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RUIM 140.000 PRENTJES HEILIGE PAUSEN
Bij gelegenheid van de heiligverklaring van de pausen Johannes
XXIII en Johannes Paulus II, op zondag 27 april, heeft het bisdom
Roermond ruim 140.000 gebedsprentjes laten drukken. Deze
worden voor een groot deel in de komende Paasweek verspreid
in de Limburgse parochies en kloosters. Een ander deel is gedrukt ten behoeve van de overige Nederlandse bisdommen.
De oplage bevat twee soorten prentjes. Eén van de heilige Johannes XXIII
en één van de heilige Johannes Paulus II. De prentjes bevatten aan de
voorzijde een foto van de betreffende paus. De achterzijde is voorzien van
een gebed en korte levensbeschrijving van respectievelijk Angelo Roncalli
en Karol Wojtyla.
De prentjes passen in de huisstijl van de reeks gebedsprentjes die het bisdom
Roermond op gezette tijden uitgeeft. Eén of meerdere exemplaren zijn tegen
een vrijwillige financiële bijdrage in de druk- en verzendkosten en met een
richtprijs van vijf cent per prentje te bestellen via de bisdommelijke dienst Pers
en Communicatie, (0475) 386888 of persdienst@bisdom-roermond.nl.
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HEILIGVERKLARING OP TV
De heiligverklaring van de pausen Johannes XXIII
en Johannes Paulus II op zondag 27 april door
paus Franciscus is rechtstreeks via televisie en
internet te volgen. Omroep RKK zendt de viering
rechtstreeks uit op Nederland 2 vanaf 9.30 uur en
op de site www.rkk.nl.
Nooit eerder werden er twee pausen tegelijkertijd gecanoniseerd. Het Vaticaan verwacht dat er 27 april ongeveer 5 miljoen gelovigen naar Rome zullen komen en dat wereldwijd
vele miljoenen de plechtigheid zullen volgen. In sommige
landen wordt de viering zelfs driedimensionaal in bioscoopzalen uitgezonden.
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Op 17 mei door staatssecretaris Vaticaan

BISSCHOPSWIJDING VAN MEGEN
IN ROERMOND
De bisschopswijding van mgr.
Bert van Megen uit Eygelshoven (Kerkrade) vindt plaats op
zaterdag 17 mei om 10.30 uur in
de Sint-Christoffelkathedraal in
Roermond. De wijding wordt verricht door de staatssecretaris van
de Heilige Stoel, kardinaal Pietro
Parolin. Mgr. Van Megen wordt
tot bisschop gewijd, omdat hij
benoemd is tot nuntius.
De kardinaal-staatssecretaris, meestal
kortweg aangeduid als staatssecretaris,
is de eerste medewerker van de paus in
diens hoedanigheid van universeel herder
van de Katholieke Kerk. Hij is verantwoordelijk voor de diplomatieke en politieke
Het aartsbisschoppelijk wapen van mgr. Van Megen
activiteiten van de Heilige Stoel. Sinds
2013 is de Italiaan Pietro Parolin staatssecretaris. Hij komt speciaal voor de bisschopswijding van Mgr. Van Megen naar Nederland. Het is
voor het eerst in 15 jaar dat er weer een bisschopswijding in Limburg plaatsvindt. De laatste keer
was dat de wijding van hulpbisschop Everard de Jong in 1999, eveneens in de kathedraal.
De 52-jarige Mgr. Van Megen is priester van het bisdom Roermond. Op 7 maart werd bekend
dat hij benoemd is tot nuntius in Soedan. Hij krijgt daarbij de titel van aartsbisschop. Een nuntius is de officiële diplomatieke vertegenwoordiger (ambassadeur) van de Heilige Stoel in het
land of de landen waar hij geaccrediteerd is. Van Megen is de enige Nederlandse priester in
de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel. De afgelopen jaren werkte hij op de nuntiaturen
in Soedan, Brazilië, Slowakije, Israël, Verenigde Naties (Zwitserland) en meest recentelijk als
Chargé d’Affaires (zaakgelastigde) in Malawi.
Een nuntius is altijd aartsbisschop. Veelal vindt een bisschopswijding van een nuntius plaats
in Rome. Opdat ook zijn familie er bij kan zijn, zal dit in het geval van Van Megen in Roermond
zijn. Voor de wijding op 17 mei zal een aantal bisschoppen uit binnen- en buitenland worden
uitgenodigd.
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DIAKENWIJDING

ROEPINGENZONDAG

Op zaterdag 10 mei wijdt bisschop Frans
Wiertz twee (permanent-) diakens. Het betreft
Rick van den Heuvel (49) uit Belfeld en Pieter
van de Laarschot (53) uit Hoensbroek. De
plechtigheid, die voor iedereen toegankelijk
is, vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal
te Roermond en begint om 10.30 uur. Beide
wijdelingen zijn gehuwd en hebben twee kinderen. Zij volgden de diakenopleiding van het
bisdom Roermond. Zij lopen momenteel stage
in respectievelijk het parochiecluster Tegelen
en de parochiefederatie Hoensbroek.
Permanent-diakens zijn (meestal getrouwde) mannen die de eerste van de drie kerkelijke wijdingen
– diaken, priester, bisschop – ontvangen en op grond
daarvan een aantal taken in de kerk mogen uitvoeren.
Zo mogen ze preken en sommige sacramenten toedienen. Ook werken ze mee in het pastorale team in
een parochiecluster.
Het ambt van diaken was al bekend in de vroegchristelijke kerk. Daarna is deze functie eeuwenlang in de
vergetelheid geraakt, maar met het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) is de permanentdiaken weer in
ere hersteld. Sinds de start van de diakenopleiding
in het bisdom Roermond zijn er zo’n 80 permanentdiakens gewijd. Het bijzondere van de permanentdiakens is dat zij doorgaans een betaalde baan en een
gezin hebben en daarnáást pastoraal actief zijn.
De diakenopleiding van het bisdom Roermond maakt
onderdeel uit van het Theologisch Instituut Rolduc,
gevestigd in Kerkrade. De diakenopleiding staat
open voor mannen vanaf 30 jaar die zich vanuit hun
overtuiging belangeloos willen inzetten. De opleiding
bestaat uit een 5-jarige deeltijdstudie. Na de wijding
krijgen de diakens een officiële benoeming van de
bisschop in een parochie of categoriale instelling.
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Op zondag 11 mei viert de
Kerk de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor Roepingen. Zoals elk jaar wordt die middag
ook dit jaar in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond
een gebedsmiddag gehouden
met geroepenen uit heel het
bisdom.
Om 13.00 uur wordt het Allerheiligste ter aanbidding uitgesteld, waarbij
vertegenwoordigers van verschillende congregaties en gemeenschappen bidden om bijzonder geroepenen voor de Kerk in Limburg.
Ook zullen deze zich op eenvoudige
wijze presenteren aan hen die meer
informatie wensen over charisma en
zending.
Aansluitend komen de priesterstudenten met andere geroepenen bijeen voor een speciale vesperviering
onder leiding van bisschop Frans
Wiertz. Deze viering begint om
16.00 uur. De middag wordt afgesloten met een kopje koffie tijdens een
informeel samenzijn in de pandtuin
van de kerk.
Iedereen is welkom om aan de aanbidding en/of vesperviering deel te
nemen en samen onze zorg om roepingen te delen.
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BISSCHOPPEN BEDROEFD OM MOORD PATER
De Nederlandse Bisschoppenconferentie is geschokt en bedroefd door het
nieuws over de ontvoering en vervolgens de brute moord op pater Frans
van der Lugt (75), vorige week in de Syrische stad Homs.
Pater Van der Lugt had in interviews eerder laten weten dat hij in Homs wilde blijven om
de bevolking te blijven steunen in hun schrijnende omstandigheden. Het is niet bekend wie
verantwoordelijk is voor de gruwelijke dood van de Nederlandse pater.
De bisschoppen betuigen hun medeleven met de mensen die pater Van der Lugt achterlaat en bidden voor hen en voor heel Syrië, dat dit land spoedig vrede mag vinden.

BELEGGINGSSTATUUT

KERKPROVINCIE
VERHUISD
Het Secretariaat van het RoomsKatholiek Kerkgenootschap (SRKK)
in Nederland (Kerkprovincie en Bisschoppenconferentie) is afgelopen
week verhuisd. De nieuwe locatie is
aan de Adriaen van Ostadelaan in
Utrecht. Het pand aan de Biltstraat
121 is recent verkocht.
Het telefoonnummer van het secretariaat
blijft hetzelfde, te weten 030-23 26 900.
Dit nummer is op werkdagen bereikbaar
van 09.00 uur tot 12.00 uur. Ook het
postadres blijft bestaan, te weten postbus
13049, 3507 LA Utrecht. Bezoekadres
wordt Adriaen van Ostadelaan 140,
3583 AM Utrecht.
Het nieuwe kantoor van het SRKK is
goed bereikbaar vanaf station Utrecht
Centraal met het openbaar vervoer (lijn 12
of lijn 41, uitstappen bij halte Stadion Galgenwaard). Parkeergelegenheid beschikbaar voor wie met de auto komt.

Het bisdom Roermond heeft onlangs een
beleggingsstatuut uitgegeven, waarin voorschriften zijn opgenomen voor beleggingen
van parochies en rectoraten alsmede voor
aan hen gelieerde instellingen binnen het
bisdom. Het statuut is onlangs aan deze
besturen toegezonden.
Het beheer van vermogens heeft de afgelopen
jaren in het teken gestaan van toegenomen
risico’s en van onder druk staande rendementen. De basis van het beleggingsstatuut wordt
gevormd door het uitgangspunt dat de risico’s,
die kunnen leiden tot een aantasting van het
vermogen, tot een minimum dienen te worden
beperkt. Ook banken en financiële instellingen
vragen in het kader van hun zorgplicht geregeld naar richtlijnen of een beleggingsstatuut.
Een en ander heeft het bisdom tot het opstellen van dit statuut doen besluiten.
Voor vragen kan contact worden opgenomen
met de secretaris van de diocesane beleggingscommissie: g.moonen@bisdom-roermond.nl
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BIJZONDERE THEATERVOORSTELLING
Na succesvolle theatervoorstellingen als ‘Lazarus’ en ‘Maria, moeder van altijddurende bijstand’ komt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting nu met ‘De Omdenkers’. De voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door mensen levend in
armoede en voormalige dak- en thuislozen, in samenwerking met professionele
theatermakers, vormgevers en muziekcoaches.
Na een reeks uitvoerige gesprekken met hulpverleners, hebben zij een theatrale bewerking gemaakt van een bijzondere werkelijkheid: spookburgers. Dit zijn mensen die bij geen enkele gemeente zijn ingeschreven en daardoor geen rechten hebben. Ze leven, ademen, vechten voor hun
bestaan en hebben lief, maar op papier bestaan ze niet. Ze zijn Nederlanders en toch illegaal.
De voorstelling wordt van harte aanbevolen door de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving en vindt plaats op donderdag 24 april om 20.00 uur in het Hubertushuis te Geleen. Toegang: vrije gift. Aanmelden en info: deomdenkers@gmail.com

EUREGIONALE
CONFERENTIE
De kerken in de Euregio onderscheiden zich sterk van elkaar. Toch verbindt de
vraag naar de toekomst hen. Zet de ledendaling door, hebben de kerken de samenleving iets te zeggen, betekenen zij iets in het leven van enkelingen en wat
moet de kerk doen om met steeds minder middelen toch levensbegeleider van
mensen te kunnen blijven? Daarover gaat een Euregionale oecumenische conferentie die op vrijdag 16 mei wordt gehouden.
De dag begint om 09.30 uur en eindigt rond 15.30 uur en vindt plaats in Haus Sankt Joseph in
het Belgische Eupen. Sprekers zijn prof. dr. Henk de Roest over de snelle ontkerkelijking van
Nederland en de maatschappelijke en kerkelijke consequenties daarvan, alsmede emeritusbisschop Aloys Jousten van Luik over de toekomst van de kerk door midden in de wereld te
staan. In de middag is er een podiumdiscussie waaraan ook drs. Hub Vossen, stafmedewerker
van de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving deelneemt.
Deelname (bij aanvang van de conferentie te voldoen) kost 25 euro (inclusief warme maaltijd en
koffie). Aanmelden is mogelijk tot 6 mei en kan via (043) 433624240 of dehaan-verduyn@freeler.nl.
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KERK HEILUST AAN EREDIENST ONTTROKKEN
De parochiekerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Heilust (Kerkrade)
wordt met ingang van 8 juni aan de eredienst onttrokken. Zoals bepaald
in het kerkelijk wetboek werd het besluit door de bisschop genomen na
overleg met de pastoor en het kerkbestuur van de betreffende parochie,
alsmede met de deken van het dekenaat Kerkrade. Ook werd, zoals
voorgeschreven, voor de parochianen een hoorzitting gehouden en werd de
priesterraad omtrent de besluiten ingelicht en gehoord.
Het besluit is genomen gezien het feit dat reeds vele jaren sprake is van een grote ontkerkelijking en gaandeweg ook een terugloop van de bevolkingsdichtheid in de regio Parkstad
als gevolg waarvan de kerkelijke en demografische situatie in Heilust en Kerkrade-West
wezenlijk en vooral ten nadele veranderd is. Het besluit is ook genomen omdat het niet
gerechtvaardigd is te verwachten dat de parochiegemeenschappen van Kerkrade-West
nog mogelijkheden hebben om alle kerkgebouwen in stand te houden, het kerkbezoek in
de parochie van Heilust en omliggende parochies sterk is teruggelopen en het kerkgebouw
van Heilust veel te groot is voor de geloofsgemeenschap die wekelijks aan de eucharistieviering deelneemt. In het besluit heeft ook meegespeeld dat de gemeente Kerkrade kenbaar heeft gemaakt het kerkgebouw te willen verwerven en op de plek van het gebouw een
multifunctionele accommodatie te willen gaan bouwen met daarin tevens een vervangende
kerkgelegenheid die de parochie op huurbasis beschikbaar wordt gesteld. Op deze gronden is een akkoord bereikt over de verkoop van het kerkgebouw van de parochie aan de
gemeente en de formele overdracht zal binnen afzienbare tijd plaatsvinden.
Omdat er in de voorafgaande tijd in Kerkrade-West reeds pastorale samenwerking tussen
de parochies van Heilust, Kaalheide, Terwinselen en Spekholzerheide tot stand is gekomen, kan de pastorale zorg voor de gelovigen van Heilust gegarandeerd worden. De parochie van Heilust blijft bestaan en het kerkbestuur blijft in functie. De pastorale zorg blijft
behartigd door pastoor Dogge met dien verstande dat tevens verder vorm en inhoud wordt
gegeven aan de hierboven geschetste pastorale samenwerking.
Van de in het kerkgebouw aanwezige kunstvoorwerpen wordt een rapport opgemaakt en
bij de herbestemming van deze voorwerpen geldt artikel 53 van het Algemeen Reglement
voor het Bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
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PELGRIMSREIS NAAR CHINA
Op 9 oktober 1937 werden in Chengtingfu (het huidige Zhending in China) de
Limburgse missiebisschop Frans Schraven en acht gezellen door soldaten van
het Japanse leger op gruwelijke wijze vermoord. Hun weigering om Chinese
vrouwen uit te leveren moesten zij met de dood bekopen. Onlangs werd het
diocesane voorbereidingsproces om tot zaligverklaring van hen te komen afgesloten. Genoeg reden voor de Mgr. Schravenstichting om een pelgrimage naar
China. Onder begeleiding van hulpbisschop Everard de Jong.
De organisatie van deze reis is in handen van het Verbiest Instituut van de universiteit van Leuven
dat, in samenwerking met reisagentschappen, jarenlange ervaring heeft met deze reizen. Een van
hun Chinese medewerkers is reisleider te plekke. De reis vindt plaats van 16 tot en met 28 oktober.
Na een vlucht van Brussel naar Beijing, zijn er onder meer bezoeken aan het Tiananmenplein,
de Verboden Stad en het Nationaal Seminarie en de Grote Muur in die stad gepland. Ook
wordt bisschopsstad Tangshan bezocht en Yungpingfu (het huidige Lulong), waar de Nederlandse Lazaristen vroeger hun hoofdzetel hadden. In miljoenenstad Shijiazhuang worden de
kathedraal, het seminarie en Caritas China bezocht en in Zhengding onder meer de Pagode
waar bisschop Schraven c.s. werden vermoord. In Xi’an wordt een bezoek gebracht aan het
museum Qin Shi Huang met het wereldberoemde Terra Cottaleger. Tijdens de reis zijn er bovendien verschillende eucharistievieringen, shows met Chinese dansen en ontmoetingen met
priesters, zusters en gelovigen. In China wordt gereisd per bus.
De 13-daagse reis kost bij een éénpersoonskamer 2.920 euro en bij een tweepersoonskamer
2.520,00 euro, in goede viersterrenhotels. Alleen bij deelname van minimaal 15 personen gaat
de reis door. Inschrijven is mogelijk tot 1 juni. Voor informatie en opgave: info@mgrschraven.nl

KINDERGEBEDSSCHOOL
In Nederland bestaan veel activiteiten voor jongeren en tieners, maar misschien
minder voor kinderen. Een initiatief dat daarop inspeelt is de in 1983 in Frankrijk ontstane en inmiddels wijd verbreide Kindergebedschool. De eerste Kindergebedsschool in Nederland vindt van 28 tot en met 31 mei plaats in de Foyer de
Charité in Thorn. Het initiatief wordt van harte aanbevolen door het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin.
Bidden kan op velerlei manieren; individueel of in een groep, met de Bijbel, spelend, in de natuur, door te zingen, of op welke andere wijze ook. In de Kindergebedsschool krijgen kinderen
de kans om het gebed dieper te ontdekken. Naast de gebedsmomenten is er ruimte voor spel
en creativiteit. De school is bedoeld voor kinderen van groep 4 tot en met 8. De richtprijs voor
deelname aan het weekeinde bedraagt € 60,-. Voor meer info: www.foyer-thorn.nl.
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MEER AANDACHT ROEREND RELIGIEUS
ERFGOED NODIG
Kerkbesturen zijn zich weliswaar voldoende bewust van de aanwezigheid van
roerend religieus erfgoed in hun kerkgebouw, maar blijken niet altijd op de
hoogte te zijn van de wettelijke plichten die voortvloeien uit de aanwijzing tot
beschermd voorwerp. Ook bestaat er een kans dat beschermde voorwerpen
verloren gaan door onvoldoende beveiliging, waaronder met name slecht sleutelbeheer, ondeskundig behoud en beheer, hoge kosten van conditiemetingen
en wisseling van bestuurders en beheerders. Dat zijn enkele conclusies uit een
onlangs verschenen rapport van de Erfgoedinspectie in het kader van de ‘wet
tot behoud van cultuurbezit en roerend religieus erfgoed’.
Het rapport, dat onlangs ook werd rondgestuurd aan alle kerkbesturen in Limburg,
maakt zich ook bezorgd over de beschermde
voorwerpen in relatie tot de kerksluitingen in
de komende jaren. “De aandacht is daarbij
tot nu toe vooral uitgegaan naar de gevolgen
voor de kerkgebouwen en de mogelijkheid
deze te herbestemmen. Inmiddels is er ook
een toenemende aandacht voor de gevolgen
van het roerend religieus erfgoed. En dat blijkt
terecht, want deze gevolgen zijn mogelijk
groter. Immers ook bij herbestemming van het
kerkgebouw, wordt roerend religieus erfgoed
veelal verwijderd,” aldus het rapport.
Uit het onderzoek blijkt dat bij katholieke kerken inventarisaties van het roerend religieus
erfgoed in het algemeen aanwezig en actueel
zijn, of wordt gewerkt aan actualisatie. Bij sluiting wordt een sluitingsinventarisatie opgesteld,

in beginsel in samenwerking met het bisdom.
Vervolgens vindt herbestemming plaats van
de voorwerpen met een religieuze functie, aan
de moederkerk, andere kerken of aan musea.
Hierbij maakt men gebruik van de handreiking ‘Roerend religieus erfgoed’ van museum
Catharijneconvent (waarderen en herbestemmen). Contacten met de handel worden vermeden. Vervreemding van voorwerpen met
religieuze functie vindt in principe niet plaats.
Het rapport van het pilotproject ‘Een waakzaam oog voor het religieus erfgoed in Limburg’ - een uitgave van het bisdom Roermond,
Monumentenwacht Limburg en het Huis voor
de Kunsten Limburg uit 2013 - toont aan dat
veel inventarisaties niet actueel zijn doordat er
grote verschillen zijn tussen de inventarisaties
en wat feitelijk in de kerken aanwezig is.

VAN POSTAAL NAAR DIGITAAL
Reeds meer dan de helft van de abonnees van het Infobulletin is overgestapt van een postaal
naar een digitaal abonnement en ontvangt het maandblad nu in de mailbox in plaats van in de
brievenbus. Niet alleen kostenbesparender en milieuvriendelijker, maar ook gebruiksvriendelijker. Kortom: stap ook over! Stuur een mail met vermelding van uw overstap, naam en adres
naar persdienst@bisdom-roermond.nl en u ontvangt het eerstvolgende nummer digitaal.
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VIERING JUBILEA STERRE DER ZEE
Dit jaar wordt in Maastricht gevierd dat zeshonderd jaar geleden het beeld van Onze
Lieve Vrouw Sterre der Zee werd gemaakt.
Tevens is het precies driehonderd jaar geleden dat de Broederschap van Onze Lieve
Vrouw werd opgericht. Daarom viert bisschop Wiertz op Tweede Paasdag (21 april)
om 10.00 uur in de basiliek een feestelijke
H. Mis. Daarbij wordt ook een nieuwe Mariamantel gezegend. Aansluitend volgt de traditionele sacramentsprocessie.
Ter gelegenheid van de jubilea staat in de kruisgang
van de basiliek een tentoonstelling over de vraag hoe
Maastricht haar devotie tot de Sterre der Zee beleeft.
De geschiedenis van het zeshonderd jaar oude genadebeeld en de driehonderd jaar oude broederschap
wordt hier aan de hand van vele memorabilia en afbeeldingen getoond. Ook zijn er de miniatuurontwerpen van de nieuwe mantel te zien, gemaakt
door de studenten van de Academie Beeldende Kunsten te Maastricht. Een kopie van de voering van de nieuwe mantel is uitgespannen op een frame, waardoor de bezoekers de tekst en
de sponsornamen kunnen lezen. De expositie is tot november dagelijks van 11.00 uur tot 17.00
uur te bezoeken (op zondagen vanaf 13 uur).

BENOEMINGEN
Dekenaat Gulpen
De zeereerwaarde pater Wiel Eggen s.m.a. is met ingang van 1 april benoemd tot pastoor van
de parochie H. Kruisverheffing te Cadier en Keer.
De zeereerwaarde pater Jos Pijpers s.m.a. is met ingang van 1 april benoemd tot administrator (= waarnemend pastoor) van de H. Laurentiusparochie te Bemelen.

Dekenaat Susteren
De hoogeerwaarde heer Wiel Geurts is met ingang van 1 april eervol ontslagen als deken van
het dekenaat Susteren en als pastoor van de parochies H. Amelberga en O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Susteren, H. Johannes de Doper te Nieuwstadt, H. Stefanus te Dieteren en H.
Jacobus te Roosteren. Hij gaat met ziekteverlof.
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JUBILEUM SACRAMENTSDAG

NIEUW RAAM IN KATHEDRAAL

Dit jaar is het 750 jaar geleden dat voor het eerst Sacramentsdag werd gevierd.
Weinigen weten dat het feest van Sacramentsdag en de huidige Sacramentsdevotie te danken is aan een vrouw uit onze Euregio: Juliana van Cornillon
(vlakbij Luik). Zij leefde van 1192 tot 1258. In het jaar 1246 werd Sacramentsdag
al gevierd in het bisdom Luik (waartoe Zuid-Limburg ook behoorde). Op 11 augustus 1264 werd het feest van Sacramentsdag door paus Urbanus IV voor de
hele wereldkerk ingevoerd. Sacramentsdag wordt dit jaar gevierd op donderdag
19 juni, in de Nederlandse Kerkprovincie op de zondag daaropvolgend: 22 juni.
Rond dit jubileum zijn er verschillende activiteiten.

Dankzij gulle
schenkers
kan met
Pasen (20
april) in de
kathedraal
van Roermond weer
een nieuw
gebrandschilderd
raam worden onthuld. Het
wordt het
eerste van
vier nieuwe
vensters in het Sacramentskoor van de kerk. Net als bij de vier ramen die tussen 2005 en 2012 in het Mariakoor werden geplaatst, tekent ook nu Diego Semprun Nicolas voor het ontwerp van de ramen. De onthulling van het raam door
bisschop Wiertz vindt plaats aansluitend aan de pontificale eucharistieviering
die om 11.30 uur begint.

Een eeuwenoude traditie is het Sacramentsoctaaf in en om de basiliek van Meerssen,
waar in 1222 het Heilig Bloedwonder en in
1565 het Brandwonder plaatsvonden. Het
Sacramentsoctaaf is dit jaar van 18 tot en met
26 juni. Tijdens dit octaaf zijn er onder meer
speciale themadagen voor religieuzen, voor
priesters, voor aanbiddingsgroepen en voor
ouderen en zieken. Een informatiefolder met
het complete programma wordt binnenkort
verspreid via de Limburgse parochies. Daarnaast geeft de basiliek een brochure uit over
de eucharistische wonderverhalen en de bedevaartplaatsen van de eucharistie, alsmede
een boekje met drie lezingen die voor groepen gehouden zouden kunnen worden over
respectievelijk eucharistie, Sacramentsdag en
aanbidding. Meer informatie: http://www.parochiemeerssen.nl/index.php/basiliek
Ook het klooster van de in het bisdom Roermond gevestigde Benedictinessen van de
Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst
Sacrament biedt bij gelegenheid van het jubileumjaar verschillende bezinningsactiviteiten
aan rondom het H. Sacrament. Het klooster
‘De Oude Munt’ is gevestigd in Tegelen. Meer
informatie: www.oudemunt.nl, button ‘Jubileumjaar’.

De bisdommelijke Dienst Liturgie en Kerkmuziek heeft een inventarisatie samengesteld
van Sacramentsprocessies, zoals die op of
rond Sacramentsdag in diverse Limburgse
steden en dorpen plaatsvindt. Moge het voor
de lezer een uitnodiging zijn om deel te nemen aan de lokale processie of (wanneer er
in de eigen parochie geen processie is) ‘op
bedevaart’ te gaan naar een processie elders.
De inventarisatie is te vinden op de website
van het bisdom via http://www.bisdom-roermond.nl/sacramentsdag-2014
Bisschop Frans Wiertz op Sacramentsdag,
donderdag 19 juni, in de kathedraal van Roermond verschillende mensen uit diverse parochies van het bisdom aanstellen tot buitengewoon bedienaren van de H. Communie. Zij
volgen hierote momenteel een cursus. Deze
eucharistieviering begint om 19.00 uur.
Tot slot zal ook de jaarlijkse Limburgse kostersdag op maandag 6 oktober, aandacht besteden aan het Sacramentsjubileum. Thema
van de dag is: ‘de koster als bewaarder en
behoeder van het H.Sacrament’.
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In het Sacramentskoor staan afbeeldingen centraal die met het sacrament van de Eucharistie
van doen hebben. In het meest linkse raam, dat op Paasdag wordt onthuld, is het centrale
thema: ‘De grootste liefde heeft hij die zijn leven geeft voor anderen’. Te zien is Christus aan
het kruis. Daaronder staan religieuzen die in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp
hun leven gaven (de heiligen Edith Stein en Maximiliaan Kolbe en de zalige Titus Brandsma).
en priesters van het bisdom Roermond die actief waren in het verzet en dit met de dood moesten bekopen (zoals bisdomsecretaris Leo Moonen, pastoor Vullinghs en de kapelaans Sars en
Berix).
Voor de overige drie vensters in het Sacramentskoor worden nog sponsoren gezocht. Zodra
die zijn gevonden, kunnen ook deze reeds ontworpen ramen vervaardigd en geplaatst worden.
Wie hieraan wil bijdragen of hierover informatie wenst kan mailen naar jjwijnands@onsbrabantnet.nl.
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OVERLEDEN

20 april

Op 26 maart overleed in Herkenbosch
de priester Theo Cremers. Hij werd op 2

Pasen
Raamonthulling kathedraal
21 april
Tweede Paasdag
26 april

juni 1929 in Nuth geboren en op 26 maart
1955 tot priester gewijd. Vervolgens werd
hij benoemd tot kapelaan van de H. Jozefparochie te Roermond en in 1957 van de
H. Christoffelparochie, eveneens te Roer-

Koningsdag

mond. In 1961 werd hij moderator van de
LTS in deze stad, waar hij ook docent werd

27 april
Beloken Pasen
Zondag Goddelijke Barmhartigheid
Heiligverklaring pausen
4 mei
Dodenherdenking
5 mei

en welke functies hij bleef uitoefenen tot
aan zijn pensioen. Tevens was hij reservevlootaalmoezenier van de Koninklijke Marine. Na zijn pensioen was hij onder meer
geestelijk leidsman van de Roermondse
communiteit van de Broeders van Liefde.
Op verzoek van de overledene heeft de

Bevrijdingsdag

uitvaart in besloten kring plaatsgevonden
op 2 april en werd hij in het familiegraf op

8 mei
Heilige Wiro, Plechelmus en Otger
10 mei

het kerkhof van Maasniel (Roermond) begraven.

Open Kloosterdag
(Permanent-)diakenwijding

CO LO F O N

11 mei

Het Info-bulletin is een nieuws- en
informatieblad voor leden van pastorale
teams, kerkbestuursleden en vrijwilligers
in het bisdom Roermond.

Roepingenzondag
Aanbidding en vesperviering
13 mei

REDACT I E

Heilige Servatius

Dienst Pers en Communicatie
bisdom Roermond
Postbus 980 - 6040 AZ Roermond
T:
(0475) 386 852
F:
(0475) 386 847
E:
persdienst@bisdom-roermond.nl
W:
www.bisdom-roermond.nl
ISSN: 1569-78431

15 mei
Heilige bisschoppen van Maastricht
16 mei
Euregionale oecumenische conferentie
17 mei
Bisschopswijding mgr. Van Megen
Kijk voor meer info op

www.bisdom-roermond.nl
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