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

Michaëlparochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal 

€ 115,- kerkbijdrage 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, 

   tel.  0475-334924, e-mail: christoforus@gmail.com 

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

	 	 	 tel.	06-85539844,	e-mail	figliolamar@gmail.com 

Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond,  

   tel. 0475-310445, e-mail heaklein@gmail.com 

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

   tel. 0475-338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com 

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

Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek * 
Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u 

Openingstijden Munsterkerk voor publiek * 
Dagelijks van 14.00 – 17.00 uur. 

Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur voor 

het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis gesloten tot 

14.00 uur. Daarna geopend tot 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.

* Het Christoffelgilde volgt de richtlijnen voor musea.
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 (0475-334924) of kapelaan Figliola (06-85539844) bellen.

WIE WAT WAAR?
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SPIRITUS FLAT UBI VULT: DE GEEST WAAIT WAARHEEN HIJ WIL.

Het kan heel goed gebeuren dat we in een trein, in 

een vliegtuig of op een boot zitten met de open vraag: 

Zit er nu wel beweging in of staan we stil? Maar dan 

begint er hier en daar wat te rammelen, we worden een 

beetje heen en weer geschud. Het is duidelijk, er begint 

vaart in te komen. Daar zijn we blij om, maar toch zijn 

we met dat gerammel en geschud niet zo gelukkig en 

als het vliegtuig een beetje veel schudt hoor je hier en 

daar ook een gilletje. “Ik wil er uit”. Doe dat toch maar 

niet, want dat is pas echt gevaarlijk. Onze familie die 

we	 ‘Kerk’	 noemen	 is	 al	 vanouds	 vergeleken	 met	 een	
schip. Ene Johannes en nog drie anderen hebben het 

logboek vanaf het begin een beetje bijgehouden meteen bleek het schip nog 

zowat	in	de	haven	al	vast	te	zitten.	Er	waren	meteen	conflicten.	Maar	men	kwam	
tot overeenstemming en het schip vertrok en zwalkt sedertdien met wisselende 

voortvarendheid door de geschiedenis.                                                         

Maar op dit moment lijkt het zowat stil te liggen of zelfs achteruit te varen... Corona? 

Secularisatie en individualisme? In elk geval weinig beweging, alleen hier en daar 

wat gekraak. Menig goede zwemmer is al overboord gesprongen en tracht nu op 

eigen houtje de kust te bereiken. Zeer riskant! Sommige bemanningsleden zweren 

bij de oude methode om een schip vooruit te krijgen: Het beproefde oude zeil.  

Maar tegelijk zijn er een heleboel ervaren en goedwillende bemanningsleden, 

die	menen	dat	bijvoorbeeld	een	zeil	voor	zo’n	groot	schip	als	de	kerk	in	onze	tijd	
echt niet meer werkt. Toch vragen ook zij zich af waarom de motor die zij hebben 

ontworpen en geïnstalleerd uitgerekend nú niet wil aanslaan, zoals de anderen 

zich afvragen waarom het niet waaien wil. Er moet dus hulp van buitenaf komen 

en met Pinksteren vernemen we dat er een soort stormhelikopter gereed staat 

met alle hulpmiddelen aan boord.

De Heilige Geest wordt Hij genoemd. Die kan troost brengen, want velen zijn door 

Covid-19 moedeloos en wanhopig geworden. Die kan goede raad geven en dat 

is vooral nu hard nodig want niemand lijkt te weten hoe het verder moet met onze 

bijna lege kerken. Het is de geest van waarheid, want we zouden het onderhand 

wel eens willen weten, wie het bij het rechte eind heeft. Het is ook de geest van 

geduld, want hoelang duurt dit al?

WOORD VAN DE DEKEN
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Maar hoe krijgen we deze waarachtig goddelijk gezegende Geest naar hier? 

Dan moeten we ons nu herinneren dat Gods Zoon Jezus erop gewezen heeft 

dat we alleen maar gereed hoeven te staan voor ontvangst. Het is als met een 

radio of televisie: alleen met een goede antenne komt er beeld en geluid binnen. 

Zonder	 antenne	 alleen	maar	 irritant	 geruis.	 Jezus	 heeft	 zo’n	 antenne	 duidelijk	
beschreven. Het is dezelfde antenne waarmee we dagelijks kunnen afstemmen 

op onze medemens, vooral de kleine mens, degene die tekortkomt. Ziehier de 

frequentie die nodig is om Gods Geest te ontvangen. De ontvanger hoeft verder 

alleen te zorgen voor goed contact met het centrum van ons doen en laten: ons 

hart. Dan ontstaat er een impuls en er zal beweging komen, of u nu zweert bij 

oude of nieuwe manieren van voortbewegen. We kunnen al elke dag zien dat 

het werkt waar mensen zich belangeloos inzetten voor vrede en gerechtigheid, 

overal waar mensen zeventig maal zeven keer vergeven. Daar is afgestemd op 

de goede frequentie, daar komt de Goede Geest binnen. Die stormhelikopter 

staat dag en nacht gereed en wacht op die ene druk op de knop van onze kant en 

dan is er voor ons alle redenen om die landing te vieren. 

Pinksteren dus. 

A. de Graaf Woutering, pastoor-deken

AANKONDIGING CONCERTEN KATHEDRAAL

Op woensdag 28 juli 2021 is het 271 jaar geleden dat Johann Sebastian Bach is 

overleden. 

Om het leven en overlijden van deze invloedrijke 

musicus en componist te herdenken, 

organiseren wij daarom op die dag een 

orgelconcert in de Sint Christoffelkathedraal 

in Roermond. Het orgel zal worden bespeeld 

door Jean-Pierre Steijvers. Hij heeft een 

programma samengesteld waarbij het leven 

en werk van de orgelvirtuoos J.S. Bach in al 

zijn facetten wordt belicht. Het concert begint 

om 20.00 uur. 

Op maandag 16 augustus is er om 20.00 uur 

in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond een Euregionaal Bach feest door 

Jean-Pierre Steijvers.
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AGENDA

23 mei 2021:  Hoogfeest Pinksteren
24 mei 2021:  Tweede Pinksterdag; Maria, Moeder van de Kerk
29 mei 2021:  Priesterwijding
30 mei 2021:  Hoogfeest Heilige Driëenheid
3 juni 2021:  Hoogfeest Heilig Sacrament
6 juni 2021:  Sacramentsprocessie gaat helaas niet door
11 juni 2021:  Hoogfeest Heilig Hart van Jezus   
24 juni 2021:  Hoogfeest geboorte Johannes de Doper
29 juni 2021:  Hoogfeest Petrus en Paulus
24 juli 2021:  St. Christoffel, patroon van de parochie
25 juli 2021:  St. Jacobus, apostel

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 of enkele voorzanger(s). 

We gaan onze uiterste best doen om toch mooie vieringen te houden!

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK

30 maart 2021:  Robert Schong
10 april 2021:  John Hendrickx 
20 april 2021:  Theo Smits 

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL

7 mei 2021:  Henk Maassen

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK

1 april 2021:  Finy Schobben-Hensen

22 april 2021:  Annie Doorduin-Houben

Mogen zij rusten in de vrede van de Verrezen Heer.

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK

25 april 2021:  Giuseppe Viviana Marco Wilms
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Aan de TV uitzending van The Passion op ons Munsterplein ging veel voorbeiding 

vooraf. Het resultaat was dat op Witte Donderdag onze Munsterkerk goed in beeld 

is geweest. U kunt de uitzending hier terug kijken: http://bit.ly/tprm2021

THE PASSION: FOTO-IMPRESSIE

http://bit.ly/tprm2021
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THE PASSION: OPBOUW VAN HET DAK PODIUM
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Foto’s	pagina	6	&	7
© Marco van ‘t Klooster / Kerk en IT
Foto’s	pagina	8
© Nathan Reinds / KRO-NCRV

THE PASSION: DE UITVOERING
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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. Mis- stichting’ 
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...

GOED DOEL
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WERKEN AAN EEN RECHTVAARDIGE WERELD

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt 

Nederlandse missionarissen en missionair werkers 

financieel	zodat	zij	zich	elke	dag	opnieuw	kunnen	
inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. 

Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige 

wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de 

WNM al meer dan vijftig jaar!   Ook in deze 

tijden waarin het coronavirus de wereld in 

zijn greep houdt, blijven de missionarissen en 

missionair werkers zich wereldwijd inzetten 

voor hun medemens. 

HET BELANG VAN MISSIE

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair 

werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij 

rekenen	op	financiële	steun	van	de	Week	Nederlandse	Missionaris	(WNM)	zodat	
zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. 

Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met 

overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne 

rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk 

onder de aandacht bij de parochies en andere 

belangstellenden. Met het organiseren van de 

Pinksteractie in uw parochie maakt u het belangrijke 

werk van de Nederlandse missionarissen en 

missionair werkers mede mogelijk. Uw steun is 

onmisbaar. De WNM hoopt van harte op uw inzet 

en betrokkenheid.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt 

missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en 

missionair	 werkers	 financieel	 in	 hun	 persoonlijke	 welzijn.	 Zo	 betaalt	 de	WNM	
de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een 

welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk 

van de missionair werkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de 

missionarissen.

JAARLIJKSE ACTIE VOOR DE MISSIE
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Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen 

en missionair werkers zich in voor anderen. 

Dat doen zij altijd en overal ter wereld. 

Missionaris Peter Daalhuizen werkt 

bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, 

waar hij zich (samen met zijn zus) inzet 

voor bejaarden en andere kwetsbare 

groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies 

onder zijn hoede. Missionair werker 

Susanne Beentjes werkt in Tanzania 

met jonge meisjes die vaak al jong 

zwanger zijn geraakt en daardoor hun 

school niet konden afmaken. Dankzij 

Susanne leren de meisjes voor zichzelf en 

hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg 

belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere 

missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor 

de ander. 

WILT U BIJDRAGEN AAN HET WERK VAN DE HONDERDEN 
MISSIONARISSEN EN MISSIONAIR WERKERS?

Een gift in de offerbus in de Kathedraal of Munsterkerk gedurende de actieperiode 

15 t/m 23 mei.  Uw bijdrage aan de deurcollecte op zondag 16 mei in de 

Kathedraal	en	Munsterkerk	na	afloop	van	de	H.	Missen.		Of	steun	het	werk	van	
de Nederlandse missionaris met een donatie op 

IBAN:  NL30 RABO 0171 2111 11  WNM, Den Haag.      

PINKSTERACTIE 15 T/M 23 MEI 2021
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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

  NL34 INGB  0001 0305 18

Herten: NL29 ABNA 0845 4495 16

KERKBIJDRAGE

https://www.roermondparochiecluster.nl
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Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 

parochiesecretariaten.

Doopsels: Aanmelden via de parochiebureaus.  

Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 

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

huwelijken plaats in de Kathedraal of Munsterkerk.. 

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

H. Communie thuis voor zieken en thuiszittende: 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 pastoor-deken of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus. Misintenties worden gepubliceerd op de 

website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:

Christoffelparochie:  NL34 INGB 0001 0305 18

    NL63 ABNA 0231 4009 77

Michaëlparochie:   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 1, 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

Internet

www.roermondparochiecluster.nl

WIE WAT WAAR?

https://www.roermondparochiecluster.nl
https://www.roermondparochiecluster.nl
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www.weeknederlandsemissionaris.nl


