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MICHAËLZONDAGEN GESTART

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 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek
Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.00
uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn na de H. Mis
gesloten. Vanaf april tot en met oktober is de kerk dagelijks geopend van 14.00 uur
tot 17.00 uur. Tijdens deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u
welkom te heten. U kunt ook gebruik maken van de audiotour.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend op woensdag tot en met
zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur 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
A. de Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

www.roermondparochiecluster.nl
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WOORD VAN DE PLEBAAN
Voor velen van ons is de vakantietijd weer begonnen.
Het is een tijd van ontspanning, nieuwe ervaringen,
reizen, ontmoetingen, gezonde afstand van de
dagelijkse beslommeringen. Het woord vakantie
komt van het Latijnse vacare, dit is leeg maken. In
de kerk, vooral in kloosterlijke kringen, kennen we
de term Vacare Deo, dit is leeg maken voor God. Het
is zo dat wij als katholieken God nooit op vakantie
sturen. Wat we ook doen, waarheen we ook reizen,
wat ons ook overkomt: Hij is bij en met ons. Sterker
nog: Doordat we enige tijd andere invulling geven
aan ons leven, ons zogezegd leeg maken, is er
zelfs meer ruimte voor God in ons hart. We denken
eens wat meer na over Wie Hij is in ons leven, wat we aan Hem danken, wat Hij
van ons verwacht. We stellen onze prioriteiten bij en maken na de vakantie een
hernieuwde start met goede voornemens en frisse moed. De verwondering om
onze ontmoetingen alsook de bewondering van de schoonheid van de natuur
maken ons nog meer onder de indruk van het wonder van ons eigen leven. De
eerste Michael Zondag in Herten op de rand van het schooljaar en de vakantie
vormde de geslaagde aftrap van de zomervakantie in kerkelijke zin; dank aan de
kapelaan en de werkgroep voor al het werk voor dit mooie resultaat!
Als parochiegemeenschap bidden we in deze tijd voor alle reizigers en
vakantiegangers. We verwelkomen veel gasten in onze regio en velen van ons
zijn te gast elders. We bidden dat wij allen een ontspannen tijd mogen tegemoet
zien en dat allen ook weer veilig op het thuisadres zullen terugkeren. Op de
torenspits van de Roermondse kathedraal prijkt het gouden Christoffelbeeld en
aan deze grote beschermer van reizigers vertrouwen we al onze reizigers van
harte toe. Zijn feestdag is 24 juli en dit jaar is deze dag ingeklemd tussen 2 andere
vieringen: Op zaterdag 23 juli herdachten we de moordpartij in de Roermondse
kartuis, dit jaar precies 450 jaar geleden, met een Pontificale Hoogmis om 11
uur in de Caroluskapel, de, zeg maar, “Plaats Delict”, aansluitend een kleine
processie door de kruisgangen met enige stoffelijke resten van de vermoorde
kartuizers en een drietal lezingen gedurende de middag. De bisschop van
Haarlem-Amsterdam droeg de Mis op in aanwezigheid van bisschop Smeets;
Haarlem kent de zogenaamde ‘Martelaren van Alkmaar’, wij de ‘Martelaren
van Roermond’. Beide groepen zijn niet heilig verklaard, in tegenstelling tot de
Martelaren van Gorcum en aan dit in zekere zin ‘klein onrecht’ zou nog wat
gesleuteld mogen worden. 1572 wordt beschouwd als een belangrijk jaar in de
totstandkoming van het huidige Nederland, maar komt u toch eens kijken naar
de interessante dubbelexpositie in de kapel en in de kapittelzaal en dan heeft
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men een meer genuanceerd beeld en ziet u tevens hoe Roermond heel even
werkelijk wereldnieuws werd. De viering van de Eucharistie van 11u op 23 juli
was vrij toegankelijk in de prachtige rococo kloosterkapel aan Swalmerstraat 100.
En dan Sint Jacobus de Meerdere, wiens armreliek bewaard wordt in de
Jacobskapel van de kathedraal. Zijn feestdag valt op 25 juli, maar we vierden hem
in combinatie met Sint Christoffel op zondag 24 juli. Pelgrims uit het hele land
kwamen naar de Hoogmis om 11.30u in de kathedraal welke opgeluisterd werd
door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor waarbij de Broederschap van Sint
Jacobus voor een mooi programma zorgde de gehele zondag door op diverse
locaties. Op zaterdagnamiddag vond de inzegening van een schelpenpad plaats,
op zondagmiddag een samenzijn met prachtige muziek; veel actie en beweging in
en rond de kathedraal, de Voorstad Sint Jacob en in het centrum van Roermond.
Op maandagavond 25 juli om 19u weer een gezongen Hoogmis ter ere van Sint
Jacobus; zo besteedden we in Roermond uitgebreid aandacht aan het Heilig Jaar
van Santiago de Compostella dat door paus Franciscus uitgesteld was wegens
corona.
We gaan daarna op weg naar het grootste Mariafeest: 15 augustus Maria
tenhemelopneming. Een dagprogramma in de O.L.Vrouwe Munsterkerk
van rozenkrans over de dag verspreid, Plechtige Mis om 11u, aansluitend
een gezamenlijke parochiebrunch, bezinningsmuziek en vespers wordt ons
aangeboden. Uw plebaan-deken en kapelaan hopen van harte dat velen zich
aansluiten bij de heilige Mis, de brunch en enkele gebedsmomenten; Corona
maakte het moeilijk om met velen informeel kennis te maken en hopelijk kunnen
we nu eindelijk eens goed Ontmoeten! Daartoe hopen wij velen van u te mogen
begroeten! Traditionele Kroedwès zal niet ontbreken in de kerken van Herten en
de Munster rond O.L.Vrouw van Rust en O.L.Vrouw Vogelsangh.
Op 3 september vieren we het Hoogfeest van de Kerkwijding van de Sint
Christoffelkathedraal. Op zondag 4 september zullen daarom de kanunniken
van het kathedraal kapittel in hun eigen koorbanken de vespers zingen van de
liturgie van Kerkwijding; een uniek gebeuren om 18u, vrij toegankelijk. Waarom
uniek? Tot 1797 resideerden de kanunniken in de stad en zongen zij dagelijks
verspreid over de dag met de hulp van kapelaans, altaristen, prebendarissen,
kosters, schoolmeester en koorknapen de 7 getijden en een Hoogmis in de
koorbanken, maar in de huidige tijd wonen en werken de 10 kanunniken verspreid
door het bisdom zodat de koordienst niet veelvuldig verricht kan worden. Maar er
zijn plannen om zondagsvespers weer te gaan zingen… De kapittelheren geven
eerder die dag ook acte de presence bij de Heiligdomsvaart in Susteren.
En zo krijgt het Vacare Deo gedurende deze hele zomer een kleurrijke invulling;
geen leegte, maar rijke inhoud waar Onze Lieve Heer alles mee te maken heeft.
Hij heeft nooit vakantie: Hij is Degene die ons draagt, behoedt en inspireert, ook
en juist in deze mooie tijd.
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AGENDA
Zaterdag 6 augustus:
Maandag 15 augustus:
Zondag 28 augustus:
Zaterdag 3 september:
Zondag 4 september:

Gedaanteverandering van de Heer
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
Jaarlijkse MIVA-collecte
Verjaardag van de wijding van de kathedraal
11.30u Plechtige hoogmis bij gelegenheid van het
hoogfeest van de kerkwijding van de Kathedraal
18.00u plechtige vespers door het kathedraal kapittel
Donderdag 8 september: Feest van Maria Geboorte
Woensdag 14 september: Feest van Kruisverheffing
17 en 18 september:
Open Monumentendag 2022
Donderdag 15 september: Gedachtenis O.L.Vrouw van Smarten
Donderdag 29 september: Feest van de aartsengelen: Michaël, Gabriël en Rafaël

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
15 juni 2022

Netty Burhenne-van Eck, 72 jaar

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
20 juni 2022
26 juli 2022

Leo Konings, 95 jaar
Annie Hocks-Berendsen, 75 jaar

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
1 juli 2022

Hubertus Smeets, 85 jaar

HUWELIJKEN IN DE KATHEDRAAL
18 juni 2022
9 juli 2022

Julia & Hendrik Heßlenberg
Linda van Nieuwkerk en Lucas Borsboom

GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
17 juli 2022

Rav Masij

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
O.L.V. MUNSTERKERK

Het O.L,V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de Munsterkerk. Op maandag 15 augustus, het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
zingt het Munsterkerkkoor om 11.00 uur in de Munsterkerk.
SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL
De Schola Sancti Christofori zingt op de 1e zondag van de maand in de Munsterkerk en op de 3e zondag van de maand in de kathedraal, m.u.v. de vakantiemaand
augustus. Vanaf september zal de Schola weer op de gebruikelijke data zingen.
H. MICHAËLKERK
Het Kerkelijk Herenkoor zingt iedere eerste zondag van de maand een
Gregoriaanse mis. Elke derde zondag van de maand is een gezinsmis met het
Jeugdkoor en aansluitend Michaëlzondag. (met uitzondering van augustus)
De overige zondagen zingt het kerkelijk Herenkoor en het Kerkelijk Dameskoor.
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EERSTE MICHAËLZONDAG BEGONNEN
Samen komen, samen eten en samen groeien in geloof: dat is de inhoud van
Michaëlzondag kortom, Michaëlzondag bouwt een hechte gemeenschap met
diepgang en plezier. Op 17 juli 2022 was het de eerste Michaëlzondag in de
gemeenschap van Herten. Deze Michaëlzondag is ook de dankviering voor onze
communicanten, die in de afgelopen maanden hun Eerste Communie hebben
ontvangen. Het was een prachtige start voor onze jonge gemeenschap in Herten.

WAT IS MICHAËLZONDAG?
Onze kerk in Herten is toegewijd aan de aartsengel Michaël. Daarom wordt de
naam van de heilige Michaël gebruikt en is er elke derde zondag van de maand
een gezinsmis. Natuurlijk is elke zondag een rustdag voor ons allemaal, maar we
willen deze gelegenheid ook gebruiken om ons iets te ontspannen en gezellig
samenzijn, samen uitwisselen met wat wij gekregen hebben als gelovigen. Dat
is zonder te meer door allerlei activiteiten, met name kinderopvang voor de
leeftijd 0 tot 3 jaar en voor kinderen van de basisschool; een fotospeurtocht in
de kerk en spelletjes buiten, en natuurlijk voor de volwassenen en ouders van
de communicanten een ontmoeting en verdieping met de methode genaamd
Sycamore (Sycamore is een cursus over het katholieke geloof en waarom dat
relevant is voor ons leven van nu. Er is ruimte om andere mensen te ontmoeten,
ideeën uit te wisselen en na te denken over dingen die er echt toe doen)
Elke Sycamore bijeenkomst bestaat uit:
Bijeenkomst, zo mogelijk met een maaltijd.
Samen kijken naar een inleiding (Engels
gesproken en Nederlands ondertiteld). Er
zijn na aanleiding van de video diverse
mogelijkheden om met elkaar te praten.
Elke ontmoeting is gezellig en plezierig.
In het Engels zeggen ze ‘well begun is half done’; een goed begin, een goede
toonzetting is altijd belangrijk. Dus wij gaan door met ons initiatief.
De volgende Michaëlzondag is op 18 sep 2022. Iedereen is van harte welkom.
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ONLINE MISINTENTIES BESTELLEN
Naast de mogelijkheid om contactloos uw giften en het kaarsengeld af te rekenen
in de Sint-Christoffelkathedraal en O.L.V. Munsterkerk, is het nu ook mogelijk om
misintenties online te bestellen via de parochiewebsite.
U heeft dan de mogelijkheid om op ieder moment van de dag een misintentie
door te geven.
Het werkt heel eenvoudig. U gaat naar de parochiewebsite en kunt dan via het
tabblad “Wie wat waar” navigeren naar “misintenties opgeven” of u heeft de
mogelijkheid om dit te doen helemaal onderaan de website en gaat dan naar de
betreffende eucharistieviering en klikt vervolgens op de button “Bestel misintentie
online”.
Na het opgeven van de misintentie kunt u direct online betalen waarna u een
bevestiging per mail ontvangt.
In verband met het verwerken van de misintenties en het publiceren hiervan
dienen de misintenties uiterlijk 4 werkdagen van tevoren te worden doorgegeven.
Uiteraard kunt u de misintenties ook op de gebruikelijke wijze doorgeven via het
parochiekantoor.

7

HET BLOEMTAPIJT 2022
Na de tweejarige corona stop staat het bloemtapijt 2022 gepland van zaterdag 10
tot en met donderdag 15 september a.s. er valt van alles in te halen v.w.b. jubilea
en daarom krijgt het bloemtapijt dit jaar als titel: 100 jaar Kruiswegpark.
Dhr. Carl Lûcker zal op zijn wijze dit jubileum gaan verwerken in de 12 bloembedden,
waarbij ook het jubileum van de scouting pater Bleys niet wordt vergeten.
De trouwe vrijwilligers van de werkgroep zullen ter afsluiting van het
bedevaartseizoen “Het Besjloet” weer een kleurrijke bloemenloper neerleggen.
Voor dit mooie werk kunnen zich nog altijd mensen aanmelden. Iedere bijdrage is
welkom: van bloemen verzorgen, hand en span diensten bij de mannengroep tot
knippen en leggen. Het is leuk, ontspannen werk in een fijne groep.
De bloemen die gebruikt worden zullen ook bij deze 26e editie weer gratis
beschikbaar gesteld worden door kwekers en bloemisten uit heel midden Limburg.
Verder zijn er traditiegetrouw altijd particulieren die hun tuin bloemen komen
brengen, waardoor er een grote variatie aan kleuren en vormen in de bedden kan
worden gelegd. Daarbij horen ook zaden en doppen en ander natuurlijk materiaal,
die door de leden van de werkgroep door het jaar zijn verzameld.
Alles is gratis te bezichtigen op de aangegeven data van 10 tot 17 uur in het
Kruiswegpark aan de parklaan. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Belangrijk: Het bestuur laat weten dat er altijd nog veranderingen kunnen
plaatsvinden v.w.b. het doorgaan van dit evenement. Bij een nieuwe uitbraak van
corona, met restricties van de overheid zullen er maatregelen moeten worden
getroffen. Kijk daarom in september op de actuele website van de Kapel in het
Zand, www.kapelinhetzand.nl
Aanmelden nieuwe leden en info: Marie-José Frencken: 0475 - 769189
Kapel in het Zand: info@kapelinhetzand.nl
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ONDERHOUDSGROEP VOOR KLEINE KLUSJES
In en om de kerken is er altijd wel wat te doen. Een lampje vervangen, iets lijmen,
sloten smeren, een kabel wegwerken, gewoon kleine klusjes die met een beetje
technisch inzicht en handwerk te doen zijn.
Als kerkbestuur zoeken we steeds meer
naar verbinding tussen parochianen. Het
idee is ontstaan om met een groepje
mensen regelmatig samen die klusjes
ter hand te nemen. Soms lukt het alleen,
soms is het handiger met zijn tweeën. Met
meerdere mensen is het sowieso gezelliger.
Bent u iemand die het leuk vindt om zijn of
haar tijd en kennis af en toe in te zetten voor
uw parochiekerk, dan nodigen wij U van harte uit op
de volgende data.
Herten- H. Michaëlkerk, maandag 5 september 2022 om 19 uur
Roermond- Munsterkerk, donderdag 15 september 2022 om 19 uur

Roermond-Kathedraal, datum oktober volgt nog…
Namens het kerkbestuur zullen Frans van Dun en Marianne Sanders aanwezig
zijn om mee op te starten.
Aanmelden hoeft niet (maar mag wel) en als u als koster, zanger, acoliet of
parochiaan en regelmatig bezoeker van de kerken al een werkje of klusje weet,
meldt het dan aan Marianne Sanders, per mail naar desandertjes@hetnet.nl
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ZOMERAVONDCONCERTEN
ORGELKRING ROERMOND ORGANISEERT ZOMERAVONDCONCERTEN

Na twee jaar beperkte activiteiten vanwege de corona-maatregelen kan Orgelkring
Roermond in 2022 weer een volwaardige concertcyclus voor u programmeren.
Op 28 juli, 2 en 9 augustus kunt u in Roermond genieten van de klanken van de
orgels in de Sint Christoffelkathedraal, de Munsterkerk en de Caroluskapel. De
concerten beginnen telkens om 20.00 uur. De entree bedraagt € 10,- per persoon.
Het begint een traditie te worden: op 28
juli organiseert de Orgelkring Roermond
in de Sint Christoffelkathedraal een
herdenkingsconcert ter gelegenheid van
de sterfdag van Johann Sebastian Bach.
Jean-Pierre Steijvers (Heythuysen), vaste
organist in de Sint Christoffelkathedraal,
en Hiroko Inoue (Osaka/Moskou) hebben
een programma samengesteld waarin zij
het leven en werk van de orgelvirtuoos
J.S. Bach in duo-vorm in al zijn facetten belichten. Zo staat “Die Kunst der Fuge”
BWV 1080 in quatre-mains versie op het programma.
Op 2 augustus bespeelt Ton van Eck (Haarlem), titulairorganist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem,
het orgel van de O.L.V.-Munsteråkerk.
Hij brengt voor u een gevarieerd programma met werken van
Rousseau, Boulay, Franck, Alain, Reger en Ritter.
Ute Gremmel – Geuchen (Kempen, D)
sluit de concertcyclus op 9 augustus
af op het orgel van de Caroluskapel.
Ute Gremmel is titulair-organist van
de Franciscaanse Kerk in Kempen
(D). Met werken van Guilain, Muffat, Froberger, Kerll en
Bach laat zij de klanken van het orgel van de Caroluskapel
weerklinken.
Een programma-overzicht ontvangt u op de avond van de afzonderlijke concerten.
De entree kan op de avond zelf contant aan de kassa worden voldaan.
Heeft u vragen over ons zomerprogramma 2022 of wilt u zich aanmelden
voor de nieuwsbrief van de Orgelkring Roermond? Stuur dan een e-mail naar
info@orgelkringroermond.nl of kijk op www.orgelkringroermond.nl
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OPEN MONUMENTEN DAGEN 2022
Programma van de O.L.V. Munsterkerk, St. Christoffelkathedraal en de
Caroluskapel tijdens de Open Monumenten Dagen op 10 en 11 september 2022.
PROGRAMMA MUNSTERKERK
(geopend op zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 17.00 uur, zondag 11
september van 14.00 uur tot 17.00 uur).

Zaterdag 10 september
• Speurtocht door de kerk voor de jeugd, na inlevering is er een kleine attentie
•

Galerij rondleidingen

•

Gratis audiotour

Zondag 11 september
• Speurtocht door de kerk voor de jeugd, na inlevering is er een kleine attentie
•

Orgelbespeling 14.30 uur, 15.30 uur, 16.30 uur

• Gratis Audiotour.
Beide dagen zijn er vrijwilligers van het Christoffelgilde aanwezig die uitleg over
de kerk kunnen geven.
PROGRAMMA ST. CHRISTOFFELKATHEDRAAL
(geopend op zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 17.00 uur zondag 11
september van 13.00 uur tot 17.00 uur).

• Tentoonstelling “Christoffel onder de toren”
•

Het grote vloerkleed van 20 bij 3 meter wordt uitgelegd.

Beide dagen zijn er vrijwilligers van het Christoffelgilde aanwezig die uitleg over
de kerk kunnen geven.
PROGRAMMA CAROLUSKAPEL
(geopend op zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 17.00 uur, zondag 11
september van 14.00 uur tot 17.00 uur).

• Tentoonstelling in de Caroluskapel “23 juli 1572 Roermond wordt wereldnieuws”.
• Tentoonstelling Atrium “De Geboorte van Nederland”.
Beide dagen zijn er vrijwilligers van het Christoffelgilde aanwezig die uitleg over
de kapel kunnen geven.
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Gedaanteverandering van de Heer
Op 6 augustus vieren we feest. Tijdens de
viering in de kerk is het dus wat feestelijker dan
anders. We bidden of zingen op die dag het Gloria, het Eer aan
God in de Hoge. We lezen het Evangelieverhaal hieronder.

Gebruik van deze kinderpagina door
parochies of organisaties is alleen
toegestaan voor abonnementhouders. Een
abonnement is kosteloos aan te vragen
via RKKids.nl

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

Meedoen met God
Als je met God mee wilt doen, luister dan goed naar
Jezus, want alleen Hij leert ons echt wat God wil. Je kan
naar Jezus luisteren door te bidden, door het stil te
maken, maar ook door het Evangelie te lezen
of naar de kerk te gaan.

Vader in de hemel,
er is goed nieuws in
de wereld, maar ook
veel nepnieuws.
Daarom hebt U Jezus,
uw Zoon gestuurd.
Hij wijst ons de goede
weg. Hij leert ons te
doen wat U wilt.
Help ons, dat we
Jezus steeds beter
leren kennen en dat
we goed naar Hem
luisteren.
Dan zullen ook wij
later samen met alle
heiligen bij U in de
hemel zijn.
Amen.

Vertel het aan
de mensen

Extra materiaal voor
de vakantie periode

MIVA-COLLECTE 2022
MEDISCHE ZORG VOOR DE MEEST KWETSBAREN IN TANZANIA

Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de MIVA-collecte plaats in
de kerken. Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar
maken van medische zorg in Tanzania.
OUTREACH-MISSIES

Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in
het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen
zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Het ziekenhuis
doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af
naar de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziektes kunnen
voorkomen. Daarnaast moeten
patiënten soms met spoed
naar het grotere ziekenhuis in
Mwanza, omdat het ziekenhuis
in Sumve geen intensive care
heeft.
BIJGESTAAN DOOR GOD
Vervoer is onmisbaar voor het
ziekenhuis van Sumve, zowel voor
preventie als voor noodgevallen.
“Door onze samenwerking met
het ziekenhuis in Mwanza
kunnen we steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg goed
dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden
bijgestaan door God.”

Op www.miva.nl leest u meer over het project van Geofrey. Wilt u het project van
Geofrey nu al steunen? Scan dan onderstaande QR-code en doneer. Hartelijk
dank!
DONEER MET UW MOBIEL
Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en doneer via Tikkie.
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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:

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:
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
‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 20 september 2022
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl
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WEES GEGROET MARIA, KONINGIN DES HEMELS
Hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming
Maandag 15 augustus om 11.00 uur
een Plechtige Hoogmis
in de O.L.V. Munsterkerk in Roermond
Hoofdcelebrant plebaan
A. de Graaf Woutering
m.m.v. het Munsterkerkkoor

Dagprogramma
10.15 uur Rozenkransgebed met de blijde geheimen
11.00 uur Hoogmis met zegening van de (zelf meegebrachte) “kroedwès”
12.30 uur Gelegenheid een speciale ‘Munsterkerklunch’ á €12,50
inclusief koﬃe/thee of frisdrank te gebruiken bij het ‘Munstercafé’
13.30 uur Rozenkransgebed met de geheimen van het licht
14.00 uur Orgelconcert met samenzang
14.30 uur Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen
15.00 uur Gezongen Mariavespers.
Aansluitend lof en zegen met het Allerheiligste.
Er is de gehele dag gelegenheid tot geestelijk gesprek en persoonlijke biecht

