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WIE WAT WAAR?
’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 à € 20- per jaar een
abonnement nemen.)
Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond.
Nieuwe openingstijden m.i.v. 01-01-2022: di en do van 10.30 -12.30 uur.
Telefoon: 0475 - 33 49 24
E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl
Internet: www.roermondparochiecluster.nl
Pastoraal team
Pastoor-deken: A. de Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon: 0475 - 33 49 24
E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyrai Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond
Telefoon: 0475 - 33 22 69
E-mail: kapelaanroermondcluster@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:
zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur, zondag om 10.00 uur.
Michaëlkerk: 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 17.00 uur voor
het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis gesloten.
Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend op zaterdag en op de 1e zondag van
de maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is gesloten voor publiek.
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 (0475-334924) bellen.

www.roermondparochiecluster.nl
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WOORD VAN DE DEKEN
Er bestaat een gezegde dat ongeveer luidt: “Het
komt toch altijd anders dan je denkt!” Dat gezegde
getuigt van een ervaring waar niemand van ons
onderuit komt. Het kan gaan over een mislukt verlof
of over een plots onvermijdelijke verandering in je
leefsituatie. Het kan ook over tragische en pijnlijke
gebeurtenissen gaan: gebroken relaties, plotse zware
ziekte of zelfs de dood van een geliefd iemand. En
misschien gaat het wel over ons, die voor de tweede
keer Kerstmis gaan vieren in Corona Tijd terwijl we
zeker dachten te weten dat we vele stappen vooruit
waren gekomen in de bestrijding van de pandemie.
Hoe het ook zij: Onze zo zorgvuldig opgestelde planning wordt helemaal onderuit
gehaald. Een dergelijke situatie wordt dan dikwijls als “Lot” of “Toeval” omschreven,
en wij mensen zijn er voortdurend mee bezig om ons met de ene of andere
nieuwe situatie te verzoenen en er ons op één of andere manier op aan te passen.
“HIJ komt altijd anders dan de mensen denken”. Dat is geen gezegde meer, maar
wel de ervaring die wij mensen voortdurend met God hebben: We zien het aan
Moeder Maria, en in onze tijd ook ieder van ons die zich met Jezus en Zijn Kerk
inlaat. God komt heel anders: Hij komt als een totaal onverwacht bezoek bij een
jonge vrouw die helemaal niet bijzonder was; die een stil en eenvoudig leven
leidde, iemand die heel bescheiden wensen en eenvoudige verlangens voor de
toekomst had en die buiten haar familie en haar directe omgeving helemaal niet
werd opgemerkt.

De criteria waaronder God diegenen uitzoekt waarmee Hij wil samenwerken,
verschillen grondig van de criteria die wij mensen ons voorstellen. Maar in de
groet van de aartsengel Gabriël herkent Maria zichzelf als heel bijzonder. Want
die engel, die hier toch in de zin van zijn opdrachtgever spreekt, zegt, om het in
andere woorden te zeggen, tot haar: “Gij, Maria, wordt totaal bemind door Degene
die de eeuwige liefde zelf is”. Die uitspraak doet Maria schrikken en stemt haar tot
nadenken. Maar als HIJ, God zelf, zo in ons leven komt, dan kunnen ook wij ons
anders zien dan we tot nu toe van ons zelf hebben gedacht.
Daarom moeten we de groet van Gabriel ook niet enkel en alleen tot Maria
beperken; die woorden gelden voor ons allemaal. God heeft ook ons toegezegd
dat Hij ons bij naam kent en dat Hij die naam in de palm van zijn hand heeft
geschreven. Dus kunnen we ervan uitgaan dat ieder van ons zich door
God even geliefd mag weten als Maria. En omdat wij mensen geen groter
verlangen koesteren dan onvoorwaardelijk geliefd te worden, is de bode,
die ons die goede boodschap overbrengt ook een bode van de liefde van
God, een engel dus. Alleen, we herkennen die engel niet altijd; in het gewoel
van elke dag kijken we er wel eens over of we zien hem helemaal niet.
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Daarbij is toch alles wat ons onbaatzuchtige liefde brengt, alles wat ons gelukkig
maakt of vreugde schenkt, in die zin een bode van God, een engel.

“Dienstmaagd des Heren” noemt Maria zichzelf, dit is: Een mens die voor God
helemaal open staat en ontvankelijk is; wiens wil totaal vrijwillig samenvalt met
de wil van God zelf. Je zou zelfs verder kunnen gaan en zeggen: God kan
alleen maar naar dergelijke mensen komen omdat Hij zijn liefde aan niemand
opdringt, maar altijd aangewezen is op onze bereidheid, onze openheid en onze
“ontvankelijkheid voor Hem”.
Men zegt wel eens dat elke mens twee deuren heeft, de ene wordt geopend door
God, de andere moet de mens zelf open doen.

Een dergelijke openheid tegenover God is niet ongevaarlijk, ze heeft altijd
consequenties, en nooit consequenties die jij zelf kunt plannen of onder controle
houden. En dan zijn we weer bij de uitspraak waar we mee begonnen zijn. God
denkt en handelt anders dan wij, en daar moeten we op in gaan. God heeft ons
nodig om door ons te kunnen handelen – maar Hij heeft ons niet nodig voor zichzelf,
opdat Hij gelukkig zou zijn, maar altijd voor zijn schepping, voor zijn schepsels.
Gods liefde is nooit zelfzuchtig en wordt nooit gestuurd door egoïstische
motieven; maar we moeten er wel altijd rekening mee houden, en we moeten ook
aanvaarden, dat Zijn liefde voor ons soms ook vervelende of zelfs onaangename
consequenties met zich kan meebrengen.

Dat een liefde, zoals God ze ons in Maria heeft getoond en in Jezus Christus
bevestigd, in de ogen van onze maatschappij dikwijls mislukt, wordt door elk
kruisbeeld aangetoond. Het kruis toont ons aan dat Liefde nooit opgeeft, ook niet
als er levensgevaar mee gemoeid is, ook niet als corona ons en onze leefwijze
bedreigt.
In het leven van Maria zijn er veel situaties geweest die het haar moeilijk maakten
om nog iets of iemand te begrijpen. Maar God laat niet in zijn kaarten kijken en
legt ons niet uit wat de betekenis is van deze corona pandemie en hoe lang deze
nog zal duren. Al wat Hij vraagt is een onbegrensd vertrouwen dat alles wat Hij in
onze wereld en in ons persoonlijke leven teweegbrengt uiteindelijk ten goede zal
keren. En juist tijdens deze Covid plaag met veel leed, hebben wij het erg moeilijk
om dat vertrouwen op te brengen. Maar heel ons leven is als het ware altijd een
advents gebeuren, een ‘Ja’ zeggen tegen een dikwijls verborgen en door ons
niet altijd begrepen God. Daarom is het goed ons er altijd weer aan te herinneren
dat God onvoorwaardelijk ‘JA’ heeft gezegd tegen mij en tegen mijn leven. Zijn
‘JA’ tegen mij gaat mijn ‘Ja’ tegen mezelf en tegen God vooraf. “Gij zijt vol van
genade, de Heer is met u” is de groet van de engel aan Maria. Maar die groet
geldt in dezelfde mate ook voor ieder van ons persoonlijk. Zowel vandaag als op
elk ogenblik van ons leven.
Daarom: Houd moed, houd vol! Het wordt Kerstmis, er komt een nieuw jaar, er
komen betere tijden, Jezus nadert, Maria draagt ons door dit alles heen met
Moederlijke Liefde! Maar ánders dan wij denken…
A. de Graaf Woutering, plebaan-deken
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KERKBERICHTEN
UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
10 augustus 2021		
16 december 2021		

Jos Rooswinkel, 80 jaar
Thijs Verhees, 71 jaar

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
30 juli 2021			
28 september 2021		
1 oktober 2021			
12 oktober 2021		
20 november 2021		
15 december 2021		

Joke Mostart-Cuijpers, 93 jaar
Cil Russen- van den Brekel, 86 jaar
Frans Vanthoor, 82 jaar
Nancy Drehmanns- Woehrlé, 93 jaar
Bernadette Wolters-Groen, 87 jaar
Jo Bekkers, 88 jaar

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
14 juni 2021			
15 juli 2021			
11 september 2021		
2 november 2021		
15 november 2021		
25 november 2021		
1 december 2021 		
14 december 2021		

Miep van Herten-Timmermans, 93 jaar
Wiet Smeets, 82 jaar
Miep van der Steen-de Wit, 100 jaar
Maria Bruil-Krawczyk, 68 jaar
Ida Bremmers-Driessen, 100 jaar
Antje Clout-van Helden, 94 jaar
Els Evers-Evers, 89 jaar
Dientje van Ool-Leijten, 92 jaar

GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
5 september 2021		
19 september 2021		

Mila Ohlenforst
Milley Schiphorst

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
18 juli 2021			
25 juli 2021			
1 augustus 2021		
12 september 2021		
26 september			
14 november			

Milou Scheringa
Sara Cergnul
Roy Delissen
Eiza Mathew
Aaron Verkou
Tess Hansen

HUWELIJK IN DE MUNSTERKERK
8 oktober 2021			

Willem Bakker en Vicky Briaire
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AGENDA
19 december 2021:
25 december 2021:
26 december 2021:
30 december 2021:
1 januari 2022:		
2 januari 2022:		
9 januari 2022:		
2 februari 2022:

Kerstactie voor de Roermondse Missionarissen
Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer
Feest Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
Oecumenische Oudejaarsdienst, Jonge Kerk
Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God
Hoogfeest Openbaring des Heren
Feest van de Doop van de Heer
Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis

COMMUNIE VOOR ZIEKEN EN THUISZITTENDEN
Op 28 december (tussen Kerstmis en Nieuwjaar) zal de kapelaan samen met de
diakens de communie voor zieken en thuiszittende rondbrengen. Vanaf januari
2022 vindt dit iedere 1e vrijdag van de maand plaats. U kunt zich aanmelden via
het parochiekantoor Herten.
Telefoon: 0475 – 33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

LIVESTREAM H. MISSEN MUNSTERKERK

Gezien de huidige maatregelen zullen de wekelijkse vieringen op zondag
in de Munsterkerk voorlopig nog live worden gestreamd. Via onze website
www.roermondparochiecluster.nl kunt u op zondag om 10.00 uur de wekelijkse
Eucharistievieringen mee vieren.
Tijdens de offerande kunt u deelnemen aan de digitale collecte die in beeld
verschijnt. U kunt met uw smartphone de QR-codes scannen en u maakt
via een veilige iDEAL betaling uw gift over. U kunt kiezen uit de bedragen
van €1,50 en €2,00. Natuurlijk kunt u ook uw bijdrage zelf overmaken op
NL34 INGB 0001 030518 t.n.v. Federatie H. Christoffel - H. Geest
6

KERST-IN ROERMOND AFGELAST

Helaas zal er vanwege het coronavirus (COVID-19) wederom ook dit jaar geen
Kerst-in op 2e Kerstdag plaatsvinden. Het zou dit jaar de 56 e editie zijn. Elk jaar
zien de deelnemers er weer naar uit. Vanwege ziekte, handicap of eenzaamheid
betekent dit gezellige samenzijn veel voor hen. Een hele dag wordt er door
een groot aantal vrijwilligers gezorgd voor alle aanwezigen. Er heerst altijd een
gezellige sfeer, er zijn veel onderlinge contacten en er is aandacht voor iedereen.
Het is elk jaar weer een hartverwarmende gebeurtenis.
Het is met pijn in het hart dat de organisatie de Kerst-in voor de tweede keer heeft
moeten afgelasten. Hopelijk zal de situatie volgend jaar zodanig verbeterd zijn dat
deze traditionele samenkomst weer georganiseerd kan worden.
Bestuur
Kerst-in werkgroep
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KERKBERICHTEN

In verband met de feestdagen is het
parochiebureau gesloten van
vrijdag 24 december 2021 t / m
zondag 9 januari 2022

BEREIKBAARHEID PAROCHIEKANTOOR M.I.V. 1 JANUARI
Met ingang van 1 januari 2022 is de bereikbaarheid van het parochiekantoor
gewijzigd. Wij zijn bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.30 uur tot 12.30
uur. U kunt ons bereiken per mail: roermond@roermondparochiecluster.nl en
telefonisch: 0475-334924.
In verband met de verspreiding van het coronavirus verzoeken wij u vriendelijk
om NIET zonder afspraak naar het parochiekantoor te komen.

OECUMENISCHE OUDEJAARSVIERING 31 DECEMBER 2021
Op Oudejaarsavond is om 16.00 uur is in de Ursulakapel bij de Jonge Kerk een
oecumenische oudejaarsvesper uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar.
De viering wordt verzorgd door het Interkerkelijk Overleg (R.K. Kerk, Protestantse
Gemeente Roermond, Basisgemeenschap Jonge Kerk) 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. Uitsluitend te volgend via https://bit.ly/3q4BijV

‘ENGELENSTAL’ TE ZIEN IN KATHEDRAAL
Vorig jaar bouwde bisschop Smeets in de kathedraal een engelenstal die in de
kersttijd te bewonderen was. Door zijn ziekte lukt het hem dit jaar niet die stal zélf
op te bouwen maar een groep vrijwilligers heeft aangeboden de stal dit jaar in
nauwe samenspraak met hem op te bouwen.
De engelenstal zal tussen 19 december en 2 januari te zien zijn tijdens de reguliere
openstellingsuren van de kathedraal, dus dagelijks van 14 tot 17 uur, echter niet
op Nieuwjaarsdag.
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BERICHT VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de
Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen
op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na
17.00 uur geen publieke vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Anderhalve meter

De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een
wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer
mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve
meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft
gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne,
ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor
het zingen blijven voorlopig gehandhaafd.
Toeleven naar Kerstmis

Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode
van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er
met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan
gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron
van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van
mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook
is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren
met meerdere vieringen op één avond.
Incasseringsvermogen

De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw
om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo
goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken
hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor
onvermoeibaar inzetten.
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de
liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de
moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in
de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de
weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het
licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.
Bron: rkkerk.nl
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WELKOMSTWOORD VAN DE KAPELAAN
Einde augustus stond de kapelanie in Herten klaar voor de nieuwe
kapelaan. Veel welkomstkaarten zijn al verstopt in de brievenbus van de
kapelanie in Herten om de nieuweopvolger van kapelaan Marco Figliola
te verwelkomen. Helemaal uit het Oosten: Srilanka is ver weg van Herten.
Natuurlijk, het is niet gemakkelijk om mijn naam even volledig goed uit te spreken.
Een naam als Christyraj komt hier niet voor. Fonetisch: Kristieratsj. Maar het is
een naam met een betekenis. Letterlijk vertaald betekent mijn naam Christus
Koning. De lectoren van Roermond en Herten hebben vele keren mijn naam al
geoefend
Hierbij dank ik u allen van harte voor de gebeden
voor mijn diakenwijding en de priesterwijding,
die in het volgend jaar plaats zal vinden. Na de
diakenwijding in mijn thuisbisdom Batticaloa op
Srilanka ben ik op 3 september teruggekeerd
naar Nederland. De diakenwijding heeft helemaal
in besloten kring plaats gevonden zonder mijn
ouders, vrienden, bekenden. Het echte feest
van de diakenwijding is afgelast door de corona
toestand maar mijn hart is vervuld van vreugde
en grote dankbaarheid jegens God omwille van
de wijding tot diaken.
Mijn benoeming hier in de parochie van Roermond en Herten maakt mij natuurlijk
blijer. De prachtige Munsterkerk, de kathedraal van de H. Christoffel in Roermond
en de H. Michaëlkerk in Herten zijn de kerken, waarin ik als diaken-assistent en
later als kapelaan mijn werk voor de zielzorg van de parochianen kan doen.
Het is tijdens deze eerste drie maanden in Herten dat ik mijn omgeving een
beetje leer kennen. Door de huisbezoeken, Eerste Communie voorbereidingen
en natuurlijk door enkele sacramenten toe te dienen kom ik op bezoek bij diverse
parochianen voor een kennismaking.
Door de toenemende corona toestand en door de maatregelen zijn wij echter
gedeeltelijk helaas niet in staat om de geestelijke zorg volledig te kunnen
verrichten. Maar verder hoop ik van harte dat de priesterwijding in Srilanka eind
februari zal kunnen doorgaan, Deo volente.
In deze tijd van voorbereiding op weg naar de priesterwijding wil ik u allen vragen
om voor mij te bidden dat ik dienstbaar mag zijn voor Onze Lieve Heer en voor
Zijn volk, voor u, die samen Gods Kerk vormt. Dank dat ik hier met en voor u mag
werken en leven!
Kapelaan Christyraj
10

KRIBJESWANDELING IN HERTEN
2e Kerstdag zondag 26 december 2021 én zondag 2 januari 2022 van 12 tot
16 uur. 5 enthousiaste parochianen stellen hun huis open voor bezoekers om
hun bijzondere verzamelingen kerststalletjes en groepen te laten bewonderen.
Het zijn inmiddels mini-musea geworden en ze willen U graag ontvangen in deze
Kersttijd.
Geen gezamenlijk vertrek vanuit een centraal punt, maar graag in kleine groepjes
op eigen gelegenheid op pad gaan.
(de coronaregels voor doorstroomlocaties gelden op beide zondagen)
Adressen van de verzamelingen

Buiten kerststallen

Koppelweide 2 (Ooldeveste Herten)
Mariakapel H.Michaëlkerk
Offerkamp 18 (Herten nabij sporthal) Hoofdstraat Merum (nabij café de Schuur)
Evenkamp 28 ( hofje Roer-Zuid)
Maastraat Ool (nabij café Kanters)
Bent U in de gelegenheid om in de kersttijd een kerstgroep achter het raam of een
stal buiten bij uw huis te zetten, dan doet u ook mee.
Ga met ons op pad en (her)vindt het Kerstkind als inspiratiebron in Uw leven.
Werkgroep Kribjestocht
Heilige Michaëlparochie, Herten
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VIERINGEN KERSTMIS EN OUD & NIEUW
Om de vieringen op eerste en tweede kersdag 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.

Kerstavond
vrijdag 24 december 2021

09.00u Munsterkerk Roermond:
H. Mis
15.00u Zorgcentrum R.C.G.:
Kerstviering
uitsluitend voor bewoners
16.00u Michaëlkerk Herten:
baby en peuterviering
16.00u Zorgcentrum Herte:
Kerstviering
uitsluitend voor bewoners
20.30u Munsterkerk Roermond:
Kerstwake per livestream
21.00u Munsterkerk Roermond:
Feestelijke Nachtmis.
m.m.v. het Koningklijk Roermonds
Mannenkoor
en cantor Cyriel Tonnaer
Alleen te volgen via livestream op
www.roermondparochiecluster.nl

Eerste Kerstdag
zaterdag 25 december 2021

10.00u Munsterkerk Roermond:
Feestelijke Kerstviering
m.m.v. cantor Margriet Laumen.
10.00u Michaëlkerk Herten:
Feestelijke Kerstviering m.m.v. 		
Kerkelijk Herenkoor en Jeugdkoor
11.30u Kathedraal Roermond:
Plechtige Hoogmis
met Pontificale Assistentie
door Bisschop Smeets
m.m.v. fanfare St. Wiro
en cantor Cyriel Tonnaer
Te volgen via livestream op
www.roermondparochiecluster.nl
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Tweede Kerstdag
zondag 26 december 2021

10.00u Michaëlkerk Herten:
Feestelijke Hoogmis
m.m.v. Kerkelijk Herenkoor
11.30u Kathedraal Roermond:
Feestelijke Hoogmis
m.m.v. cantor Karen van der Wal

Oudjaarsavond
vrijdag 31 december 2021

09.00u Munsterkerk Roermond:
H. Mis
18.30u Ursulakapel Jonge Kerk:
Oecumenische Oudejaarsdienst
Alleen te volgen via livestream op
https://bit.ly/3q4BijV

Nieuwjaarsdag
zaterdag 1 januari 2022

10.00u Michaëlkerk Herten:
m.m.v. Kerkelijk Herenkoor
11.30u Kathedraal Roermond:
Feestelijke Hoogmis
m.m.v. cantor Margriet Laumen.

Priesters, diakens,
pastorale medewerkers
en federatiebestuur
wensen u en al de uwen
van ganser harte een

ZALIG KERSTMIS
en een
GEZEGEND 2022
Vrede en vreugde
aan alle mensen
van goede wil

KERSTACTIE VOOR DE ROERMONDSE MISSIONARISSEN

Onze acoliet Jean de Dieu Chibantu gaat vaak naar Afrika om te evangeliseren.
Hij neemt altijd heilige geloofsbeelden mee zoals kruisbeelden, Rozenkransen
enzovoorts. Deze worden aan priesters en Christelijk gemeenschap uitgedeeld
tijdens zijn missie. Jean is getuigen van Jezus Kruis en verkondigt Jezus aan de
lokale gemeenschappen.
Daarom vraagt hij u om kuisbeelden of rozenkransen etc. voor hem te verzamelen.
Deze kruisbeelden mogen niet groot zijn i.v.m. vervoer in het vliegtuig. Er zijn vele
priesters die kruisbeelden nodig om op hun altaren neer te zetten. De Christelijke
gemeenschappen gebruiken de kruisen en rozenkransen om de gelovigen de
Rozenkrans te leren bidden.
Jean is bezig met opstarten van een project in Afrika om de eenzame en verlaten
weeskinderen een veilig thuis te geven. Hij vraagt om uw steun en gebed.
U kunt de kruisbeelden afgeven bij Jean op de Venloseweg 76 of bij de koster in
de sacristie.
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KERKBIJDRAGE

UW KERKBIJDRAGE AL BETAALD?
MAAK EEN GRATIS CONTRACT
MET UW PAROCHIE EN TREK UW
VOLLEDIGE 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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NIEUWE MEDEWERKSTER PAROCHIEKANTOOR
Graag wil ik mij aan u voorstellen, mijn naam is Melissa Lancaster-Peat en sinds
september dit jaar ben ik werkzaam als secretaresse bij het parochiekantoor
Roermond. Ik ben getrouwd, moeder van vier kleine kinderen en daarnaast ook
werkzaam in het bedrijf van mijn man.
Ik ben geboren en getogen in Roermond. Als kind ben ik opgegroeid in de Heilige
Geest parochie ten tijde van pastoor Vleeshouwers. Ik heb mijn H. communie
en H. vormsel in de Heilige Geest kerk gedaan en ben hier tevens enkele jaren
misdienaar geweest.
Op zondagen ging ik met moeder naar de H. Mis in de Munsterkerk. Daarnaast
was ik lid van het kinderkoor St. Christoffel en later ook van de Gespreks Groep
’70. Ik heb veel goede en warme herinneringen aan deze tijd. Mede hierdoor voelt
deze nieuwe werkplek erg vertrouwd voor mij.
Via mijn voorgangster mevrouw Nies ben ik terecht gekomen bij het parochiekantoor. Ik heb haar leren kennen in 2014 bij de voorbereidingen van ons huwelijk
in de kathedraal en daarna bij het doopsel van onze kinderen. Hierdoor is er een
goed contact met haar ontstaan. Via deze weg wil ik mevrouw Nies graag heel
hartelijk bedanken voor haar vertrouwen in mij. Ik wens haar veel plezier en geluk
in deze nieuwe levensfase.
Tot slot wens ik u allen een warm en gezegend Kerstfeest en een voorspoedig en
vooral gezond Nieuwjaar!
Melissa Lancaster-Peat
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WEES GEEN DIEF VAN UW EIGEN PORTEMONNEE!
MAAK GEBRUIK VAN BELASTINGAFTREK VOOR KERKBIJDRAGERS!
De overheid steunt ‘goede doelen’ door middel van belastingaftrek. Kerken mogen
zich ‘ANBI’ noemen: een het Algemeen Nut Bevorderende Instelling’. Giften aan
een ANBI mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Er geldt daarbij
een drempel. Afhankelijk van uw inkomen mag u bijvoorbeeld de eerste € 300
van uw totaal aan giften niet aftrekken.
Dat is dan jammer als u € 115 per jaar aan kerkbijdrage betaalt en verder geen
andere giften doet. TENZIJ… u een overeenkomst met ons sluit dat u jaarlijks
aan uw parochie bijvoorbeeld € 115 betaalt. De overeenkomst moet minstens 5
jaar lopen (langer mag). Het enige dat u hoeft te doen is een formulier invullen
van de Belastingdienst. Dat staat op de website van de Belastingdienst maar
wij kunnen het u ook bezorgen. Het is een overeenkomst tussen u en onze
parochie die niet via een notaris hoeft te lopen en die u ook niet hoeft op te
sturen naar de belastingdienst. De enige vereiste is dat u hem desgevraagd aan
de Belastingdienst kunt tonen. Als u dit zó regelt mag u de hele gift aftrekken,
zonder drempel. Afhankelijk van het percentage belasting dat u betaalt, scheelt
dit u maximaal zo’n 52%. U zou dus ook voor dezelfde ‘kosten’ méér kerkbijdrage
kunnen betalen!
De Overheid subsidieert dus! Maak er gebruik van! En als u het niet voor uzelf
doet, doe het dan voor uw parochie!
We geven u graag meer informatie! Al tientallen parochianen maken er gebruik
van! Wees geen dief van uw eigen portemonnee!
Het Kerkbestuur

Maak een gratis contract
met uw parochie en trek uw
volledige kerkbijdrage
af van de belasting!
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MARIA LICHTMIS EN BLASIUSZEGEN
Maria-Lichtmis en het feest van de
heilige Blasius zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Niet alleen omdat
ze op twee achtereenvolgende dagen
gevierd worden (2 en 3 februari),
maar vooral omdat gewijde kaarsen
op beide dagen een belangrijke rol
spelen.
Met Maria-Lichtmis vieren we de
‘Opdracht van de Heer’ in de tempel.
Op de 40e dag na zijn geboorte
brengen Jozef en Maria de kleine
Jezus voor de eerste keer naar de
tempel in Jeruzalem. Vroeger was dit
het einde van de Kersttijd. In de 10e
eeuw ontstond de traditie om op deze
feestdag de kaarsen te wijden die in
de liturgie gebruikt worden en die
gelovigen eventueel mee naar huis
kunnen nemen voor bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van
de kaarsen ook een kaarsenprocessie door kerk toegevoegd. Vandaar ook de
naam ‘Lichtmis’. Een dag later eert de Kerk
de heilige bisschop Blasius. Omdat hij een
jongen redde van een verstikkingsdood,
wordt hij speciaal aangeroepen tegen
keelziektes. Tot op de dag van vandaag
is het in veel parochies gebruik om op of
rond 3 februari de Blasiuszegen te geven.
Dit gebeurt doorgaans met twee kaarsen,
die met Maria-Lichtmis gezegend zijn.
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GEBED VOOR DE SYNODALE WEG
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen,
Amen.
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Advent en Kerstmis
De Advent duurt ongeveer vier weken.
We gaan op weg naar het grote feest van
Kerstmis. De kleur in de Advent is paars, behalve
op de derde zondag. Dan is het Vreugdezondag, we zijn dan over
de helft, Kerstmis komt dichtbij. Soms zie je dan roze in de kerk;
het licht schijnt door het paars door. Op Kerstmis zelf is de kleur
wit; de kleur van feest. We vieren dat Jezus geboren is!

In de droom van
Jozef komt een
engel. Hij zegt dat
Jozef niet bang
hoeft te zijn. Het
Kindje in de buik van
Maria komt van de
heilige Geest,
van God zelf. God
wil het zo.

Goede Sint Jozef,
U hebt goed gezorgd voor Maria en Jezus; u
luisterde naar de engel en deed meteen wat
God vroeg; zo kon Jezus veilig opgroeien en
aan zijn grote werk beginnen. Heilige Jozef,
leer ons goed te luisteren als God ons iets
zegt door onze engel. Dan kunnen wij, net als
Jezus, opgroeien tot echte kinderen van
God.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Amen.
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RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

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...
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WIE WAT WAAR?
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het
parochiekantoor, tel. 0475-334924
Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.
Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren.
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en 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:
				
Michaëlparochie: Kerkbijdrage:
Stichting Renovatie Kathedraal:
				

NL34 INGB 0001 030518
NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
NL29 ABNA 0845 4495 16
NL40 RABO 0174 1833 99
(Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Nieuwe openingstijden m.i.v. 01-01-2022: di en do van 10.30 -12.30 uur.
Telefoon: 0475-33 49 24		
E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl
Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms
Kerkpad 2, 6049 BR Herten
Geopend di en do van 10.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0475-33 22 69		
E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Volg onze website

www.roermondparochiecluster.nl
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GLORIA IN EXCELSIS DEO

