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WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël
parochie 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: A. de Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon: 0475 - 33 49 24
E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj 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:
op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: van 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 - 17.00 uur
Openingstijden Munsterkerk voor publiek
Dagelijks geopend 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

Op woensdag, donderdag en zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur

Openingstijden Michaëlkerk voor publiek

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Beklimmen toren Kathedraal

t/m oktober elke eerste zaterdag van de maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur.
Entree: € 3,- p.p. Voor groepen kan een afspraak gemaakt worden via
torenbeklimming@gmail.com.

Bereikbaarheid in noodgevallen
bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken de Graaf Woutering (0475-334924)
bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

www.roermondparochiecluster.nl
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WOORD VAN DE DEKEN
OM OVER NA TE DENKEN...
Op Goede Vrijdag vraagt Pilatus aan Jezus: “Gij zijt dus
toch Koning?” waarop Jezus antwoordt: “Ja, Koning
ben Ik. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben Ik in de
wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de
waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn
stem.” Pilatus roept dan uit: “Wat is waarheid” en zonder
op een antwoord te wachten loopt hij naar buiten, alsof
hij bang is voor het antwoord. Pilatus lijkt op de moderne
mens anno 2022 die immers ook niet wil weten van de
waarheid aangezien het bestaan van een objectieve
waarheid alle subjectieve, eigen verzonnen waarheidjes behoorlijk in de kou
zet en onderuithaalt. In het licht van de waarheid hebben onze zelfverzonnen
theorieën en “ik vind-waarheden” geen enkele waarde. Wie open staat voor een
waarheid die van buiten op ons afkomt, zal kiezen voor heel andere, nieuwe en
echte waarden.
Er is in ons binnenwerelds denken en spreken een groot verschil tussen een
waarheid en een waarde. Een waarheid is niet altijd waardevol, een waarde is
altijd waardevol. Een waarheid kun je niet altijd waarderen, een waarde wordt
altijd gewaardeerd. Een waarheid kan hard zijn, een waarde is altijd warm. Een
waarheid is iets van ons verstand, van ons hoofd alleen, een waarde is iets van
het hart, iets van de hele mens. Met een waarheid ben je soms blij, met een
waarde ben je altijd blij. Een waarheid kan ik bewijzen met mijn verstand, terwijl
die waarheid toch buiten mij blijft staan, een waarde kan ik nooit bewijzen; ik kan
alleen maar zeggen: het betekent voor mij zoveel.
Zo kunnen wij de ‘waarheden’ van ons geloof nooit bewijzen; wij kunnen wel
zeggen: ons geloof betekent zoveel voor ons. Wij kunnen nooit bewijzen dat de
Heer verrezen is; maar de waarde daarvan kun je wel vragen aan een stervende,
die zich helemaal heeft vastgeklampt aan de waarde, dat het goede nooit verloren
zal gaan. En eerlijk gezegd hebben we dan geen bewijs nodig. Waarheden laten
ons meestal koud omdat ze abstract en onpersoonlijk, irrelevant kunnen zijn, we
kunnen eraan twijfelen. Maar waarden vullen ons leven, wij kunnen zelfs niet
leven zonder waarden.
Wie ons kerkelijke leven alleen maar ziet als een leer, met een aantal
waarheden, vervalt zo makkelijk in liefdeloze disputen. Dan worden mensen
veroordeeld, verketterd, buitengesloten. Maar wie ons Rooms Katholieke
geloof ziet als een waarde voor het leven, zal niet keihard disputeren,
maar zal liefdevol overtuigen door te getuigen van die onmisbare waarden.
Elkaar verketteren in naam der waarheid heeft geen waarde, het is waardeloos.
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Maar als wij de waarheid van ons geloof, de waarheid waar Jezus van getuigt
en waarvoor Hij Zijn leven heeft gegeven, laten binnenkomen in ons hart, dan
worden de waarheden tot waarden, waarvan wij de blije getuigen worden en
waardoor we vrijelijk kunnen, mogen en durven spreken van Jezus’ Verrijzenis,
Zijn overwinning op de dood. En dan beleven we innerlijk en in contact met elkaar
werkelijk een Zalig Pasen! Zó waardevol...

AGENDA

14 april 2022:		
15 april 2022:		
16 april 2022:		
17 april 2022:		
18 april 2022:		
8 mei 2022:		
26 mei 2022:		

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van de Heer
Tweede Paasdag
Roepingenzondag
Hemelvaartsdag

OSMTH RIDDERDAG
Op zaterdag 23 april 2022 zal om 13.00 uur de plechtige Heilige Mis van de
Ridderorde van de Tempeliers Nederland in de kathedraal plaatsvinden.
Parochianen zijn zeer welkom om deze Heilige Mis mee te vieren.

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

Het Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de Munsterkerk,
m.u.v. zondag 24 april a.s. Op zondag 17 april Hoogfeest van Pasen, zingt het
Munsterkerkkoor om 10.00 uur in de Munsterkerk.
De Schola Sancti Christofori zingt op de 1e zondag van de maand in de Munsterkerk
en de 3e zondag van de maand in de kathedraal, m.u.v. zondag 17 april a.s.
Goede Vrijdag 15 april zingt de scola om 19.00 uur tijdens de Kruisverering in
de Munsterkerk en op zaterdag 16 april om 21.30 uur tijdens de Paaswake in de
kathedraal.

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
4 maart 2022		
29 maart 2022		
31 maart 2022		
1 april 2022		
2 april 2022		

Annie Eijck- van Bergen, 89 jaar
Thea Hoogeland, 93 jaar
Baer Reijnen, 85 jaar
Bernardina Janssens-Cloudt, 98 jaar
Marie-José Tonnaer-Hoppenbrouwers, 90 jaar

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
31 maart 2022		
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Alda Frencken-Moulen, 85 jaar

WELKOMSTWOORD 1e H. MIS KAPELAAN CHRISTYRAJ
Zondag 27 maart H. Michaëlkerk te Herten
Beste parochianen, de liturgie van vandaag is heel bijzonder: Het is de 5e zondag
van de sobere vasten- of veertigdagentijd, maar deze 5e zondag van de Vasten
heet vanouds Dominica de Passione, Passiezondag. Volgens oud gebruik zijn de
kruisen in de kerk bedekt met paarse doeken tot aan de kruisverering op Goede
vrijdag; de kruisbeelden vinden we zo vanzelfsprekend dat we ze bijna niet meer
zien en de bedekking ervan onderstreept hun aanwezigheid. Het nodigt ons uit om
ons af te vragen waar die kruisbeelden voor staan en wat we in de Goede Week
gaan vieren, we denken na over de betekenis van kruis en lijden in onze eigen
levens. Wij moderne mensen hebben grote moeite met lijden dat we proberen te
verdoven en weg te poetsen en we zien er geen enkele betekenis of zin in. We
vergeten dat de Zoon van God zelf lijden en kruisdood onderging en aanwezig is
wanneer lijden, kruis en verdriet ons treffen; Hij is de Bron van Kracht, ons Houvast
om vol te kunnen houden. En vandaag: Een nieuwe priester in ons midden, op
weg naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, een nieuwe priester die
ons helpt om Jezus nog beter te leren kennen als onze Vriend, Steun, Toeverlaat
en Inspiratiebron. Geachte Neomist, dierbare kapelaan Christyraj, wij verheugen
ons op uw sympathieke en open houding naar jong en oud, wij danken u dat u
hier bij ons, in dit koude aardappelland wilt leven en werken om het Evangelie te
verkondigen en Jezus naar mensen te brengen, Zijn Sacramenten te bedienen.
Gaat u ons voor in de viering van de Eucharistie, laten we samen ons verzoenen
met de Heer en met elkaar en knielen we, indien mogelijk, nu neer voor het gebed
van vrede en verzoening.

© Irene Wilms
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Zondag 3 april Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond
Hartelijk welkom, u allen hier aanwezig bij de Eerste heilige Mis van onze kapelaan
Christyraj Francis. Geachte Neomist, dit betekent: Pas Gewijde Priester, welkom
op de eerste plaats aan u, hier in onze prachtige en dierbare Hartelijk Onze Lieve
Vrouwe Munsterkerk, het historische, religieuze en culturele hart van Roermond,
u, de nieuwe kapelaan van de kathedrale Sint Christoffelparochie alsook van de
H. Michael te Herten waar u verleden week uw Eerste Mis opdroeg. We begroeten
u, de predikant Mgr. Vries, proost van het kathedraal kapittel, dit is voorzitter van
de kanunniken en pastoor aan de Basiliek Sterre der Zee in Maastricht. Welkom
hierin duidelijk de mooiste Romaanse kerk van ons Bisdom, waaraan u zelf als
assistent verbonden was in uw jonge jaren. U kent onze neomist Christyraj goed
want u regelde nog net als rector zijn komst naar Rolduc en begeleidde hem
intensief tijdens zijn pastorale stage in Maastricht; we zitten dan ook op het puntje
van stoel en bank om misschien nog wat onthullingen te vernemen…Welkom u,
de zeereerwaarde heren Hegge, spirituaal en Van Attekum, docent aan het groot
seminarie Rolduc, welkom aan de studie- en landgenoten de kapelaans Boby,
Ranil, Nicholas en Shaiju waarnaast we begroeten de beide diakens Van Winden
en Klein, ons allen bekend en vertrouwd. Welkom aan u allen, de speciale gasten
van onze neomist en bovenal welkom aan u: Vrijwilligers en parochianen, want
om de Heer en u gaat het vandaag ten diepste. De neomist is geroepen, gewijd
en gezonden omwille van u, het Godsvolk, dat hij met heel zijn hart de weg naar
Jezus, de Verrezen Heer van Pasen, wil wijzen.

© Irene Wilms
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DE LITURGIE VAN DE GOEDE WEEK EN PASEN
DONDERDAG 14 APRIL: WITTE DONDERDAG
19.00u O.L.V. Munsterkerk
		
Herdenking Laatste Avondmaal (met voetwassing)
19.00u H. Michaëlkerk
		Witte Donderdagviering

VRIJDAG 15 APRIL: GOEDE VRIJDAG
15.00u Sint-Christoffelkathedraal
		Kruisweg
15.00u H. Michaëlkerk
		
Kruisweg in de kerk voor kinderen en volwassenen
19.00u O.L.V. Munsterkerk
		Kruisverering

ZATERDAG 16 APRIL: PAASZATERDAG
21.00u H. Michaëlkerk
		Plechtige Paaswake
21.30u Sint-Christoffelkathedraal
		Paaswake

ZONDAG 17 APRIL: HOOGFEEST VAN PASEN
10.00u O.L.V. Munsterkerk
10.00u H. Michaëlkerk
11.30u Sint-Christoffelkathedraal

MAANDAG 18 APRIL: TWEEDE PAASDAG
11.30u Sint-Christoffelkathedraal
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HET DALHEIMER KRUIS
Het Dalheimer Kruis is een van de belangrijkste en oudste kunstschatten in de Roermondse binnenstad. Het is vernoemd
naar het Cisterciënzerinnenklooster van
Dalheim, net over de grens bij Vlodrop.
Hier werd het kruis eeuwenlang bewaard
en als wonderdadig vereerd. Het kruis dateert uit de eerste helft van de veertiende
eeuw.

© Kerk en IT

Een bijzonder kruistype
Het Dalheimer Kruis is een zogenaamd
‘Gaffelkruis’, waarbij de kruisarmen
geen rechte balk vormen, maar schuin
omhoogsteken. Ook zijn de kruisbalken
niet recht en geschaafd, maar hebben
een echte boomvorm – een verwijzing
naar de levensboom. De nadruk wordt
gelegd op het lijden van Christus: Zijn
lichaam is uitgemergeld, Zijn gelaat in pijn
verwrongen en bloed stroomt over Zijn
lijf. Toch, zelfs in dit moment van uiterste
pijn, zegent Hij met zijn rechterhand de
beschouwer.

Dit kruistype was populair in het Rijnland, maar ook elders in Europa vinden
we voorbeelden. Vroeger werd gedacht dat dergelijke kruisen waren ontstaan
naar aanleiding van de pest-pandemie in het midden van de veertiende eeuw.
Ze werden dan ook wel pestkruisen genoemd. Tegenwoordig weten we echter dat
degelijke kruisen al van voor de komst van de pest dateren. Ze worden nu dan
ook meer gelinkt aan de veertiende-eeuwse mystiek, die het lijden van Christus
voor de mensheid benadrukte.

Een vrome legende
Over hoe het kruis in de Roermondse kathedraal terecht is gekomen bestaat een
vroom verhaal. Toen het klooster in Dalheim aan het eind van de achttiende eeuw
in haar bestaan bedreigd werd, besloten de adellijke zusters hun belangrijkste
schat, het Dalheimer Kruis, in veiligheid te brengen. Ze laadden het kruis op een
kar, waar een blind paard voor werd gespannen. Waar het paard naar toe zou
lopen, daar zou het kruis een veilige bestemming vinden. Uiteindelijk hield het
paard bij de Roermondse kathedraal halt.
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Het klooster te Dalheim werd in 1802 gesloten. In 1810 volgde de officiële
overdracht van het kruis middels een akte. De zusters bepaalden echter dat
wanneer het klooster ooit weer heropgericht zou worden, het kruis terug diende
te keren naar zijn oude verblijfplaats.

Een restauratie is nodig
Het kruis, dat ook een belangrijke rol speelt als devotioneel object en in het recente
verleden onder meer in een vastenprocessie werd meegedragen, is niet alleen
een kostbaar, maar ook een kwetsbaar object. Zijn huidige plek in de kathedraal
is er mogelijk mede de oorzaak van dat er onder meer schade in de verflagen is
ontstaan. Om het kruis van verder verval te redden is een restauratie dringend
noodzakelijk. Deze zal eind april/begin mei 2022 plaatsvinden. Bijzonder is dat het
kruis in de kathedraal zelf wordt gerestaureerd, zodat het publiek de vorderingen
van het werk kan volgen. Na de restauratie krijgt het Dalheimer Kruis een andere,
prominente en meer veilige plek in de kathedraal.

© Kerk en IT

U kunt helpen!
Een ‘gewond’ monument is net als een zieke: het knapt op van aandacht. Kom
geregeld eens kijken. Of volg de voortgang op
www.roermondparochiecluster.nl/dalheimer-kruis. Wilt u nog wat extra’s doen?
Help ons dan met een klein bedrag ten behoeve van de restauratie.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL24ABNA0102884536 ten name
van Parochie Heilige Christoforus. De parochie heeft een ANBI-status, dus uw
gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Onze welgemeende dank!
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BESTUUR
SAMENSTELLING KERKBESTUUR PAROCHIEFEDERATIE
ROERMOND-HERTEN.
Het kerkbestuur van de R.K. Parochies H. Christoforus, H. Michaël en H.
Geest behartigt de parochiële belangen van zijn parochianen en de gebouwen
Kathedraal en Munsterkerk in Roermond en H. Michaëlkerk in Herten.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: plebaan-deken de Graaf Woutering
Secretaris: Jeroen Nijenhuis
Penningmeester: Kyle Waeyen
Portefeuille onderhoud en techniek: Frans van Dun
Portefeuille kunst en cultuur: Marianne Muller-Klaar
Portefeuille personeel en vrijwilligers: Marianne Sanders-Hennissen
Kennisadviseurs: Maan Kornips en Ron Wintjes
Aanvulling pastoraal team: kapelaan Christyraj Francis
Het bestuur is persoonlijk benaderbaar of bereikbaar via het algemene mailadres:
roermond@roermondparochiecluster.nl

WISSELING KERKBESTUURSLID PAROCHIE HERTEN.
Koster Elly Evers-Zeuren is jarenlang het bestuurlijk aanspreekpunt geweest van
de parochianen van Herten, maar om gezondheidsredenen heeft ze een stapje
terug gedaan en met Marianne Sanders-Hennissen een opvolgster gevonden
voor het kerkbestuur. De waardering voor al haar werk is uitgesproken tijdens
haar laatste vergadering als lid.
Marianne Sanders is sinds kort benoemd als kerkbestuurslid met de portefeuille
personeel en vrijwilligers. Ze woont in Herten, noemt zich graag praktizerend
katholiek, is ook lid van Zij-Actief Herten en fanfare St. Cecilia, waar ze bij
beide verenigingen bestuurlijke ervaring heeft opgedaan. Haar eerste project
was de parochiegemeenschappen samenbrengen voor de eerste missen van
kapelaan Christyraj. De mensen van de parochie Herten zijn haar bekend, maar
in Roermond neemt ze de taken over die Ineke Lempers voorheen behartigde. Ze
wil ook daar de kosters, acolieten, vrijwilligers beter leren kennen en zeker ook
voor hen een vertegenwoordigster zijn richting het kerkbestuur.
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UITNODIGING DIALOOG SYNODALE WEG
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de kerk. Wat hem betreft
wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie
in praktijk te brengen.
Ook onze parochies zijn gevraagd om een manier te zoeken om in contact te
treden met parochianen en inwoners. Mensen die verbonden zijn met de parochie
en/of de samenleving.
De eerste ontmoetingen hebben in een informele sfeer al plaatsgevonden
afgelopen weken tijdens de festiviteiten rond kapelaan Christyraj. Maar we willen
ook via dit Klökske een oproep doen aan U allen om eens na te denken over
onderwerpen als invulling Heilige Missen, leerling en missionair zijn, dialoog Kerk
en samenleving.
Hoe beleeft U deze thema’s? Hoe zou U het
graag willen zien? Kunnen er dingen
anders worden? Waar liggen Uw
behoeftes? Wat gaat er goed, wat kan
er beter?
Leidt
Uw
denken
tot
ideeën,
opmerkingen, klachten, wensen en
ervaringen, dan horen wij dat graag.
Dat kan persoonlijk via een van de
kerkbestuursleden of adviseurs,
of door een mail met als onderwerp
SYNODALE WEG te sturen naar
roermond@roermondparochiecluster.nl
Naar aanleiding van de reacties zal er een terugkoppeling naar het bisdom
gedaan worden, en van daaruit naar Rome. Uw stem wordt gehoord. En waar
het concrete zaken voor onze parochies betreft, zullen we dat ter overweging
meenemen in onze besluitvorming.
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ROEPINGENZONDAG
Christenen zijn naar Christus genoemd. Dat drukt voor alle gelovigen meteen al
een bijzondere roeping uit: net als Christus de Blijde Boodschap, het evangelie,
uitdragen.

Voor iedereen heeft God een eigen weg
Sommigen ‘roept’ God om in gezin en beroep midden in de wereld het rijk van
God op te bouwen. Anderen roept Hij om ‘herder’ te zijn in de gemeenschap en
deze als bisschop, priester of diaken te dienen. Zij krijgen daarvoor een speciale
wijding.
Een bijzondere roeping is die van religieus in een gemeenschap. In de loop van
de eeuwen zijn er binnen de kerk allerlei religieuze orden en
Congregaties ontstaan en andere vormen van een helemaal aan God gewijd
leven. Ook binnen bewegingen en nieuwe kerkelijke gemeenschappen zijn er
roepingen van een radicaal evangelisch leven.
Wat vraagt God van mij? Dat is een vraag die ieder die bewust christen is zich
op een gegeven moment zal stellen. Word je aangetrokken tot een leven in
verbondenheid met Jezus en zijn kerk? Denk je aan een leven als religieus?
Wil je je graag gaan inzetten in de parochie, maar weet je niet hoe? Gaan je
gedachten uit naar het priesterschap of het diaconaat? Schuif deze vragen over
je levenskeuze niet aan de kant. Lees de handreiking ‘Je bent geroepen’ over wat
roeping is. Of spreek er in alle rust eens over met iemand die je kan adviseren.
In ieder bisdom en bij religieuze orden en congregaties zijn contactpersonen
beschikbaar.
Ieder jaar bidt de wereldgemeenschap van de kerk op de 4e zondag van Pasen
voor roepingen. De Paus richt zich dan met een boodschap tot de kerk.
Dit jaar valt Roepingenzondag op 8 mei. We vieren deze dag in de Kathedraal
met een pontificale vesperviering om 16.00 uur.

© Frans van Galen
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STADSPROCESSIE 2022 WEDEROM AFGELAST
Helaas, ook in 2022 ziet het comité Stadsprocessie zich genoodzaakt de
historische Stadsprocessie van Roermond af te gelasten. Dit in verband met de
werkzaamheden aan de Kapellerlaan.
Deze beslissing was al genomen voor het onverwachte overlijden van onze
voorzitter Baer Reijnen. We hebben samen met Baer gekozen om een speciale
Stadsprocessiemis te organiseren op zaterdag 14 mei 2022. Deze mis staat in het
teken van Oekraïne.
Voorafgaand aan deze mis wordt de Oekraïnekaars gezegend, samen met de
Stadskaars. Deze korte plechtigheid benadrukt de band tussen de stad en de
Kapel in ‘t Zand.
De H. Mis begint om 18.30 uur in de Kapel in ‘t Zand, met het spelen van het
volkslied van de Oekraïne door het seniorenorkest Da Capo, van de Koninklijke
Harmonie Roermond.
Tijdens deze mis worden de putkaarsen gezegend en zal er speciale aandacht
zijn voor de Oekraïne. Het Alfonsuskoor van de Kapel verzorgt de muzikale
ondersteuning.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze H. Mis bij te wonen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de
Kapel in ‘t Zand, telefoon 0475 315461
Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Stadsprocessie Roermond:
www.stadspro.nl
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DANK VOOR UW KERKBIJDRAGE!!!
KERKBIJDRAGE
Als lezer van ‘Het Klökske’ betaalt u Kerkbijdrage. Dat stellen wij erg op prijs. Met
uw Kerkbijdrage stelt u ons in staat de parochie draaiend te houden.

WAT GEBEURT ER MET UW BIJDRAGE?

De Kerkbijdrage is naast de collecte- en kaarsengelden de grootste bron van
inkomsten van onze parochie. We betalen uit onze inkomsten de salarissen van
de priesters, de secretaresse, de interieurverzorgster en de kerkmusici. Alle
andere medewerkers doen dit op vrijwillige basis.
Naast de salarissen vormen de energiekosten van de kerken een belangrijke
uitgavenpost. Dan zijn er nog de kosten van klein en groot onderhoud: van het
groot onderhoud wordt 80% door de Rijksmonumenten Regeling betaald en 20%
komt voor rekening van de parochie.

TOEKOMST

Als we willen dat de kerken in de binnenstad in gebruik blijven voor de eredienst
zullen we voldoende inkomsten moeten genereren. De kerken in onze buurlanden
worden gesubsidieerd door de overheid. Dat is in Nederland niet het geval. Wij
ontvangen alleen subsidie voor het groot onderhoud omdat Munsterkerk en
Kathedraal Rijksmonumenten zijn. In de exploitatie participeert de overheid in het
geheel niet.

SAMEN VERANTWOORDELIJK

Wij waarderen uw bijdrage van het afgelopen jaar als signaal dat u uw parochie
belangrijk vindt. We zijn sámen Kerk: alleen met z’n allen kunnen wij ervoor
zorgen dat het parochieleven doorgaat en weer gaat groeien. Moge God u allen
zegenen en bevestigen in het goede.

2022

Geef vandaag voor
de kerk van morgen
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HERDENKINGSMIS 24 APRIL ZONDAG NA PASEN
Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor (KRM) zal op zondag 24 april om 10:00
uur de H. Mis in de Munsterkerk opluisteren. Op die zondag worden die leden
van het KRM herdacht die in de coronatijd overleden zijn. Hun families hadden
toen graag gewenst dat dit vanuit de Munsterkerk zou gebeuren. Nu dat in deze
periode niet mogelijk was, heeft de afscheidsdienst in besloten kring elders
plaatsgevonden. Maar de cirkel was nu niet rond, zo merkte een familie op. Ze
hebben dan ook het KRM gevraagd om na de coronatijd op een zondagmorgen
in de Munsterkerk een herdenkingsdienst te houden.
Deze vraag hangt samen met een bekende traditie dat het afscheid van de leden
van het KRM opgeluisterd wordt door het voltallige koor. (Op dit moment 65
man). Jarenlang zijn ze lid geweest van het KRM en met elkaar veel lief en leed
gedeeld. Dit afscheid kan gebeuren op de dag zelf van de uitvaart of bijv. in een
zeswekendienst. Uiteraard is de familie vrij om voor deze wijze van afscheid te
kiezen.
Tijdens deze H. Mis zal het KRM de meerstemmige mis van J. Gruber, Mass in
honor of Saint Frederic, ten gehore brengen. De mis wordt afgewisseld met een
aantal internationale liederen. Binnen het KRM is een aparte Schola bestaande
uit 19 man, die tijdens de communie een aantal Gregoriaanse en meerstemmige
liederen zullen zingen. Twee overleden leden maakten namelijk deel uit van deze
Schola. Overigens wordt de Schola diverse keren per jaar gevraagd om ook
in verschillende andere parochies en crematoria de uitvaart van niet leden te
verzorgen.
De herdenkingsmis wordt gevierd in de Munsterkerk in de week na Pasen. Het vorig
jaar was deze gezichtsbepalende kerk met zijn Munsterplein op Witte Donderdag
van de Goede week het middelpunt van The Passion, het indrukwekkende lijdensen verrijzenisverhaal dat door vele duizenden mensen gevolgd is.
Op het einde van deze bijzondere H. Mis wordt door alle aanwezigen het
Roermonds volkslied gezongen.
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Gebruik van deze kinderpagina door
parochies of organisaties is alleen
toegestaan voor abonnementhouders. Een
abonnement is kosteloos aan te vragen
via RKKids.nl

Kruisweg voor
kinderen: Met
korte overweging,
gebed, en zang.
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

bit.ly/rkkidskruisweg

De steen is
weg

http://bit.ly/rkkids2022-4

Goede Vrijdag
Het is heel stil. Het is donker. Jezus sterft aan het
kruis. Hij wordt begraven in een graf. Een graf met een
grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het
graf bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van
Jezus. Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?

Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft! En ze hebben Hem zelf gezien.
Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij.
God is sterker dan de dood. Wat een geweldig feest.
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De Hee rezen,
ijk ver
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r
a
a
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Pasen!
g
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l
a
Z
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Allelui

Licht van Christus schijn in mijn leven, zodat ik U altijd navolg.
Vuur van Christus verwarm mijn hart zodat ik alle mensen liefheb.
Vlam van liefde geef mij kracht zodat ik steeds doe
wat God van mij vraagt.
Amen

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
Roermond: NL63 ABNA 0231 4009 77
		
NL34 INGB 0001 0305 18
Herten:
NL29 ABNA 0845 4495 16
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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 Bereikbaar op 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
Bereikbaar op 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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EN NU AAN DE SLAG...
© Irene Wilms

