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HEER, GEEF HEN DE EEUWIGE RUST

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, 6041 VT 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 kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag t/m 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: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Daarnaast kan
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan 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).
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WOORD TER BEZINNING
Allerzielen
Sinds de vroege Middeleeuwen viert de kerk met alle gelovigen een dag voor
de gestorvenen. Ieder van ons gedenkt natuurlijk zijn eigen dierbaren die zijn
overleden. Op de daarvoor geschikte momenten, de elk jaar terugkerende
sterfdag, de geboortedag en verder op elk moment dat het hart en de herinnering
ingeeft. Want onze eigen gestorvenen dragen we in ons eigen hart. Ze zijn altijd
bij ons.
Om onze eigen dierbaren te gedenken zou deze gezamenlijke dag dus niet
nodig hoeven te zijn. Maar verdriet om mensen die je lief waren en zijn, kan ook
maken dat je heel erg op je eigen verlies en gemis gericht bent. Op een dag als
Allerzielen zien we om ons heen allemaal mensen die ook een geliefd iemand of
zelfs meerdere, moeten missen. Dat verzacht ook een beetje ons eigen verdriet,
omdat we weten dat velen met ons meevoelen omdat ze hetzelfde hebben
meegemaakt. We voelen ons dan lotgenoten met elkaar.
Maar er is nog iets wat Allerzielendag tot zo’n bijzondere dag maakt. In de tijd dat
deze Allerzielendag werd ingesteld – in de Middeleeuwen – heerste in heel Europa
de pest. Miljoenen mensen zijn in korte tijd overleden. Vele mensen moesten
soms letterlijk van de straat worden geraapt en anoniem begraven worden. Er
was geen tijd om voor hen te bidden en er waren vaak ook geen nabestaanden
of priesters om dat te doen omdat ze ook getroffen waren door de pest. De kerk
nam toen op zich om op één dag alle missen in de hele kerk op te dragen voor de
gestorvenen aan wie niemand nog dacht en voor wie niemand bad. En zo is de
bedoeling van deze gedenkdag gebleven tot op vandaag.
“Al onze namen staan geschreven in Gods hand” staat in de Bijbel. Dus we hoeven
ons geen zorgen te maken dat God iemand zou vergeten.
Het is niet zo dat wij als het ware onze hemelse Vader eraan moeten herinneren
dat er mensen zijn aan wie niemand denkt. Het is precies omgekeerd. Omdat
ieder mens er in Gods oog toe doet en we Zijn kinderen zijn door het geloof
in Jezus. Ook al is er niemand die aan je denkt, God vergeet je niet. Maar dan
moeten we als gelovigen óók denken aan al degenen aan wie niemand denkt. We
zijn ook met hen verbonden. We hopen ook met hen dat de dood niet het laatste
woord heeft over ons leven.
In de inheemse Afrikaanse godsdiensten leeft een diep besef, dat je als mens
ook verantwoordelijk bent voor de nagedachtenis van je overleden familie en
vrienden. In deze visie sterft men niet zozeer bij de dood, maar als niemand meer
aan je denkt en je voor niemand meer iets betekent. Dat zet je als levende aan
tot respect voor je overledenen, maar het stimuleert ook om familiebanden en
vriendschappen goed te onderhouden. Het mooie is dat wij, katholieken, daaraan
mogen toevoegen dat God, onze Schepper en Vader in de hemel ons ook kent
en als zijn kinderen gedenkt. We sterven dus ook niet voorgoed als niemand aan
ons denkt.
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Jezus zegt tegen Martha: wie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven.
Geloof in Jezus betekent verbonden zijn met hem. Niets kan ons van zijn liefde
scheiden.
Een mens die sterft, is geen ding dat het niet meer doet, en dat je achterlaat. Een
mens is een persoon, iemand met wie je verbonden bent op een manier waaraan
ook de dood geen einde kan maken, want liefde blijft altijd. Daarom zien we
onze doden als degenen die al voor ons uit bij God zijn. Wij leven als het ware
hen tegemoet. Door hen te gedenken – niet alleen degenen die we zelf kennen
– maar ook degenen aan wie niemand denkt – onderhouden wij de hoop en het
verlangen op een hereniging bij God. En we ervaren des te meer hoe kostbaar
een mensenleven is in Gods oog.
“Ik ben de verrijzenis en het leven” zegt Jezus. “Wie leeft in geloof aan mij zal
leven ook al is hij gestorven. En wie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet
sterven.” Geloof je dat?
Laten wij met Martha antwoorden uit de grond van ons hart: Ja. Heer, ik geloof.
Amen

AGENDA
Zondag 23 oktober:
Zondag 30 oktober:
Dinsdag 1 november:
Zondag 6 november
Zondag 20 november

Wereldmissiezondag
Gravenzegeningen op kerkhoven Herten
Allerheiligen
Willibrordzondag
Christus, Koning van het heelal
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Begin van de Advent
Zondag 27 november
Donderdag 8 december
Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria
Zondag 27 nov. t/m 18 dec. Kerstactie Roermondse missionarissen

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
17 september 2022
24 september 2022

Lyan van Galen- van de Voort (63 jaar)
Hans Thomassen (73 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
5 augustus 2022
27 augustus 2022
9 september 2022
4 oktober 2022

Catharina Sikkenk-Blom (93 jaar)
Wim van der Kolk (91 jaar)
Marij Hammer-Henriks (76 jaar)
Lineke Mooren-Mulders (86 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
22 september 2022
24 september 2022

Mariet Verboeket-Bouts (87 jaar)
Bair Janissen (84 jaar)

HUWELIJKEN IN DE KATHEDRAAL
2 september 2022
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Marjolein Evers & Guy van Cruchten

GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
7 augustus 2022
21 augustus 2022
4 september 2022
24 september 2022

Thomas Nguyen
Livia van Thiel
Roos Rubens
Jarne Dols

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
2 oktober 2022

Anne-Fleur Elissen

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

Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand 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 een Gregoriaanse mis.
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. De overige zondagen zingt het
kerkelijk Herenkoor en het Kerkelijk Dameskoor.

KLUSSENGROEPEN VAN START; DONEER GEREEDSCHAP
AAN DE KERK.
Na de oproep in het vorige Klökske zijn we blij met een
aantal mensen die zich hebben gemeld op de eerste
bijeenkomsten. In Herten werden meteen een aantal
kleine werkjes opgepakt, en hier komen we elke
eerste maandag van de maand bij elkaar om 19 uur om
te klussen.
In de Munsterkerk was eerst meer overleg nodig, maar
daar gaan we starten om in het voorportaal een sfeervolle
Mariakapel te creëren.
Bij inventarisatie blijkt dat er nauwelijks gereedschap is in de Munsterkerk voor
(spoed)klusjes. Een set schroevendraaiers, een stroomzoeker, een schoffel en
hark, een boormachine, lijmklemmen; dat zijn onder andere spullen waar we naar
op zoek zijn.
Heeft u in het schuurtje of berghok gereedschap liggen en wilt u dat doneren aan
de kerk, dan zijn we u daar zeer erkentelijk voor.
U kunt dit melden bij Marianne Sanders, tel. 0475-318199 of per mail
desandertjes@hetnet.nl of bij het parochiekantoor.
We kunnen dan een afspraak maken dat het opgehaald wordt.
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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Een keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die
gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil
te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Het
afgelopen jaar en vele jaren geleden.
Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra
aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen.
Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk
álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld
voor ons zijn geworden.
MUNSTERKERK EN KATHEDRAAL

Zondag 30 oktober is er om 10.00 uur de H. mis in de Munsterkerk welke wordt
opgedragen aan de overledenen van het afgelopen jaar. Er zullen tijdens de
mis kaarsjes worden aangestoken voor de overledenen van het voorbije jaar en
gedachtenisprentjes worden uitgereikt.
In de Christoforusparochie en H. Geestparochie wordt Allerheiligen gevierd
op dinsdag 1 november om 9.00 uur in de Munsterkerk en om 19.00 uur in de
Kathedraal met een plechtige eucharistieviering.
Op woensdag 2 november worden alle overledenen die vanuit de Munsterkerk,
de Kathedraal en de Michaëlkerk uitgeleide gedaan zijn herdacht met een
Requiemmis om 9.00u in de Munsterkerk.
ST. MICHAELKERK

Zondag 30 oktober is om 10.00 uur de H. mis met aansluitend, 11.00 uur gravenzegening op openbare begraafplaats Brummeberg en op het kerkhof naast de
kerk m.m.v. kerkelijk herenkoor (gregoriaans) en ensemble fanfare St. Cecilia. Er
zullen tijdens de mis kaarsjes worden aangestoken voor de overledenen van het
voorbije jaar en gedachtenisprentjes worden uitgereikt.

ALLERZIELEN 2021-2022

Uitgeleide gedaan vanuit onze Munsterkerk, Kathedraal en Michaëlkerk
2 november 2021
Michaëlkerk Maria Bruil-Krawczyk (68 jaar)
15 november 2021 Michaëlkerk Ida Bremmers-Driessen (100 jaar)
20 november 2021 Munsterkerk Bernadette Wolters-Groen (87 jaar)
25 november 2021 Michaëlkerk Antje Clout-van Helden (94 jaar)
1 december 2021
Michaëlkerk Els Evers-Evers (89 jaar)
14 december 2021 Michaëlkerk Dientje van Ool-Leijten (92 jaar)
15 december 2021 Munsterkerk Jo Bekkers (88 jaar)
16 december 2021 Kathedraal
Thijs Verhees (71 jaar)
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29 december 2021

Munsterkerk

Annemarie Ament (92 jaar)

13 januari 2022

Munsterkerk

Mies Jansen (93 jaar)

20 januari 2022

Kathedraal

Hugo Breugelmans (61 jaar)

21 januari 2022

Munsterkerk

Miep den Hartog-Meisters (88 jaar)

4 februari 2022

Munsterkerk

Wil Smals-Verhoeven (90 jaar)

5 februari 2022

Kathedraal

Bob Houbiers (93 jaar)

9 februari 2022

Munsterkerk

Pauline van der Dussen-Rae (85 jaar)

14 februari 2022

Michaëlkerk

Toos Knippenberg-Vestjens (89 jaar)

27 februari 2022

Munsterkerk

Annie Eijck-van Bergen (89 jaar)

27 maart 2022

Munsterkerk

Thea Hoogeland (93 jaar)

31 maart 2022

Michaëlkerk

Alda Frencken-Moulen (85 jaar)

31 maart 2022

Munsterkerk

Baer Reijnen (85 jaar)

1 april 2022

Munsterkerk

Dinny Janssens-Cloudt (98 jaar)

2 april 2022

Munsterkerk

Marie-José Tonnaer-Hoppenbrouwers (90 jaar)

17 april 2022

Munsterkerk

Maria Brouns-Op het Veld (98 jaar)

30 april 2022

Michaëlkerk

Els Hannen-Hansen (82 jaar)

9 mei 2022

Michaëlkerk

Maria de Bock-Pollaert (96 jaar)

14 mei 2022

Munsterkerk

Ingeborg Tacx-Hoogeveen (91 jaar)

27 mei 2022

Munsterkerk

Nellie Nizet-Kaelen (100 jaar)

27 mei 2022

Munsterkerk

Frits Verhaegh (89 jaar)

15 juni 2022

Kathedraal

Netty Burhenne-van Eck (72 jaar)

20 juni 2022

Munsterkerk

Leo Konings (95 jaar)

1 juli 2022

Michaëlkerk

Hub Smeets (85 jaar)

26 juli 2022

Munsterkerk

Annie Hocks-Berendsen (75 jaar)

5 augustus 2022

Munsterkerk

Catharina Sikkenk-Blom (93 jaar)

27 augustus 2022

Munsterkerk

Wim van der Kolk (91 jaar)

9 september 2022

Munsterkerk

Marij Hammer-Henriks (76 jaar)

17 september 2022 Kathedraal

Lyan van Galen- van de Voort (63 jaar)

22 september 2022 Michaëlkerk

Mariet Verboeket-Bouts (87 jaar)

24 september 2022 Michaëlkerk

Bair Janissen (84 jaar)

24 september 2022 Kathedraal

Hans Thomassen (73 jaar)

4 oktober 2022
Munsterkerk Lineke Mooren-Mulders (86 jaar)
N.B. Deze namenlijst is bijgewerkt tot 27 oktober 2022 en hierdoor mogelijk niet
compleet.
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ONLINE MISINTENTIES BESTELLEN
Sinds enige tijd is het ook mogelijk om misintenties online te
bestellen via de parochiewebsite. Hier wordt goed gebruik
van gemaakt.
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 ook 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 en veilig betalen met
iDEAL 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 worden doorgegeven.
Uiteraard kunt u de misintenties ook op de gebruikelijke wijze doorgeven via het
parochiekantoor als u hier toch de vookeur aan geeft.

EERSTE H. COMMUNIE 2023
De viering van de eerste H. Communie 2023 zal in
ons cluster op of rond Hemelvaartsdag zijn in de H.
Michaëlkerk in Herten. Vanaf nu kunnen kinderen van
groep 4 worden aangemeld middels de aanmeldingsbrief
die via de scholen is verspreid. De eerste informatieavond
is op maandag 17 oktober.
Heeft u het gemist: Een digitaal aanmeldingsformulier kan worden ingevuld op de website van
onze parochie of kan worden aangevraagd via het
parochiesecretariaat in Herten. Scan voor het digitale formulier de QR code of
ga naar roermondparochiecluster.nl/eerste-h-communie
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ST. CHRISTOFFELGILDE ROERMOND
Met z’n bijna honderd leden vormt het St. Christoffelgilde een mooie groep
vrijwilligers voor onze parochie in de binnenstad. Samen weten zij het hele jaar
door onze kerken in de binnenstad geopend te houden voor bezoekers. Dat
zijn er zo’n 120.000 per jaar. Velen van hen komen van heinde en verre en uit
alle werelddelen om de prachtige kerken met hun schitterende kunstschatten te
bewonderen. De reacties van de gasten zijn zonder uitzondering positief. Over
de gebouwen, over de kunstschatten en de wijze waarop die bewaard worden,
maar vooral ook over het feit dat men er zomaar mag binnenlopen en kan komen
kijken. Of zomaar even een kaarsje opsteken. Een veer op de hoed van de vele
vrijwilligers. Zonder hen gaat de deur immers ’s middags niet open.
GROOTSTE MUSEUM VAN NEDERLAND

Het Nederlandse religieuze erfgoed bevat niet alleen fantastische kunstschatten,
maar is natuurlijk over het hele land verspreid. Er verscheen in 2016 een boek
over onder de titel Kerkinterieurs in Nederland. Deze rijk geïllustreerde uitgave
laat zien dat de rijkdom van het Nederlandse kerkinterieur minstens zo indrukwekkend en divers is, als van de kerken die wij allemaal steevast bezoeken als we
in het buitenland zijn. Ook onze Munsterkerk heeft een plek gekregen in dit prachtige naslagwerk. Om al die interieurs en kunstwerken fysiek bijeen te brengen is
uiteraard onmogelijk. Daarom is er met ondersteuning van het Museum Catharijneconvent in Utrecht een samenwerking tot stand gebracht tussen inmiddels 18
gebedshuizen (kerken en synagogen), die elk op dezelfde wijze hun belangrijkste
kunstschatten presenteren. Er is een informatieve audiotour beschikbaar, die je
in een kort tijdsbestek langs de belangrijkste plekken leidt. En dat, op 18 plaatsen
verspreid over heel Nederland. Zoals oud-gouverneur Theo Bovens het destijds
bij de opening ervan in Roermond zei: ‘Kom voor het Grootste verhaal van de
Wereld naar het Grootste Museum van Nederland; hier in Roermond!’
OPEN MONUMENTENDAG 2022

In Roermond kennen we al jarenlang een Open Monumentenweekend. Zo ook dit
jaar, toen je in de stad op 10 en 11 september op veel plekken een kijkje kon gaan
nemen waar je normaliter niet zomaar naar binnen kan. Het Christoffelgilde grijpt
dit weekend elk jaar weer aan, om iets extra’s te bieden naast de gebruikelijke
openstelling. Dat dit gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de bezoekerscijfers: bijna
3000 gasten bezochten onze kerken.
In de Caroluskapel was (en is nog steeds tot zondag 30 oktober aanstaande) een
kleine tentoonstelling te zien over de moord op de Roermondse Kartuizers.
De Munsterkerk kon onder begeleiding opnieuw vanaf de gaanderij bewonderd
worden en dat lokte ook deze keer weer veel bezoekers met hun fototoestel in
de aanslag, aangezien je niet altijd ‘naar boven kan’ om de kerk vanuit een heel
ander perspectief te bekijken. Bovendien was er op zondag orgelspel en ook dat
trok veel belangstelling.
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CHRISTOFFEL ONDER DE KATHEDRAAL

De Kathedraal grijpt het OMD-weekend altijd aan om een ruim 140 jaar oude
geborduurde loper uit te rollen. Een geschenk uit 1880 aan de toenmalige
bisschop Paredis om als loper te dienen op het priesterkoor zoals dat er toen
uitzag. Daarnaast is er een tijdelijke expositie ingericht van afbeeldingen van Sint
Christoffel. Die komen uit een bijna 6000 stukken grote collectie van all over the
world. Het gilde kreeg de collectie cadeau van het echtpaar Spitholt, enthousiaste
verzamelaars uit Nieuwegein. Het zijn afbeeldingen van glas-in-lood ramen,
beelden, mozaïeken, fresco’s en schilderingen. Allemaal Christoffels die te zien
zijn onder het grote gouden beeld die op de toren staat. Vandaar de titel van de
expositie: Christoffel onder de toren. Ook deze expositie kan men tot 30 oktober
bekijken. Dus wat let u om de komende weken in onze kerken (alsnog?) een kijkje
te nemen bij al dit bijzonders?
OPENSTELLING IN DE WINTER

Het zomerseizoen voor het Christoffelgilde, dat altijd
op 1 april start, loopt eind oktober af. Dat doen we
dit jaar op speciale wijze door een avondopenstelling
van onze drie kerken te organiseren op zaterdag 29
oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur waarbij onze
kerken sfeervol verlicht zullen zijn. De kathedraal blijft
weliswaar het gehele jaar open (dus ook in de winter),
maar de Munsterkerk zal dan beperkter open zijn en
de Caroluskapel gesloten. Als u dus met familie of
vrienden een kijkje wil komen nemen, let dan even
op de aangepaste openingstijden. Deze zijn te vinden
op roermondparochiecluster.nl. En het gilde is ook te
vinden op facebook.com/StChristoffelgildeRoermond.
Kijk er ook op voor actuele berichtgeving en voor de
mooie foto’s die er te zien zijn.
EEN HEERLIJKE INVULLING VAN VRIJWILLIGERSWERK
De leden van het Chistoffelgilde zijn elke twee weken voor een dagdeel
ingeroosterd. Zij schenken zodoende als vrijwilliger tijdens die middag drie
uurtjes aan ons door te helpen bij de openstelling. Niet alleen is het leuk om in
kleine teams samen te werken (2 of 3 personen), het is vooral mooi om iedere
keer weer onverwachte ontmoetingen mee te maken met bezoekers die van al
het moois genieten. Ook al vormt het Gilde met bijna honderd leden een grote
groep, nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Als u belangstelling heeft,
loop dan gewoon eens binnen en klamp een van de aanwezige Gilde-leden aan.
Dan hoort u zelf hoe leuk het werk is.
Mocht u echter (ook om andere redenen) rechtstreeks contact willen opnemen,
dan kan dat via het secretariaat: Frank de Vries, christoffelgilde@ziggo.nl of
06-51227708
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OECUMENISCHE SAMENWERKING IN ROERMOND
Woensdag 26 oktober 2022; Lezing Prof P. Nissen
Thema: Actualiteit en toekomst van de Oecumene
Locatie: Ursulakapel, Voogdijstraat 24
Tijd: 19.30 uur.
Gratis toegang.
Dr. P. Nissen, emeritus hoogleraar Oecumenia, komt in Roermond een lezing
houden over dit onderwerp waarbij hij onder meer de stand van zaken van de
oecumene belicht en spreekt over ontwikkelingen op dit terrein. Ter voorbereiding
hebben we hem onze huidige situatie voorgelegd; met name de activiteiten die
we samen doen. Daarnaast hebben we gevraagd naar de verdere verbindende
initiatieven die er al zijn op het gebied van de oecumene. Zijn de ontwikkelingen
nu hoopvol of zijn er te veel belemmeringen?
De lezing wordt gehouden in de Ursulakapel, Voogdijstraat 24 in Roermond,
thuisbasis van de Jonge Kerk. De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.
Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden voor wie de oecumene
een goed hart toedraagt.

Zaterdag 17 december; Lessons and Carols
Locatie: Kapel in ’t Zand
Tijd: 18.30 uur
Gratis toegang.
Vocaal Ensemble Silhouet neemt de Carols voor haar rekening en doet dat al
jaren op magistrale wijze. Tussendoor worden er “Lessons” gelezen. Met de
Kapel In ’t Zand als locatie is dit een inspirerende voorbereiding op het komende
Kerstfeest. Noteer deze datum alvast in Uw agenda.
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23 JULI 1572. ROERMOND WORDT WERELDNIEUWS
Nieuwe aanwinst: oudste afbeelding van de Roermondse Martelaren te zien
Op zaterdag 23 juli opende in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat te Roermond
de tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws, Aanleiding
voor deze expositie is de moord op twaalf kartuizermonniken en de secretaris
van de Roermondse bisschop door de troepen van Willem van Oranje, dit jaar
exact 450 jaar geleden. In deze expositie, ingericht op de plek waar dit drama
zich heeft afgespeeld, wordt niet alleen het verhaal van de zogeheten Martelaren
van Roermond verteld; de tentoonstelling toont ook de impact die dit drama heeft
gehad. Binnen dagen drong het nieuws tot ver buiten de landsgrenzen door en
nog lange tijd hield men in katholiek Europa de herinnering aan de moordpartij
levend, in woord en in beeld. Roermond werd wereldnieuws.
Vanaf zaterdag 3 september aanstaande wordt deze tentoonstelling verrijkt met
een unieke bruikleen. Het is gelukt om een exemplaar van het zeldzame
geïllustreerde werk Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis
(‘Theater van de wreedheden van de ketters in onze tijd’) met gravures
van de hand van Richard Verstegan en gedrukt te Antwerpen in 1587 naar
Roermond te halen. Verstegan,
ook wel bekend als Rowlands,
vluchtte voor de anti-katholieke
stemming in Engeland en vestigde
zich uiteindelijk in Antwerpen. In
zijn geschriften en middels zijn
gravures vroeg hij aandacht voor
de vervolging van katholieken in
Europa in zijn tijd. In het Theatrum
crudelitatum
toont
Verstegan
ook de ramp die zich in 1572 in
Roermond voltrokken had. De
gravure die hij als illustratie bij
het verhaal over Roermond
in dit boek vervaardigde werd
vervolgens een bron van inspiratie
voor talloze latere afbeeldingen.
Op de tentoonstelling kon tot
nog toe enkel een latere kopie
van de gravure worden getoond.
Vanaf 3 september is het
gehele originele werk, inclusief
de bijbehorende tekst, te zien.
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Op de tentoonstelling zijn verder nog schilderijen, gravures en boeken uit de
vijftiende tot en met de negentiende eeuw te zien, afkomstig uit verschillende
collecties. Indrukwekkende schilderijen van deze gebeurtenis, die vanwege hun
omvang of kwetsbaarheid niet naar de tentoonstelling konden reizen, worden in
een audiovisuele presentative getoond. Al deze objecten samen vertellen het
verhaal van de Martelaren van Roermond, het klooster waarin ze leefden en de
verregaande impact die deze gebeurtenis had.
De tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws is nog tot
en met zondag 30 oktober te zien in de Caroluskapel, Swalmerstraat 100 te
Roermond. Tegelijkertijd wordt in de voormalige kapittelzaal de presentatie
1572. Geboorte van Nederland-Roermond, het andere verhaal getoond.
Openingstijden: woe-zo van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.
Deze tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers
en de welwillende medewerking van het Bisdom Roermond, de Gemeente
Roermond, subsidieregeling Culturele Maakplaats en de Roermondse Stichting
1880.

SINT MAARTENSFEEST IN DE BINNENSTAD
Roermond. Het najaar doet weer van zich spreken en op vele plaatsen verschijnen
reeds de eerste St. Maartenshopen. Het comité Folkloristiese Kienjerfeeste
Roermond zet de koopavond van donderdag 10 november extra luister bij, met de
viering van het Sint Maartensfeest. (Sinter Merte) in de Roermondse binnenstad.
‘Sinter Merte’, oftewel Sint Maarten is de persoon die op veel mensen een
speciale aantrekkingskracht heeft. De kinderen kennen hem van het grote vuur,
de lampions en de rondgang langs de huizen waar ze zingend het een en ander
proberen te verdienen, Voor de volwassenen is het de man die zijn mantel deelt
met de arme bedelaar.
De kinderen worden met hun ouders om 19.00 uur bij de Munsterkerk verwacht.
Hier zal de zegening van de lampions zijn. Vanuit de Munsterkerk vertrekt
vervolgens de lampionnenoptocht, onder begeleiding van muziek, via de
Steenweg naar de markt in de binnenstad. Hier wordt vervolgens het verhaal van
Sint Maarten opgevoerd en het vuur ontstoken.
Iedereen kan aan dit gezellige feest deelnemen. Lampions zijn overal verkrijgbaar.
Natuurlijk kan men ook een suikerbiet uithollen of zelf lampionnen maken. Fakkels
zijn echter verboden. Zo zijn er mogelijkheden genoeg om er voor de kinderen in
de duisternis van de avond een sfeervolle happening van te maken.
Het comité Folkloristiese Kienjerfeste Roermond.
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Allerheiligen (1 november)
Op Allerheiligen vieren we feest voor alle heiligen.
De heiligen zijn alle mensen die bij God in de hemel zijn.
Een heilige wordt ook wel ‘Sint’ genoemd.
Kan jij wat heiligen opnoemen?
Hoeveel heiligen ken jij bij naam? Misschien heb jij wel een (doop) naam
van een heilige? In de kerk kennen we veel heiligen bij naam, maar er zijn
ook heel veel onbekende heiligen. Er zijn veel heiligen in de hemel;
zoveel dat niemand ze kan tellen. Ze komen van de hele wereld (uit alle
rassen en stammen en volken en talen). Ze staan voor de troon van God.
Ze dragen witte kleren. En ze hebben palmtakken in hun handen.
(Openbaringen 7, 9-14)
Voorbeeld en voorspraak
Jezus is ons grote voorbeeld. Maar we kunnen ook naar de heiligen kijken
en ze als voorbeeld nemen. Wij kunnen proberen om ze een beetje na te
doen. We mogen heiligen ook om hulp (voorspraak) vragen zodat wij zelf
ook heilig worden.

In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen
Er is plek genoeg in de hemel. Jezus heeft het zelf gezegd. Hij noemt de
hemel het huis van zijn Vader. Hij zegt ook dat Hij er een plekje voor ons
heeft gemaakt.
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes (14, 1-6)

Jezus is samen met zijn leerlingen. Hij zegt: ”Je hoeft niet ongerust te zijn:
Jullie geloven in God, zo kunnen jullie ook in Mij geloven. In het huis van
mijn Vader is ruimte voor veel mensen. Als dit niet zo zou zijn, dan zou ik
het jullie hebben gezegd. Want Ik ga weg om een plaats voor jullie klaar
te maken. En als jullie plek klaar is, kom Ik terug om jullie op te nemen bij
Mij. Dan zullen jullie ook zijn waar Ik ben. Jullie weten dat Ik weg ga en
ook de weg erheen kennen jullie.” Dan zegt Thomas tegen Jezus: ”Heer,
wij weten niet waar U naar toe gaat, hoe moeten wij dan de weg
ernaartoe kennen?” Jezus antwoordt hem: “Ik ben de Weg, de Waarheid
en het Leven; alleen door Mij kunnen mensen bij de Vader komen.”

Iedereen kan heilig worden
Het belangrijkste doel in ons leven is om naar de hemel te gaan,
naar God. We kunnen heilig worden als we proberen om het
goede te doen, als we proberen te doen wat God van ons
vraagt. Dit hoeven geen spectaculair grote dingen te zijn, alle
kleine goede
dingen helpen:
God maakt die
kleine dingen
groot (denk maar
aan het mosterdzaadje).

Het is heel eenvoudig om een heilige om hulp
te vragen (om voorspraak te vragen).
Stel je wilt hulp vragen aan Sint Franciscus.
Je bidt dan dit korte gebed: “H. Franciscus
bidt voor ons!”
En als je veel hulp nodig hebt, kan je ook alle
heiligen om hulp vragen, dan zegt je gewoon:
“Alle heiligen van God bidt voor ons!” Dat mag
je zeker bidden op 1 november, dat is het
feest van alle heiligen.

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Gods Volk
Wij zijn op aarde en de heiligen in de hemel. Toch horen we
bij elkaar. We zijn samen 1 familie, 1 Kerk, 1 volk van God.

rkkids.nl/heiligen

Via deze link vind je
knutselwerkjes
en kleurplaten van
verschillende heiligen

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

BEREIKBAARHEID KERKEN TIJDENS VIERINGEN
We hebben bij de gemeente informatie ingewonnen over de parkeerregels rond
de kerken en bereikbaarheid tijdens diensten en activiteiten.
Onderstaande informatie is naar de situatie oktober 2022.

KATHEDRAAL
De Markt maakt deel uit van de voetgangerszone en het plein is afgesloten voor
auto’s.
De goedkoopste mogelijkheid om uw auto te parkeren is de gemeentelijke
parkeergarage aan het Kazerneplein (bij de Outlet-Maasbrugzijde).
Beperkte parkeerplekken zijn er aan de achterzijde van de kathedraal, na
toestemming van de parochie, of op Looierstraat en Buitenop in de parkeervakken
en op zaterdag op het extra dek.
De Q-park parkeergarage in het Roercenter is ook op loopafstand (maar duurder).
FIETSENSTALLING ROERCENTER

Overdekt en bewaakt
Maandag van 10.30 tot 19.00 uur
Dinsdag van 7.00 tot 19.00 uur
Woensdag van 7.00 tot 19.00 uur
Donderdag van 7.00 tot 19.00 uur
Vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur
Zondag van 11.00 tot 18.00 uur
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MUNSTERKERK
De juiste aanrijroute met de auto is
via Paredisstraat. De inzinkbare paal
(bollard) is van maandag tot en met
vrijdag omlaag voor laad- en losverkeer
tussen 7.00 en 12.00 uur.
Iedere avond is deze bollard nogmaals
omlaag tussen 18.00 en 23.00 uur, op
donderdag tussen 21.00 en 23.00 uur.
Op zondag is de bollard omlaag
van 9.30 en 10.00 uur vanwege de
zondagochtenddienst in de kerk.
Het Munsterplein maakt net als de
Markt deel uit van de voetgangerszone,
hier mag zonder ontheffing NIET
geparkeerd worden.
Tijdens een dienst wordt gedoogd dat er 5 á 6 auto’s parkeren bij de kerk op het
Munsterplein.
FIETSENSTALLING KLOOSTERWANDPLEIN

Overdekt en bewaakt
Maandag tot en met vrijdag van 09.45 tot 18.30 uur
Zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur
Zondag van 11.00 tot 18.00 uur
OPENBAAR VERVOER

Vanuit Herten zijn de beide kerken gemakkelijk bereikbaar met de bus,
lijn 2 Halte aan het Roercenter op de Singel of bij het station.
De kosten van een enkele reis liggen onder de 2 euro.

MICHAËLKERK HERTEN.
Aanrijroute met de auto via de Dorpstraat en circa 20 parkeerplaatsen voor, opzij
en achter de kerk.
Of via de Hoogstraat omhoog en parkeren aan Kerkpad (voor vergaderingen in
het parochiezaaltje).
Ruime parkeermogelijkheden, beneden bij het winkelcentrum aan de Groenekruisstraat.
Ook aan de Schoolstraat in de buurt van Gloriosa zijn parkeervakken.
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MISSIO WERELDMISSIEMAAND: KIBERA, NAIROBI
‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8)
Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen van
de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.
Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit
jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.
KIBERA

Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft
zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het
omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst.
Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts
een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations
gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid
in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een andere
kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is.
ELKAAR HELPEN

Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van
drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden
moeten leven. Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters
al vele jaren in Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor
vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidingsen vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera
hun thuis.
MISSIO ONDERSTEUNT HET PASTORALE WERK IN KIBERA. HELP MEE!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag
23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, te ’s-Hertogenbosch. Meer informatie: www.missio.nl

WERELD
MISSIE
MAAND
oktober 2022
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NL65 INGB 0000 0015 66

WIE WAT WAAR?
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het
parochiekantoor, tel. 0475 - 33 49 24
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 of via de website. 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
Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl
‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 6 december 2022
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl
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MYSTIEKE
KLANKEN IN
DE
MUNSTERKERK

VOCAAL
ENSEMBLE
SILHOUET
ROERMOND
Z A T ERD A G 2 2 O KT O BER
2 0 .0 0 UUR
KAARTVERKOOP
KASSA €12,50
VOORVERKOOP €10,00
CJP €5,00
BESTELLEN VIA
MIEKEIJDEMA@KPNMAIL.NL
www.ve-silhouet.nl
ook op Facebook

