanwezigheid van de gouverneur, de burgemeester en andere 
betrokkenen, opgeluisterd door neocatechumenale medebroeders van onze ka-
pelaan en per livestream te volgen. Zondagochtend was er dan de eerste fysieke 
kennismaking met de parochie van Herten: Feestelijk en warm, veel hartelijkheid 
in en rond de sacristie, banieren, bloemen, misdienaars, 3 heren, zang door 4 
cantores, om daarna naar de kathedraal te spoeden voor de Mis van 11.30u.

Door mijn herinnering gaat, al haastende van de ene naar de andere locatie, 
voortdurend het beeld van deken Heuvelmans, de herder uit mijn jonge jaren 
toen ik de Mis diende in de Munsterkerk of op zondag die heerlijke favoriete ‘uit-
slaapmis’ van weleer om 12.15u in de kathedraal: “Hoe deed Heuvelmans dat ook 
al weer, wat zei hij toen en toen ook al weer” en dan herinner ik me zijn humor, 
relativering, zijn hartelijkheid en wijsheid.

En nu: Veel gezichten, veel kennismakingen, kortom: Soms duizelt me het in de 
poging alles en iedereen te onthouden. Toen ik in 2009 als deken in Horst aan-
trad, plande ik vanaf week 1 mijn agenda vol met vergaderingen. Ik trachtte in zo 
kort mogelijke tijd alle werkgroepen, besturen, comités, verenigingen en wat dies 
meer zij te ontmoeten.... 

Nu is de installatie in de kathedraal de dag daarop gevolgd door een persconfe-
rentie die somberde over de Corona ontwikkelingen waardoor verscherpte maat-
regelen afgekondigd zouden gaan worden, gevolgd door landelijke commotie om-
trent groepen van 600 zingende kerkgangers. De installatie en de viering van 800 
jaar Munsterkerk lijken door het oog van de naald gegaan te zijn voor wat betreft 
de aantallen van toegestane aanwezigen.
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Diverse pogingen om met groepen kennis te maken strandden de afgelopen korte 
periode in een golf begrijpelijke afzeggingen. Ook enkele individuele kennisma-
kingen werden gedurende de voorbije weken uit schrik en voorzorg afgezegd. 
Allemaal zeer begrijpelijk, men kan nooit te voorzichtig zijn. Maar hopelijk mag ik 
een beetje vragen om uw geduld en uw begrip nu de kennismakingsrondes wat 
langzamer verlopen dan gehoopt en aanvankelijk gepland. 

We hebben allemaal geen ervaring met corona, er liggen geen draaiboeken ge-
reed met hoe we in geval van ‘alweer een pandemie’ dienen te handelen. Dit is 
voor ons allen nieuw en we tasten en zoeken naar manieren om veilig en ade-
quaat onze weg te vervolgen. Maar het komt goed, het gaat zeker ‘n keer lukken.

Voor nu: Heel veel dank voor het hartelijk welkom dat u allen mij bereidde, dank 
voor de vele persoonlijke wensen welke ik mocht ontvangen: Excuses dat ik ze 
niet afzonderlijk schriftelijk beantwoord.
“Blijf gezond” wensen we elkaar welgemeend veelvuldig toe, onder de zegen van 
O.L. Vrouw, Sint Christoffel en Sint Michael.

Alexander de Graaf Woutering, uw pastoor en deken.

Agenda
18 oktober:   Wereldmissiedag

1 november:     Allerheiligen

2 november:     Allerzielen

8 november:   Willibrordzondag

22 november:    Laatste zondag van het kerkelijk jaar

29 november:    Begin van de Advent

29 november - 20 december: Kerstactie Roermondse missionarissen

Wanneer zingen onze koren?
Helaas mogen onze koren voorlopig niet zingen. Het blijkt dat bij zingen de kans op 

druppel-infectie groot is. Sterker nog: er mag tijdens vieringen helemaal niet worden 

gezongen, alleen door een cantor. We gaan onze uiterste best doen om toch mooie 

vieringen te houden!

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
07-08-2020: Gonny Willems-Beumer

23-09-2020: Truus Vosbeek-Verspaij

29-09-2020: Mia Parren-van Elmpt

Getrouwd vanuit de Kathedraal
28-08-2020: Sjors van Dijk en Sophie Evers
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800 jaar Munsterkerk

Afgelopen donderdag 1 oktober was het 800 jaar geleden dat met grootse luister 
onze Munsterabdij middels de liturgie van de kerkwijding in gebruik werd geno-
men voor de Eredienst. Op slechts 6 jaren na, tijdens de Franse Revolutie, is in 
deze kerk onafgebroken Gods lof gezongen en Eucharistie gevierd; van 1220 
tot 1797 was het een kloosterkerk van hooggeboren Cisterciënzerinnen, vanaf 
1803 is zij een parochiekerk en uitgegroeid tot het religieuze centrum en hart van 
Roermond. Deken Heuvelmans hoorden we vaker zeggen: “De Sint-Christoffel-
kathedraal is onze deftige salon voor zon- en feestdagen, de Munsterkerk is onze 
knusse huiskamer waar we ons veilig en geborgen weten en ons thuis voelen.” 
Deze prachtige kerk inspireert tot op de dag van vandaag, schenkt rust en troost 
en nodigt uit tot reflectie over wie wij zijn, waartoe wij op aarde zijn en helpt ons 
om in contact te komen met Gods Zoon Jezus, de Schenker van Leven en Liefde, 
naar wie elk detail in deze kerk direct of indirect verwijst. Graaf Gerard en gravin 
Margaretha, door wie en voor wie deze kerk als mausoleum werd gebouwd, rich-
ten onze blik omhoog vanuit hun praalgraf dat hier onafgebroken de eeuwen en 
de modes heeft getrotseerd en nodigen ons uit om de zin van het leven te zoeken 
buiten onszelf, in een andere dimensie, daar, waar leven na de dood in licht en 
liefde ons wacht.

Welkom aan u, onze bisschop Mgr. Smeets. 
U heeft veel aandacht gegeven aan dit 8e 
eeuwfeest van de Munsterkerk waar u zelf 
dichtbij woont en waarvan u de klokken 
dagelijks hoort Dit strekt ons tot troost, nu 
veel evenementen door de Coronapande-
mie geen doorgang konden vinden. Dank 
dat u wederom bereid bent om over te ste-
ken, nu voor het feest van de Kerkwijding 
zelf. Welkom aan gouverneur Bovens en 
echtgenote. Betrokken als u altijd bent wilt 
u de viering van dit iconische kerkgebouw 
van internationale allure, dit pronkjuweel 
van onze provincie absoluut meemaken. 
Ook de historicus in u zal vreugde bele-
ven aan de levende en levendige geschie-
denis van dit zo sprekende monument dat
onze provincie verrijkt. Welkom ook aan u, burgemeester Donders, hier aanwezig 
met uw echtgenoot. Dit is tenslotte ‘uw’ stad en daardoor bent ook u trots op ‘uw’, 
ja ‘onze Munsterkerk’; inderdaad: Kerk en Staat weten elkaar vanavond weer 
goed te vinden in hun gedeelde vreugde en dankbaarheid om dit wonderschone 
Godshuis. 
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U kondigde dit element afgelopen zondag nog duidelijk aan in uw welkomstwoord 
aan het einde van de installatie mis. Het Comité jaar Munsterkerk begroeten we 
eveneens hartelijk, onder dankzegging voor wat u heeft willen organiseren. Co-
rona sloeg heel wat uit onze handen en beperkte helaas de feestelijkheden aan-
zienlijk, maar op digitale wijze, creatief en inventief, middels een prachtig boek, 
lezingen, artikelen en binnenkort middels een onderwijsproject werd tot ver buiten 
onze regio aandacht gegeven aan dit bijzondere jubileum dat niet onopgemerkt 
is gebleven. De heer en mevrouw Kaiser, Rini van Kessel, Frank Slenders, Kees 
Nuyens en Roel Schenk: Welkom en dank.

Maar bovenal is onze Munsterkerk een gebouw waarin gevierd dient te worden 
en waar ontmoeting, horizontaal met elkaar en verticaal met onze Schepper mag 
plaats vinden. Dank en welkom aan onze vrijwilligers, parochianen, betrokken 
kerkgangers van heinde en verre, u. verbonden nu via livestream: Wij vieren hier 
telkens de heilige Eucharistie en daar is dit gebouw voor bedoeld en alles is zo 
ingericht en ontworpen dat elk element naar de heilige Mis verwijst, het Offer van 
Jezus Christus deels in de vorm van een Maaltijd, het Laatste Avondmaal, Door 
de Eucharistie, dankzegging, hier te blijven vieren, heiligen wij onszelf en dit hou-
den we deze wonderschone kerk in leven en voorkomen we dat het een levenloos 
museum zou worden. Onze Munsterkerk lééft dankzij u, dankzij ons die vieren en 
ontmoeten. 

Deken A. de Graaf Woutering

Advent
Op zondag 29 november vieren we het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Het 
kerkelijk jaar begint een week of 4 eerder dan het burgerlijke jaar: we straten met 
een voorbereidingstijd op het feest van de geboorte van Jezus Christus: de ad-
vent. We hangen in onze kerken adventskransen op: iedere week steken we een 
kaars extra aan om te visualiseren dat geboorte van Jezus Christus, het Licht van 
de wereld, nadert. December: een drukke maand. Gunnen we onszelf ook wat 
momenten om na te denken over de komst van de Heer. Hij wil ook in ons hart 
opnieuw geboren worden om het geluk te geven dat de grootste cadeaus van de 
decembermaand niet kunnen evenaren!
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Allerheiligen en Allerzielen

Een keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestor-
ven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en 
jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij 
al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Het afgelopen jaar 
en vele jaren geleden. 

Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra 
aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Al-
lerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle 
heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor 
ons zijn geworden. 

In de Christoforusparochie en H. Geestparochie wordt Allerheiligen gevierd op 
zondag 1 november om 10.00 uur in de Munsterkerk en om 11.30 uur in de Ka-
thedraal en in Herten in de Michaëlkerk met een plechtige eucharistieviering. In 
de Munsterkerk worden op zondag 1 november alle overledenen, die vanuit de 
Munsterkerk, de Kathedraal en de Michaëlkerk uitgeleide gedaan zijn, herdacht.

Op zondag 1 november is omstreeks 11.30 uur gravenzegening op de begraaf-
plaats bij de kerk in Herten en op de begraafplaats Brummenberg.

Munsterkerk, Kathedraal en Michaëlkerk Herten 
Allerzielen 2019-2020 
Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk 
*toen er geen uitvaartmissen plaats konden vinden, uitgeleide gedaan vanuit 
begraafplaats of crematorium

15-11-2019:  Toon van Boven

21-11-2019:  Treesje Brussaard

22-11-2019:  Pierre Roumen

23-11-2019:  Josee op de Coul

06-12-2019:  Marianne Baeten

12-12-2019:  Trees Weltens-Joosten

27-12-2019:  Tonnie Geradts-van Gasselt

28-12-2019:  Liesbeth Horbach-Ruland

09-01-2020:  Harry van Kessel

15-01-2020:  Riny Opbroek-van den Dungen

18-01-2020:  Jacqueline Wolters
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19-11-2020:  Elly Gruijters-Warringa

23-03-2020:  Huub van Ool *

28-03-2020:  Lex Finaly *

28-03-2020:  Zus Castelijn-Zunnebeld * 

06-04-2020:  Wim Willems  

08-04-2020:  Rina Helthuis Baeten *

01-05-2020:  Joep Janssens

08-05-2020:  Ben Timans

16-05-2020:  Stef Dols

18-05-2020:  Pierre Passage

15-06-2020:  Nellie Heijnen-Melis

17-06-2020:  Illa Meyer-Dieben

19-06-2020:  Charles Trautmann

29-06-2020:  Tiny Bergmans

14-07-2020:  Jan Hendrix

16-07-2020:  Len Nizet

07-08-2020:  Gonny Willems-Beumer

23-09-2020:  Truus Vosbeek-Verspaij

29-09-2020:  Mia Parren-van Elmpt

Uitgeleide gedaan vanuit de Kathedraal
12-11-2019:  René Imkamp

19-11-2019:  Ger Mevissen

Uitgeleide gedaan vanuit de Michaëlkerk Herten
* toen er geen uitvaartmissen plaats konden vinden, uitgeleide gedaan vanuit 
begraafplaats of crematorium

16-11-2020:  Sjra Geelen

15-11-2020:  Huub Damen

30-12-2020:  Harrie Puts

15-01-2020:  An van Erdewijk-Pulles

18-01-2020:  En Brentjes-Willems

05-02-2020:  Leo Huijs

11-02-2020:  Henriëtte van Wessum- In ’t Groen
24-03-2020:  Jan Evers *

03-04-2020:  Frits Poulussen *

09-07-2020:  Piet Geisler

16-09-2020:  Mathieu Helwegen
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“Gelukkig de vredestichters”

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ 
(Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder 
Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een 
voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies 
en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er 
sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk 
komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer lan-
den uit. 

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu 
ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van 
zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzet-
ten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want 
alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals 
zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht 
zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein 
van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster 
Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. 
Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde 
en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coron-
acrisis het motto.
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MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van 
corona. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de kerkdeurcollecte op Missiezon-
dag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Zuster Marie-Catherine Kingbo heeft zich gewijd aan het ondersteunen van 
meisjes en vrouwen in de dorpen van de Sahel

Beste Sint Maarten vierders, 
Zoals jullie weten is het door het huidige coronavirus (COVID-19) van vi-
taal belang om sociaal contact te beperken en te voorkomen dat men-
sen in groepen bijeenkomen. Op basis van de laatst afgekondigde 
noodverordening en de geldende richtlijnen om
activiteiten veilig en corona proof te kunnen or-
ganiseren is, zoals alle evenementen, de tradi-
tionele Sint Maartensoptocht en vuur verboden 
verklaard. Hoewel we snappen dat dit teleurstel-
lend kan zijn, vragen we om jullie begrip. Samen 
zorgen we voor jullie en onze veiligheid.
We vertrouwen erop volgend jaar deze traditie 
weer voort te kunnen zetten.
Het bestuur.

Kerst- inn 2e kerstdag Roermond afgelast
Met grote spijt hebben we moeten besluiten dit jaar de jaarlijkse Kerst-inn op 2e 
Kerstdag in Roermond af te lasten vanwege het coronavirus (COVID-19).
Uiteraard hoopt de Kerst-inn werkgroep de mensen uit de gemeente Roermond 
in 2021 weer te mogen ontmoeten.
Bestuur kerst-inn werkgroep
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Nieuwe maatregelen inzake Covid-19

De Nederlandse Bisschoppen hebben de volgende nieuwe maatregelen in de 
kerk aangekondigd inzake Covid-19.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 
juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, 

exclusief bedienaren en medewerkers
• Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen 

(volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het 
ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. 

Dit geldt ook voor de zang door kinderen
• Samenzang is niet toegestaan
• Reserveren is noodzakelijk voor de weekendvieringen en bijzondere 

doordeweekse vieringen.

Bisschop Smeets geeft aan dat het op zo’n korte termijn niet realiseerbaar is, 
maar dat de maatregelen ingaan met ingang van zaterdag 17 oktober 2020

Winterrooster en streaming H. Missen
Het pastoraal team wil zoveel mogelijk gelovigen de kans geven naar de H. Mis 
te komen nu er m.i.v. 17 oktober maar 30 gelovigen bij een viering toegelaten zijn.
Daarom is besloten in de Munsterkerk m.i.v. zaterdag 24 oktober voorlopig zowel 
op zaterdag om 18.00 uur als op zondag om 10.00 uur de eucharistie te vieren. 
Deze H. Missen worden voorlopig op zaterdag en permanent op zondag ge-
streamd. U kunt deze vieringen volgen via de website
www.roermondparochiecluster.nl
Tevens dient u voor het bijwonen van de eucharistieviering in het weekend een 
plaats te reserveren via de website of telefonisch via de parochiebureaus (zie 
pagina 15).
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Kerkbijdrage

UW KERKBIJDRAGE AL BETAALD?
MAAK EEN GRATIS CONTRACT

MET UW PAROCHIE EN TREK UW
VOLLEDIGEVOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF

VAN DE BELASTING!

Wist u dat fiscus onze kerken ‘subsidieert’?
Informeer bij de parochiebureaus
www.roermondparochiecluster.nl

Door de coronacrisis lopen wij elke week veel
 inkomsten mis! Help ons!

Roermond: NL63 ABNA 0231 4009 77

Herten: NL29 ABNA 0845 4495 16
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Goed doel

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 geconsta-
teerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het ‘Goe-
de Doel’: uw parochie te laten gelden. Het aantal ‘losse’ bijdragers is de 
laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle ge-
vers-bij-testament de ‘schade’ kunnen opvangen.

Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Mis- stichting’ 
maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden 
HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoor-
beeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van 
de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere over-
ledenen, 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...

14



Wie Wat Waar?

Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het pa-

rochiesecretariaten.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevo-

ren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. In de Christoffelparochie vinden de 

huwelijken plaats in de Kathedraal, in Herten in de Michaëlkerk. 

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.

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 de pastoor-deken of 

de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus. Misintenties worden gepubliceerd op 

de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:
Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518

    NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)

Michaëlparochie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16

Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99

    (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:

Abdijhof 2, 6041 HG Roermond Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur 

Telefoon: 0475-33 49 24  E-mail: christoforus@gmail.com

Parochiebureau parochie H. Michaël:

Kerkpad 2, 6049 BR Herten Geopend ma, di, do van 10.00 - 11.45 uur 

Telefoon: 0475-33 22 69  E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Volg onze website

www.roermondparochiecluster.nl
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