
‘t Klökske
Parochiebulletin Christoffelparochie,  
H. Geestparochie en H.  Michaëlparochie 

14e jaargang nr. 6
13 dec 2020 - 14 feb 2021

KERSTMIS IN CORONATIJD



WIE WAT WAAR?

’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaëlpa-
rochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 115,- kerk-
bijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan à € 20- per jaar een 
abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest
Abdijhof 2, 6041 HG Roermond.
Geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 12.30 uur
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: christoforus@gmail.com
Internet:  www.roermondparochiecluster.nl

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
  op zaterdag om 18.00 uur (t/m 19 december 2020)
  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 - 17.00 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
De Caroluskapel is gesloten voor bezoek.
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Aangepaste openingstijden tijdens corona lockdown: zie website

www.roermondparochiecluster.nl

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 Figliola (06 - 85 53 98 44) bellen.
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WOORD VAN DE DEKEN

Kerstmis kennen we als een feest van familie, warm-
te, nabijheid, vrede, nostalgie en romantiek. Maar 
Kerstmis anno 2020 is heel anders en doet ontnuch-
terend een beroep op onze realiteitszin. We dro-
men dit jaar bepaald niet uit de werkelijkheid weg. 
Integendeel, de lege plekken aan tafel en het kleine 
gezelschap waarin we ons bevinden, dromen ons 
veeleer de werkelijkheid binnen. Andere jaren gaan 
we het portiek binnen van gezelligheid, ontmoetin-
gen, kortstondige sfeer, een tijdelijke bubbel zo’n 
beetje aan de voordeur van elkaars leven, dit jaar 
zwaait de deur wagenwijd open naar de realiteit van
wat de corona pandemie met ons samen leven en met onszelf doet. Alle rotsvaste 
vertrouwdheden die eigen zijn aan deze dagen zijn ineens weggevaagd, al onze 
routine, al onze gewoontes van visites, cadeaus, eten, drinken, bomen, ballen 
en uitbuiken na van alles gewoon veel te veel, zijn ineens weggevaagd en het 
lijkt alsof we plotsklaps in een ijskoud winterlandschap zijn geworpen. Het voelt 
als een kater. Terwijl we intens verlangen naar samenzijn met onze dierbaren en 
geliefden, leerde ons de pandemie dat elke ontmoeting een potentieel gevaar 
inhoudt en noodgedwongen houden we afstand met een deels afgedekt en daar-
door niet altijd herkenbaar gezicht.

Door dit alles is er veel eenzaamheid om ons heen, met name onderkwetsba-
re medemensen die zorg en aandacht behoeven. Mensen zijn bang om elkaar 
te ontmoeten, bang om de straat op te gaan. Alle sociale verbanden haperen, 
de gezonde routine van onze kerkgang alsook van onze lidmaatschappen van 
verenigingen, koren en vrijwilligerswerk zijn in veel gevallen tot stilstand gekomen.

Tegelijkertijd gaat alles door, maar ánders, eenvoudiger, bescheiden. Ontdaan 
van veel gewoonte en uiterlijk vertoon wordt naarstig gezocht naar “wat kan wél?”, 
wat is de essentie van wat we willen vasthouden, vieren en doorgeven? Het daagt 
uit, het maakt ons inventief, we zoeken en vinden wel degelijk wegen. We onder-
gingen een dekenswisseling, kinderen werden gedoopt en gevormd, we vierden 
op sobere wijze de 800e verjaardag van de Munsterkerk. Een mooi en toeganke-
lijk les-, lees- en leerpakket over de Munsterkerk en ons katholieke geloof voor de 
jeugd werd gepresenteerd. Terwijl veel uiterlijke festiviteiten weg vielen, was er 
veel focus op de inhoud, op het wezen van wat, wie en hoe we zijn als parochie en 
individu en op onze verantwoordelijkheid om toekomstgericht met onze jeugd aan 
de slag te blijven. Van de oppervlakte en buitenkant naar essentie en binnenkant.

De geboorte van Gods Zoon Jezus, het grootse moment van Gods menswording 
vond plaats in de stilte van de Kerstnacht op een voor ons onbekend tijdstip.
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De omstandigheden waren erbarmelijk; koud, vies, geïmproviseerd, -er was  
immers geen plaats in de herberg- en wie waren die armoedige Maria en  
Jozef nu eigenlijk? Onaanzienlijke, onopvallende mensjes uit een klein dorp te  
midden van stinkende beesten. Geen glamour en glitter, geen eer te behalen, geen  
bezoek, behalve wat uitschot van enkele herders. Maar de inhoudelijke  
betekenis blijkt van onpeilbare diepte en ongekende rijkdom: God treedt binnen 
in onze menselijke geschiedenis door zelf mens te worden, God verheft al wat  
eenvoudig, onbeduidend en kwetsbaar is, God is in Jezus onze Vriend,  
gesprekspartner, beschermer en inspiratiebron; geen ‘iets’ maar een Iemand. 
Elke mens is gewild, bedoeld, gepland en geliefd door God; bestemd om eeuwig 
te leven in blijvend geluk en in het licht van liefde.

“Vrede op aarde aan mensen van goede wil”, zingen de engelen in de Kerstnacht. 
Vrede wordt ons niet aangeboden op een zilveren dienblaadje. Wij allen worden 
geprikkeld, uitgedaagd om de dragers en brengers te zijn van deze boodschap 
waaraan wij allen behoefte hebben. Deze boodschap dragen wij uit door onze 
liefde, onze inzet, ons er-voor-elkaar-zijn, ook en vooral in deze coronatijd. Alle 
zeilen moeten worden bijgezet, alle hens aan dek om juist nu onze wereld leef-
baar te houden. Niet onze cadeaus zijn belangrijk, maar wel de zelfgave van onze 
hele persoon; tijd geven, jezelf geven. We zijn ten diepste elkaars kostbaarste 
geschenk en dat zien we aan de gave van Gods eigen Zoon Jezus aan ieder van 
ons.

Jezus vinden we overal waar nood en eenzaamheid is, overal waar mensen  
elkaar nodig hebben. God wordt mens, God wil gediend worden in mensen. Zo 
wordt Godsdienst dienst-aan-mensen. Wie dat inziet, is een mens van goede wil, 
is een mens die bewust leeft en ziet waar nood aan liefde en nabijheid is. Corona 
haalt niet zelden het beste in ons naar boven. Hopend op en biddend om betere 
tijden gaan we vertrouwvol het nieuwe jaar 2021 tegemoet! God laat ons nooit in 
de steek!

Een Zalig Kerstfeest en goede gezondheid voor u allen!

A. de Graaf Woutering, pastoor-deken

AGENDA
29 november - 20 december:   Kerstactie Roermondse missionarissen

25 december:            Kerstmis - Geboorte van de Heer

26 december:            Heilige Stefanus, eerste martelaar

27 december:            Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

31 december:            Oecumenische Oudejaarsdienst Minderbroederskerk

1 januari:            Feest van de Heilige Maria, Moeder van God

3 januari:            Hoogfeest Openbaring des Heren

10 januari:            Feest van de Doop van de Heer 

2 februari:            Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis
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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 ons uiterste best doen om 
toch mooie vieringen te houden!

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
4 december 2020  Jan Beusmans

GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
18 oktober 2020  Sofie Schroeten
8 november 2020  Luca Salama
15 november 2020  Olivia Mae Wolters

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
18 oktober 2020  Daan Impelmans

GEESTELIJKE VOORBEREIDING OP KERSTMIS
Biechtgelegenheid na persoonlijke afspraak met deken de Graaf Woutering 
tel.: 0475 33 49 24 of kapelaan Figliola. tel.: 06 85 53 98 44

OECUMENISCHE OUDEJAARSDIENST
Op Oudejaarsavond om 18.30 uur is in de Minderbroederskerk een oecu-
menische viering uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar. De viering wordt  
verzorgd door het Interkerkelijk Overleg (R.K. Kerk, Protestantse Gemeente 
Roermond, Basisgemeenschap Jonge Kerk) en zal uitsluitend via livestream 
te volgen zijn. In een dienst van Woord en Gebed danken we God voor de  
weldaden van het afgelopen jaar en vragen we om zegen over het Nieuwe Jaar. 
 

KERST-IN 2E KERSTDAG ROERMOND AFGELAST
Met grote spijt hebben we moeten besluiten dit jaar de jaarlijkse Kerst-in op 2e 
Kerstdag af te lasten vanwege het coronavirus (COVID-19).
Uiteraard hoopt de Kerst-in werkgroep de mensen uit de gemeente Roermond in 
2021 weer te mogen ontmoeten.

Bestuur Kerst-in werkgroep

5



VIERINGEN KERSTMIS EN OUD & NIEUW

Kerstavond 
24 december 2020
15.00u Zorgcentrum R.C.G.:

               Kerstviering

 uitsluitend voor bewoners 

16.30u Zorgcentrum Herte:

 Kerstviering

 uitsluitend voor bewoners

21.00u Munsterkerk Roermond:

              Feestelijke Nachtmis m.m.v. cantor

 Alleen te volgen via livestream op  

 www.roermondparochiecluster.nl

Eerste Kerstdag
25 december 2020
10.00u Munsterkerk Roermond:

 Feestelijke Kerstviering

 m.m.v. cantor

 Te volgen via livestream op  

 www.roermondparochiecluster.nl

10.00u Michaëlkerk Herten:

 Feestelijke Kerstviering

 m.m.v. enkele leden van Jeugdkoor

11.30u Kathedraal Roermond:

	 Feestelijke	pontificale	kerstviering
 m.m.v. enkele leden van

 fanfare St. Wiro en cantor.

 Te volgen via livestream op 

 www.roermondparochiecluster.nl

12.00u Michaëlkerk Herten:

 Feestelijke Kerstviering

 m.m.v. enkele leden Herenkoor

Tweede Kerstdag
26 december 2020
10.00u Munsterkerk Roermond:

 Feestelijke Hoogmis m.m.v. cantor

11.30u Kathedraal Roermond:

 Feestelijke Hoogmis m.m.v. cantor

Feest van de H. Familie
27 december 2020
10.00u Munsterkerk Roermond 

 m.m.v. cantor

10.00u Michaëlkerk Herten 

 m.m.v. enkele leden Jeugdkoor

11.30u Kathedraal Roermond 

 m.m.v. cantor

Oudjaarsavond
31 december 2020
18.30u Oecumenische vesperdienst

 in de Minderbroederskerk  

 Alleen te volgen via livestream op 

 www.roermondparochiecluster.nl

Nieuwjaarsdag
1 januari 2021
10.00u Michaëlkerk Herten:

 m.m.v. enkele leden Herenkoor

11.30u Kathedraal Roermond:

	 Pontificale	eucharistieviering
 door bisschop mgr. H. Smeets

 m.m.v. cantor

Om de vieringen bij te wonen is het noodzakelijk om zich aan te melden via de website
www.roermondparochiecluster.nl
U kunt ook de mis op onze website d.m.v. livestream volgen.
Voor de actuele stand van zaken rondom de corona maatregelen, zie onze website.
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WIJZIGINGEN RONDOM DE CORONAMAATREGELEN
Doordat de actualiteiten elkaar snel opvolgen verzoeken wij u 
voor de laatste stand van zaken onze website.
(roermondparochiecluster.nl) goed in de gaten te houden. 
Zodra er wijzigingen zijn zullen deze daar gepubliceerd worden. 
Belangrijke wijzigingen zullen ook in onze kerken worden 
opgehangen.

WINTERROOSTER EN STREAMING H. MISSEN
Vanaf 1 januari 2021 vervalt de extra 
eucharistieviering op zaterdagavond om 
18:00 in de Munsterkerk. De Eucharistie- 
viering op zondag om 10.00u in de 
Munsterkerk zal voorlopig worden  
gestreamt via de website van de parochie. 
U kunt deze vieringen live mee vieren  
via de website roermondparochiecluster.nl

Tevens dient u voor het bijwonen van de eucharistievieringingen op vrijdag en 
in het weekend een plaats te reserveren via de website of telefonisch via de 
parochiebureaus (zie pagina 15).

‘ENGELENSTAL’ MGR. SMEETS TE ZIEN IN KATHEDRAAL
Bisschop Smeets is weg van engelen. Niet alleen van de engelen die in de  
Bijbel voorkomen, maar ook van de vele soorten beelden en beeldjes die er van 
engelen bestaan. Honderden heeft hij er in de loop van de jaren verzameld. Zelfs 
in zijn bisschopswapen prijkt een engel. En met Kerstmis komen ze even van 
zolder. De bisschop heeft van zijn verzameling een ‘engelenstal’ gebouwd. Deze 
is vanaf vrijdag 25 december te zien tijdens de openstellingstijden van de kathe-
draal. Het pasgeboren Jezuskind is uiteraard het middelpunt. En hij wordt omge-
ven door honderden engelen en engeltjes van allerlei soort: muzikanten, zangers, 
slapende engelen, spelende engelen, ondeugende engeltjes, hele strenge, hele 
lieve, sportieve kortom: het hele leven komt voorbij. De bisschop waarschuwt 
vooraf dat in de engelenstaal géén hoogstaande kunst te vinden is, maar dat zijn 
hobby met een knipoog moet worden bekeken.

 

In verband met de feestdagen Is het 
parochIebureau gesloten van

maandag 21 december 2020 t /m 
zondag 3 januarI 2021
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KRIBJESWANDELING IN HERTEN - CORONA-EDITIE 2020

Ondanks het grote succes van de Kribjestocht afgelopen jaar, is er dit jaar 
geen georganiseerde wandeling mogelijk volgens een route. Toch willen we als  
parochie H. Michaël laten zien dat de boodschap van Kerstmis nog verteld kan 
worden.

We kunnen net als de herders en de koningen op weg gaan om het kindje Jezus 
te gaan zoeken.

Dat kan met Uw hulp.

Bent U in de gelegenheid om tijdens de Kerstdagen op 24-25-26 en 27 december 
een kerstgroep achter het raam of een stal buiten bij uw huis te zetten, dan doet 
u al mee. Ga dan ook zelf de kerststallen van uw buurtgenoten aan de ramen te 
bewonderen!

Enkele parochianen hebben een uitgebreide verzameling kerststallen en kerst-
groepen die ze tijdens de kerstdagen op enkele locaties willen laten zien aan de 
wandelaars.

Adressen waar U zeker langs kunt gaan zijn: Kerkpad 2, Offerkamp 18 en  
Koppelweide 2.

Meerdere adressen worden rond de kerstdagen bekend gemaakt op de website 
van de parochie www.roermondparochiecluster.nl. U kunt ook voor uw kind een 
knutselkerststal downloaden via de website.   

Ga met ons op pad en (her)vindt het Kerstkind als inspiratiebron in Uw leven.

Werkgroep Kribjestocht

Heilige Michaëlparochie, Herten
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NIEUWE TARIEVEN STIPENDIA

De tarieven voor misstipendia en de kerkbijdrage worden in 2021 licht verhoogd. 
Het bisdom heeft dat besloten na consultering van de Diocesane Financiële 
Commissie, waarin afgevaardigden van alle dekenaten in Limburg zitten. Niet alle 
tarieven gaan omhoog. Het betreft vooral de zogeheten rouw- en trouwgelden en 
de bijdrage voor jubileumvieringen die niet tijdens een reguliere weekenddienst 
worden gehouden.

De tarieven waren al een aantal jaren niet verhoogd, waardoor het in de lijn der 
verwachting lag dat deze voor 2021 wel verhoogd zouden worden. Bovendien 
zijn veel parochies dit jaar nogal wat inkomsten misgelopen als gevolg van de 
coronacrisis. Het bisdom vindt het daarom redelijk om voor 2021 een verhoging 
voor te stellen.

De tarieven waren de afgelopen jaren ook bewust laag gehouden om parochies 
die nog niet in de pas liepen met hun prijsstelling de kans te geven om een  
inhaalslag te maken. Het bisdom gaat ervan uit dat dit nu overal gebeurd is.

Het bisdom Roermond kent al sinds jaar en dag het gebruik dat de bijdrage 
voor uitvaarten of huwelijksdiensten niet gevraagd wordt aan parochianen die  
minimaal de vier voorafgaande jaren kerkbijdrage hebben betaald. Het bisdom 
overweegt om deze koppeling los te laten en de regeling binnen enkele jaren af 
te bouwen. Parochies worden hierover geïnformeerd zodra dit besluit definitief is.

 🔳 Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 12,50

 🔳 Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 27,50

 🔳 Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen 
worden gehouden € 300,00

 🔳 Begrafenismis (rouwgeld) € 475,00
 🔳 Huwelijksmis (trouwgeld) € 475,00
 🔳 Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraaf-

plaats na een voorafgaande kerkdienst € 75,00
 🔳 Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematori-

um zonder een voorafgaande kerkdienst € 475,00
 🔳 Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de paro-

chiekerk (extra dienst) € 475,00
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GESTICHTE JAARDIENST: 
(LOOPTIJD MINIMAAL 5 JAAR – MAXIMAAL 20 JAAR)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

 🔳 5 jaar   € 62,50
 🔳 10 jaar € 125,00
 🔳 20 jaar € 250,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

 🔳 5 jaar   € 137,50
 🔳 10 jaar € 275,00
 🔳 20 jaar € 550,00

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het  
crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder  
navolgende  uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd 
aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerk 
dienst of crematoriumaanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de  
eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn  
verhuisd).

Zij moeten dan per jaar wel tenminste het minimum van de in deze jaren geldende 
kerkbijdrage hebben betaald.

Deze minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 115,00 voor 2021.

Zoals op de vorige bladzijde omschreven overweegt het bisdom deze koppeling 
in de toekomst af te bouwen.

Het richtsnoer voor deelname aan de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) blijft 1% 
van het netto inkomen van een economische eenheid.
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KERSTACTIE VOOR DE ROERMONDSE MISSIONARISSEN

De kersttijd, met de advent als voorbereiding, is de tijd dat we elkaar verwennen 
met cadeaus om te laten zien dat we van elkaar houden.

Voor twee zeer bijzondere mannen, wonend niet naast de deur maar wel in ons 
hart, vragen wij deze adventsperiode opnieuw uw speciale aandacht. Het zijn 
de laatste van de vele missionarissen die jaren geleden vanuit onze parochie 
vertrokken naar verre missielanden waarbij ze zich in hun werk gesteund werden 
door hun vele missievrienden in Roermond.

Pater Charles Libois vertrok in 1960 naar Egypte en is daar, ondanks zijn hoge 
leeftijd, bezig met administratieve werkzaamheden in het Collége de la Sainte 
Famlle in de hoofdstad Cairo. 

U kunt uw Kerst- en Nieuwjaarswensen toe-
zenden per e-mail: clibsj@yahoo.fr

Pater Piet Hooyschuur vertrok in 1970 
naar Oeganda en is de oprichter en 
verantwoordelijke van het kindertehuis 
St. Noa’s Family in Naluvule, Oeganda.
U kunt uw wensen naar hem zenden 
per e-mail: piethoy70@gmail.com of
stichtingpaterhooyschuur@gmail.com.
Voor meer informatie over het werk 
van Pater Hooyschuur, zie de website: 
www.stichtingpaterhooyschuur.com

Gedurende de adventsperiode is er in onze parochiekerken een inzamelingsactie 
voor beide missionarissen.

In de Kathedraal en de Munsterkerk staan tijdens de adventsperiode (28 novem-
ber t/m 20 december) de bekende offerbussen waar u uw gaven kunt deponeren. 
Maar u kunt ook een geldbedrag storten op de bankrekening van de parochie 
H. Christoforus: NL63 ABNA 0231 4009 77 met vermelding:

KERSTSACTIE ROERMONDSE MISSIONARISSEN.
Laten wij ons bevoorrecht voelen om steun te mogen geven. Pater Libois en 
pater Hooyschuur hopen, gesteund door u, een instrument van vrede te zijn voor 
degenen die hun zijn toevertrouwd. Mogen wij u daarom vragen om een gulle 
bijdrage aan deze Kerstactie. Alle giften zijn zeer welkom.
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PRESENTATIE LESPAKKET COMITÉ 800 JAAR MUNSTER-
KERK VOOR BASISSCHOLEN
Op maandag 23 november j.l. presen-
teerde de werkgroep educatieve pro-
jecten van comité MK 800 een lespak-
ket voor de Roermondse basisscholen, 
samengesteld in het kader van 800 
jaar Munsterkerk. Het eerste lespak-
ket werd door bedenker en produ-
cent Astrid Goessen overhandigd aan  
deken Alexander de Graaf Woutering.

Het lespakket heeft als doel kinderen en jongeren op een toegankelijke 
manier kennis te laten maken met de cultuur-historische kant van de Munsterkerk  
en het katholieke geloof. Het lespakket is samengesteld ter voorbereiding 
op een bezoek aan de Munsterkerk. De kinderen worden in een lesbrief 
uitgenodigd om met behulp van bijgeleverde materialen, kennis te vergaren  
over het monumentale kerkgebouw en de reden waarom het gebouw bestaat.
Er is een lesbrief voor de onderbouw, een voor de middenbouw en een voor 
de bovenbouw. Voor de onderbouw zijn er kleurplaten toegevoegd, voor 
de midden- en bovenbouw een opdrachtenboek. Daarnaast worden er drie 
kinderboekengepresenteerd.
De basisscholen van Roermond ontvangen gratis een lespakket. Voor 
belangstellende ouders zijn de spellen en de boekjes te koop in de shop van de 
kathedraal (dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur) en in de Munsterkerk tijdens de 
openstelling. Online bestellen: info@quantiquali.nl
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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...
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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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