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’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
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).

WIE WAT WAAR?
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Kerstmis is een feest, een dag waar we allen naar verlangen. Dat is niet 
verwonderlijk, want verlangens heeft iedereen, maar het zijn niet allemaal 
dezelfde. De een verlangt misschien vooral naar een goede relatie, de ander 
naar een goede job, nog een ander naar een goede uitslag op school, in zijn 
onderneming, in het ziekenhuis, en weer een ander naar veel geld, een leuke 
vakantie, vrede in de familie, vrede in Europa en in de hele wereld en wie weet 
wat nog allemaal méér. Maar wat die verlangens ook zijn, ze verschillen van 
persoon tot persoon. Maar dat geldt niet voor Kerstmis, daar verlangt zo goed 
als iedereen naar, maar opnieuw: niet allen om dezelfde reden. Wij, christenen, 
vieren op Kerstdag de komst van Gods Zoon Jezus in ons midden, en daar blijft 
het niet bij, want Kerstmis is voor velen ook een gezins- en familiefeest. Maar dat 
laatste geldt niet alleen voor christenen, met als gevolg dat wellicht geen enkel 
ander feest zo wereldwijd gevierd wordt als Kerstmis.

En toch, christen of niet, de viering hangt samen met wat Kerstmis in wezen is, en 
dat is de viering van de geboorte van een kind. Dat sluit aan bij alle moeders en 
alle vaders, en alle grootmoeders en alle grootvaders. Het gaat immers om een 
diepmenselijk verlangen naar geluk om moederschap en vaderschap, en dat kan 
alleen maar werkelijkheid worden door de geboorte van een kind. Het is door dat 
diepmenselijk verlangen dat Kerstmis zo herkenbaar is voor zoveel mensen, ook 
al zijn ze helemaal geen gelovige christenen.

Maar voor ons, die wel christenen zijn, is Kerstmis veel meer dan een gezellig 
familiefeest of een ultra commercieel feest vol overladen winkels en warenhuizen, 
verlichte straten, pleinen en huizen. ‘Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap 
die bestemd is voor heel het volk: Heden is u een redder geboren, Christus de 
Heer’, zegt een engel tegen herders die hun kudde bewaken. Dat is dus wat 
Kerstmis is, en dat is wat we vieren: dat Jezus als Redder onder ons is komen 
wonen. Dat herders de eersten zijn aan wie die vreugdevolle boodschap gemeld 
wordt, is geen toeval, want wat is God anders dan een goede Herder die vol liefde 
waakt over zijn kudde en we koesteren het veilige, liefdevolle beeld van Jezus als 
de Goede Herder bij uitstek die ons als het verdoolde schaapje terug draagt naar 
de kudde, Zijn Kerk.

‘Heden is u een redder geboren’, zegt de engel, en die redder hebben we nodig. 
Gedurende de afgelopen Corona pandemie ontvingen de meesten van ons 
vaccinaties. Maar nu verwelkomen we onze grote Redder die ons het vaccin 
van de liefde brengt, zodat we niet meer in de duisternis ronddwalen, zoals het 
bij de Bijbelse profeten verwoord wordt. De duisternis van haat in plaats van 
liefde, van oorlog en wantrouwen tussen Rusland en Oekraïne in plaats van 
verzoening en wederopbouw, van egoïsme in plaats van onbaatzuchtigheid, van 
onverschilligheid in plaats van bezieling. De duisternis van nog zoveel meer dat 
de samenleving ondermijnt, dat leidt tot corruptie, geweld, van verdere tweedeling 
tussen arm en rijk en dat alles afbreekt in plaats van opbouwt.

VOORWOORD
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De oudtestamentische Messiasprofeet Jesaja zegt heel mooie dingen wanneer 
Hij de komst van de Vredesvorst aankondigt: ‘Een Kind is ons geboren, een Zoon 
werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men 
noemt Hem: wonderbare Raadsman, goddelijke Held, eeuwige Vader, Vredevorst.’ 
Zo klinkt het. En wat zou het mooi zijn als wij Jezus zo in ons leven zouden 
toelaten: als een wonderbare Raadsman, een goddelijke Held, een eeuwige 
Vader, een Vredevorst. Wat zou het koor van de engelen ons kunnen bezielen 
met hun lofzang ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in 
wie Hij welbehagen vindt.’ Want dat welbehagen vindt God in alle mensen, want 
allen zijn we Zijn kinderen. Laten we dat proberen te zijn: vredevolle kinderen 
van onze goddelijke Vader. Evan vredevol als zijn Zoon Jezus dat is. Moge dit 
alle dagen van ons leven ons Kerstfeest zijn in heel ons doen en denken, over 
de grens van het oude jaar 2022 naar 2023 heen, blijvend met Hem en elkaar 
verbonden.

Een Zalig Kerstfeest u allen van harte toegewenst!

AGENDA
18 december 2022: Kerstactie voor de Roermondse Missionarissen 

25 december 2022: Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer

26 december 2022: Feest Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

31 december 2022: Oecumenische Oudejaarsdienst, Munsterkerk

1 januari 2023: Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God

8 januari 2023: Hoogfeest Openbaring des Heren

9 januari 2023: Feest van de Doop van de Heer 

2 februari 2023: Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
O.L.V. MUNSTERKERK
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de 

Munsterkerk. De Schola Sancti Christofori zingt iedere 1e zondag van de maand 

in de O.L.V. Munsterkerk een Gregoriaanse mis m.u.v. 1 januari. In plaats daarvan 

zingt de Schola op zondag 8 januari 2023, Openbaring des Heren (Driekoningen)

SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL
De Schola Sancti Christofori zingt 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 Gregori-

aanse mis. Elke derde zondag van de maand is gezinsmis / Michaëlzondag met 

zang en muzikale begeleiding door het Familiekoor. Elke vierde zondag Kerkelijk 

Zangkoor Herten (Nederlands/samenzang) 
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UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
19 november 2022  Lien Hendrickx (92 jaar)
3  december 2022  Jan Reyners (69 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
16 november 2022  Toos Houben-Bouwels (95 jaar)
30 november 2022 Mies Graff-Spee (89 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
4 november 2022 Harry Fijten (87 jaar)

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
13 november 2022 Sari Wullems
20 november 2022 Vinz Roumen

HUWELIJKEN IN DE MICHAËLKERK
17 december 2022 Anne Linssen en Joël Duba

In verband met de feestdagen zIjn de 

parochIebureaus gesloten van 

vrIjdag 23 december 2022 t/m 

maandag 9 januarI 2023

VERHOGING PRIJZEN KAARSEN MARIAKAPEL HERTEN
Vanaf 1 januari 2023 worden in de 

Mariakapel van de kerk van Herten de 

prijzen van de kaarsen verhoogd, en 

wel:

De gewone kaars (tot nu 50 eurocent) 

kost vanaf dan 1 euro.

Het kleine devotielicht (tot nu 2 euro) 

kost vanaf dan 3 euro.

De prijs van de grote noveenkaars 

blijft 5 euro.
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In Herten in de Michaëlkerk was een herenkoor actief met specialisatie 

Gregoriaanse gezangen, en een dameskoor dat ook wel het BH-koor werd 

genoemd; voor Begrafenissen en Huwelijken.

Sinds enkele maanden hebben ze de krachten gebundeld en zodoende is er een 

mooi gemengd koor ontstaan met de naam Kerkelijk Zangkoor Herten.

Onder de bezielende leiding van Wim Schreurs repeteren ze elke vrijdagochtend 

van 10 tot 12 uur in het zaaltje achter de kerk. Tijdens de Heilige Missen worden 

ze op het orgel begeleid door Yvonne Clout.

Naast dit koor is ook het Familiekoor actief onder leiding van Marc Demandt, dat 

de gezangen tijdens de gezinsmissen voor haar rekening neemt.

OECUMENISCHE SAMENWERKING IN ROERMOND

Zaterdag 17 december; Festival of 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.

Zaterdag 31 december; Oudejaarsviering
Locatie: Munsterkerk 

Tijd: 18.30 uur 

Gratis toegang

Oecumenische dankdienst op de laatste dag van het jaar. Voorganger plebaan-

deken de Graaf Woutering met ondersteuning van leden van de aangesloten 

kerken.

FUSIE KERKELIJK ZANGKOOR HERTEN
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Dit jaar heeft het kerkbestuur werk gemaakt van scholing van onze vrijwilligers. 

De gemiddelde leeftijd van de kerkgangers gaat omhoog, en we willen adequaat 

kunnen reageren bij calamiteiten in onze gebouwen.

Bij Vetraned in Herten werd speciaal 

voor een aantal vrijwilligers een dag 

samengesteld waarbij de volgende 

aspecten aan de orde zijn gekomen.

Herkennen van ziektebeelden; 

beroerte, hartstilstand met reanimatie, 

flauwtes enbrandwonden.
Ook werd er buiten vuur gemaakt 

en gingen de cursisten met 

brandblussers aan de slag.

Onder deskundige leiding was het 

een leerzame ontmoetingsdag en 

een mooi samenspel tussen de drie 

parochies in ons cluster.

WORKSHOP BIJ VETRANED IN HERTEN
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De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2023 zijn bekend. Gezien de 
stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun 
tarieven voor het eerst in enkele jaren weer enigszins te verhogen. Hieronder de 
tarieven zoals het bisdom die voor 2023 heeft vastgesteld.

Eucharistievieringen 
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00 
Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00 
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen 
worden gehouden € 325,00

Rouw- en trouwgelden 
Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00 
Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats 
na een voorafgaande kerkdienst € 100,00
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium 
zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk 
(extra dienst) € 500,00

Gestichte jaardiensten
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 
5 jaar € 75,00 
10 jaar € 150,00 
20 jaar € 300,00
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
5 jaar € 150,00 
10 jaar € 300,00 
20 jaar € 600,00

Minimumkerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium 
zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende 
uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan 
parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende 
kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan 
de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar 
tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage 
hebben betaald.
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00 voor 2023.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een 
huishouden/economische eenheid. 

TARIEVEN MISSTIPENDIA 2023 BEKEND
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Sint-Christoff elkathedraal
Zaterdag 24 december 2022
Feestelijke Nachtmis om 23.00 uur
m.m.v. het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Schola Sancti Christofori

Zondag 25 december 2022
Plechtige Hoogmis met Pontifi cale Assistentie om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen en Fanfare Sint Wiro ‘t Reutje

Maandag 26 december 2022
Feestelijke Hoogmis om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen

Zondag 1 januari 2023
Plechtige Hoogmis met Pontifi cale Assistentie om 11.30 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen

O.L.V. Munsterkerk
Zaterdag 24 december 2022
Kerstwake om 20.30 uur
m.m.v. het Munsterkerkkoor

Feestelijke Nachtmis om 21.00 uur
m.m.v. het Munsterkerkkoor

Zondag 25 december 2022
Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen

Zaterdag 31 december 2022
Oecumenische Oudejaarsviering om 18.30 uur
m.m.v. cantor Karen van der Wal

H. Michaëlkerk Herten
Zaterdag 24 december 2022
Baby- en peuterviering om 15.00 uur

Zorgcentrum Herte om 16.30 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Herten

Feestelijke Gezinsmis om 19.00 uur
m.m.v. het Familiekoor

Feestelijke Nachtmis om 22.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Herten

Zondag 25 december 2022
Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Herten

Zondag 1 januari 2023
Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur

Na de hoogmis op 1 januari Nieuwjaarsdag, is er in het 

zaaltje in Herten weer de traditionele Nieuwjaarsreceptie 

onder het genot van een hapje en een drankje.

KERSTVIERINGEN 2022 EN OUD & NIEUW 2023



Jubileumjaar
Het hele jaar door heeft het Sint-Christoffelgilde zijn 25-jarig jubileum gevierd. 

Enerzijds door in de loop van het jaar ‘kleine presentjes’ uit te delen aan de 
bezoekers in de vorm van extra activiteiten. En anderzijds natuurlijk ook met een 

mooie gezamenlijke najaarsbijeenkomst voor de leden.

‘Via Limburg’, dagblad ‘De Limburger’ en social media boden het gilde uitgebreid 
de kans om van zich te laten horen. In de verschillende artikelen en berichten 

kwam niet alleen het belang van dit vrijwilligerswerk aan de orde. Ook de 

schoonheid van de Kathedraal, de Munsterkerk en de Caroluskapel kwam goed 

over het voetlicht. Voor de leden is het een extra schouderklop om te zien dat hun 

werk zo in de schijnwerpers staat!

De ‘kleine presentjes’ werden waar mogelijk gecombineerd met bijvoorbeeld 
de Open Monumentendag (zoals o.a. de toegankelijkheid van de gaanderij in 

de Munsterkerk) of een bijzondere tentoonstelling zoals in de Caroluskapel. De 

expositie over de herdenking van de moord op de kartuizer monniken in 1572 bood 

een goed tegenwicht bij de expositie rondom de herdenking van de geboorte van 

Nederland in datzelfde jaar. 

Bijzonder was ook de eigen expositie van 40 afbeeldingen uit de rijke collectie 

foto’s, afdrukken en briefkaarten met beeltenissen van Sint Christoffel, die 
het Christoffelgilde enkele jaren geleden ontving van Ria en Henri Spitholt uit 

Nieuwegein. De verzameling is ondergebracht bij het gemeentearchief en beslaat 

bijna 6000 stuks. De selectie van 4 keer 10 foto’s gaf een inkijkje in de veelheid 
van glas-in-loodramen, beelden, mozaïeken en schilderingen. De getoonde 

afbeeldingen kwamen van over de hele wereld. Logisch natuurlijk voor de 

schutspatroon van de reizigers.

Wegens succes geprolongeerd
Op de laatste dag van de zomeropenstelling werden de drie kerkgebouwen ook 

opengesteld in de avonduren van 19.00 tot 21.00 uur. Donker genoeg om volop 

te kunnen genieten van een totaal andere indruk die je krijgt als de kerk fraai 

van binnen is uitgelicht. Met name de torenbeklimming in de kathedraal trok 

onverwacht veel mensen. De meesten van hen gewapend met forse telelenzen. 

Het leverde de prachtigste foto’s op en via de social media heeft menigeen daarvan 
kunnen meegenieten. Voor ons leuk om dit presentje te kunnen aanbieden, maar 

natuurlijk ook fijn om het in de vorm van zoveel bezoekers en zo’n mooie reclame 
voor de torenbeklimming terug te krijgen. Intussen is besloten om van deze 

avondopenstelling voortaan een vaste activiteit te maken bij de overgang naar 

het winterseizoen. Wegens succes geprolongeerd, zeggen we dan. 

Sint-Christoff elkathedraal

Plechtige Hoogmis met Pontifi cale Assistentie om 

Plechtige Hoogmis met Pontifi cale Assistentie om 

O.L.V. Munsterkerk

H. Michaëlkerk Herten

KERSTVIERINGEN 2022 EN OUD & NIEUW 2023 ST. CHRISTOFFELGILDE ROERMOND
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Heilig Landstichting
Onze najaarsbijeenkomsten, waarbij we de leden extra bedanken voor hun inzet 

en beschikbaarheid, proberen we steeds te koppelen aan de aard van onze 

werkzaamheden. Het nuttige en het aangename met elkaar verenigen, zullen 

we maar zeggen. Dit jaar zijn we op ‘werkbezoek’ gegaan naar de Cenakelkerk 
in de Heilig Landstichting. Dat is een klein dorpje in de buurt van Nijmegen, 

maar met een geweldig mooie kerk. De Cenakel maakt net als de Munsterkerk 

onderdeel uit van het Grootste Museum van Nederland. En dat is niet voor niets. 

Adembenemende schilderingen en mozaïeken in een prachtige bijna oosterse 

omgeving. 

Het achter de Cenakelkerk gelegen begraaf- en gedenkpark Heilig Landstichting 

heeft een inmiddels meer dan honderdjarige geschiedenis. Je waant je er in het 

Heilig Land zelf. Diverse locaties uit het paasverhaal van Onze Lieve Heer zijn op 

een heel natuurlijke wijze in de omgeving tussen de graven verwerkt. U zou het 

eens moeten bezoeken: www.heiliglandstichting.com/begraafpark/geschiedenis/ 

Onze collega’s van de Cenakelkerk hebben ons geweldig gastvrij ontvangen. 
Waarbij wij natuurlijk voor de Roermondse Christoffelvlaai hebben gezorgd. 

Jarigen trakteren immers. We hebben bij ons afscheid de collega’s het boek over 
de 800-jarige Munsterabdij cadeau gedaan. Als dank voor de rondleidingen en 

tegelijk ook als uitnodiging voor een tegenbezoek. De bijeenkomst hebben we 

afgesloten met een heerlijk buffet in café-zaal De Ster in Maasniel, waarbij de 

deken ons allen niet alleen van harte feliciteerde met het jubileum maar nog eens 

onderstreepte hoe zeer het werk van het Christoffelgilde door het kerkbestuur en 

de bijna 120.000 jaarlijkse bezoekers gewaardeerd wordt. 

Engelen zijn er weer
De afsluiten van het jubileumjaar kan niet mooier zijn dan met de Engelenstal 

van onze bisschop, mgr. Harrie Smeets. Vorig jaar lukte het ondanks de corona-

beperkingen toch om uit de grote collectie engelen van de bisschop een mooie en 

grote opstelling te maken. Dit jaar hebben we van beperkingen geen last gelukkig. 

Maar wat nog veel mooier is, is dat onze zieke bisschop ook dit jaar toch weer 

van zijn engelen in volle glorie kan genieten. Alleen al daarvoor steken we graag 

extra de handen uit de mouwen bij het uitstallen ervan en de openstelling in de 

kathedraal. De Engelenstal is van 19 december t/m 8 januari te bezichtigen van 

14.00 uur tot 17.00 uur.
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Openstelling in de winter
Het zomerseizoen voor het Christoffelgilde, dat altijd op 1 april van start gaat, loopt 

eind oktober af. De kathedraal blijft weliswaar het gehele jaar open (dus ook in 

de wintermaanden dagelijks, behalve 1 januari en de drie carnavalsdagen), maar 

de Munsterkerk en de Caroluskapel zijn dan alleen in het weekend toegankelijk. 

Als u dus met familie of vrienden een kijkje wil komen nemen, let dan even op 

de aangepaste openingstijden. U vindt deze op www.roermondparochiecluster.nl

We zijn ook op Facebook te vinden, inclusief de vele mooie foto’s: 
www.facebook.com/StChristoffelgildeRoermond/

Vrijwilligerswerk gezocht?
De leden van het Sint-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 gildeleden 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

KOPERPOETSEN IN DE KATHEDRAAL
Op 28 november togen negen vrijwilligers 

(waarvan zes uit Herten) richting sacristie 

van de Sint-Christoffelkathedraal. Met 

spons en poetsdoek gewapend hebben 

zij het koperwerk aangepakt. Kandelaars, 

kruisen, flambouwen, godslamphouder…..
alles moest eraan geloven! Enthousiasme, 

gepaard met kundigheid, maakte dat 

alles verblindend werd klaargemaakt voor 

de komende Kersttijd. Het kindje Jezus 

zal blij zijn! Waardering van de kant van 

het kerkbestuur vertaalde zich in een 

lekker stuk vlaai met koffie! Namens 
het kerkbestuur en het pastorale team: 

hartelijk dank dames en heren van de KPC 

(koperpoetsclub).
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De groep Kerktextiel van de Christoforus parochie zoekt hulp. Wij zorgen voor 

het naai en herstelwerk werkzaamheden aan al het kerkelijk textiel van de 

Kathedraal, Munsterkerk en St. Michaelkerk. Knopen aanzetten, borduur- of 

kantwerk, gesprongen naden dichten of slijtageplekken herstellen, er is altijd wel 

wat te doen. Omdat wij pas kort geleden gestart zijn, is er veel werk te doen. Dat 

kunnen wij niet alleen. Wie houdt van naaien en wil ons komen helpen?

Iedereen die handig is met naald en draad of op de naaimachine is welkom, we 

zoeken mensen met verschillende vaardigheden. We komen regelmatig samen 

op een ochtend of middag, want samen is nu eenmaal gezelliger dan alleen. Dan 

schiet het werk vanzelf op.

Aanmelden via het parochiebureau van de binnenstad of Herten, Dan nemen wij 

contact op met u om kennis te maken.

(Beide alleen telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdagmorgen)

Parochiebureau binnenstad: 0475 - 33 49 24 

roermond@roermondparochiecluster.nl 

Parochiebureau Herten: 0475 - 33 22 69 

herten@roermondparochcluster.nl. 

OPROEP VOOR GROEP KERKTEXTIEL
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 Beste weldoeners,

Gedurende deze dagen zijn we druk bezig met het 

voorbereiden op pakjesavond en veel aandacht gaat uit 

naar onze kinderen. Zelf heb ik mijn leven mogen delen 

met onze mensen in Oeganda. Tijdens de oorlog van 1980-

1985 werden we benaderd met het verzoek om kinderen 

op te nemen die verloren rondliepen op kampementen van 

vluchtelingen. Als communiteit van Missionarissen van Afrika 

werden wij geroepen om getuigen te zijn van Gods liefde voor een 

lijdend volk. Het was en is een apostolaat waartoe we ons verplichten door onze 

eed. Het duurde niet lang voordat onze woning, de pastorie, een tehuis werd 

voor kinderen. Dat kon zo niet blijven. We zijn toen begonnen, mede door de 

tussenkomst van Caritas Neerlandica, met de bouw van wat we nu noemen St. 

Noa’s Family. Na de oorlog gingen we door met het opnemen van kinderen die hun 
ouders hadden verloren door de ziekte AIDS of andere pijnlijke omstandigheden. 

Het volgend jaar vieren we het 40-jarig bestaan van deze bijzondere Familie. Deze 

jaren werden gezegend door de tussenkomst van het Missiebureau Roermond 

met het programma: Adoptie van kinderen op afstand. En niet te vergeten door 

het medeleven van U. Uw giften en gaven doen wonderen en maken het mogelijk 

dat ruim 100 kinderen, aan ons toevertrouwd, onderwijs volgen op lagere en 

middelbare scholen en daarna zich verder voorbereiden door het volgen van 

beroepsonderwijs. Naast pakjesavond vieren we ook het grote feest van  

Kerstmis - dat het Kindje Jezus ons in staat stelt dit jaar in vrede af te sluiten en 

het nieuwe jaar vol goede moed te beginnen.

Met Gods zegen,
Pater Piet

Gedurende de adventsperiode is er in onze 

parochiekerken een inzamelingsactie voor 

missionaris pater Piet Hooyschuur.

In de Kathedraal en de Munsterkerk staan tijdens 

de adventsperiode (tot en met vrijdag 23 december) 

de bekende offerbussen waar u uw gaven kunt 

deponeren. Maar u kunt ook een geldbedrag 

storten op de bankrekening van de parochie H. 

Christoforus:

NL63 ABNA 0231 4009 77 met vermelding: 

Kerstactie Roermondse missionarissen.

Er is ook een deurcollecte in onze parochiekerken op zondag 18 december.

KERSTACTIE ROERMONDSE MISSIONARIS PATER PIET
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                            Advent en Kerstmis

                         In de Advent kijken uit naar de geboorte van 

                      Jezus. In de kerk en misschien ook thuis is er een 

Adventskrans met vier kaarsen. 

Elke zondag van de Advent steken we een kaars extra aan; als 

alle vier de kaarsen branden weten we dat het bijna Kerstmis is. 

Dat is het feest waarop we vieren dat Jezus is geboren!

Is Jezus echt de Zoon van God?
De Advent is een goede tijd om Jezus beter te 
leren kennen. Op de derde zondag lezen we 
een verhaal over Johannes de Doper en Jezus. 
Johannes de Doper leeft in de woestijn 
en leidt een streng en sober leven. 

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs (11, 2-11)
Johannes de Doper zit in de gevangenis. 
Leerlingen van Johannes vertellen hem over Jezus. 
Johannes stuurt zijn leerlingen naar Jezus toe. 
Vraag maar of Jezus echt Gods Zoon is. Jezus 
zegt: ‘Kijk maar wat Ik doe. Ik help de zieken, 
de kreupele mensen kunnen weer lopen en blinde mensen 
kunnen weer zien. Zeg dat maar tegen Johannes de Doper. 
Dan weet hij genoeg’.

Twijfelde Johannes?

Wist hij niet zeker of Jezus de Zoon van God was, of wilde hij 

dat zijn leerlingen het zelf zouden ontdekken en stuurde hij ze 

daarom naar Jezus toe? In ieder geval gaf Jezus een mooi 

antwoord. Jezus houdt niet van opscheppen. Hij zegt daarom: 

‘kijk maar goed’. Want mensen die alleen maar goede dingen 

doen, zijn kinderen van God.



Is Jezus echt de Zoon van God?

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs (11, 2-11)
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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
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Kindje Jezus in de Kribbe,
U bent een kindje net als 

ik.
Ik houd zoveel van U

en ik wil U een plekje in 
mijn hartje geven.

Amen

Via deze link vind je 
knutselwerkjes en kleurplaten 

voor advent & kerst tijd 
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H. Lucia

Tijdens de Advent, op 13 december, vieren we 

het feest van de H. Lucia. Zij was een heel 

bijzondere tiener. Wil je meer over haar weten? 

Luister dan naar de podcast met een (spannend)    

verhaal voorgelezen door plebaan Michel Hagen. bi
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Zondag 18 december 2022 om 16.30 uur 
uur zingt de Schola Cantorum van het Ward-

Instituut in de Sint-Christoffelkathedraal 
de gezangen van de Vespers van de 4e 

Adventszondag.

De Advent is van oudsher een tijd van uitzien 

en verlangen naar de komst van de Messias. 

In de Advent zingen we ons verlangen naar 

verbinding met God uit, dat Hij ons nabij is. 

De Advent besteedt veel aandacht aan de 

profeten en Johannes de Doper die Christus 

hebben aangekondigd en aangewezen, en 

aan Maria die gelovig heeft ingestemd 

met haar rol als Zijn moeder. Naarmate 

het Kerstfeest in het zicht komt, wordt de 

Adventsliturgie uitvoeriger en nadrukkelijker. 

De dagen van 17 tot 24 december betekenen 

een nieuwe fase binnen de Advent.

Op deze dagen laten liturgische teksten ons toeleven naar het feest van Christus’ 
geboorte en hebben de grote gebedsuren toepasselijke hymnen.

Die wending naar Kerstmis komt duidelijk aan het licht wanneer de reeks 

O-antifonen in de vespers begint, de antifonen die het Magnificat, de lofzang van 
Maria, omkransen. Deze O-antifonen benadrukken het bidden om de komst en 

het nabij zijn van de Komende.

De scholaleden van het Ward-Instituut, afkomstig uit Limburg, Brabant en 

Belgisch Limburg, zijn allen enthousiaste gregoriaanse zangers en vertrouwd 

met de semiologie, een wetenschap die zich bezighoudt met de allereerste 

muzieknotaties uit de vroege middeleeuwen. Binnen liturgische vieringen en met 

het uitvoeren van concerten wil de Ward-Schola, onder leiding van Cyriel Tonnaer, 

de belangstelling voor het gregoriaans stimuleren en een bijdrage leveren aan 

het behoud van het gregoriaans in de eredienst.

Gregoriaanse gezangen geven aan bijbelteksten een extra dimensie, bieden 

ons als het ware een muzikale exegese door welluidende verhoudingen tussen 

woorden en tonen. In de loop van haar nu 58-jarig bestaan verzorgde de Ward-

Schola vele radio- en televisie-uitzendingen in binnen- en buitenland, bracht 

diverse CD’s uit en maakte vele concertreizen o.a. naar Salzburg, Rome, Parijs, 
Lille, Luxemburg en Chartres. De Schola is een graag geziene gast op festivals 

voor religieuze muziek. Zo nam het koor diverse keren deel aan het Internationaal 

Gregoriaans Festival van Watou, een festival van wereldfaam.

SCHOLA CANTORUM ZINGT IN KATHEDRAAL
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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 14 februari 2023 

via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl

WIE WAT WAAR?
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