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ACTIE KERKBALANS WIL RECORD
KLOKLUIDEN VERBREKEN
De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat
zaterdag 21 januari van start met een
poging het record klokluiden te verbreken. Daarvoor zijn in de Domkerk
van Utrecht honderden kinderen uitgenodigd die onder leiding van Ernst
en Bobbie (van t.v.-programma Ernst,
Bobbie en de rest) allemaal een klokje
laten klinken.
Geprobeerd wordt om driehonderd kinderen
tien minuten lang een klokje te laten luiden.
Op hetzelfde moment zullen in meer dan
honderd kerken verspreid door het hele land
de klokken luiden. Ook in Limburg heeft een
aantal parochies zich hiervoor aangemeld.
De kerken vragen met de recordpoging en
het inluiden van de jaarlijkse actie Kerkbalans aandacht voor de grootste fondswervende campagne van Nederland.
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Vervolg van pagina 1
Met de Actie Kerkbalans doen de Rooms-katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland
en de Oud-katholieke kerk elk jaar een beroep op hun leden om financieel bij te dragen
aan hun plaatselijke kerk. De Actie Kerkbalans laat de laatste jaren een lichte daling in de
opbrengst zien. Daarom is het van belang dat parochies hierop inzetten en serieus werk
maken van Kerkbalans.
Veel parochianen zijn zich er niet voldoende van bewust dat hun
eigen parochie alleen overeind gehouden kan worden met hun
vrijwillige bijdragen. In zijn maandelijkse column schrijft bisschop
Wiertz dat parochianen zelf hun parochie in balans kunnen houden, door mee te betalen aan het onderhoud van de kerk, de
verwarming, het parochieblad of het salaris van de priesters. “Hier is elke maand geld voor nodig.

PELGRIMSTOCHT VASTENACTIE
IN ZUID-LIMBURG
De Landelijke Vastenactie houdt haar jaarlijkse pelgrimstocht dit jaar weer in
Limburg. Van donderdag 6 tot en met zondag 8 april vindt een driedaagse bezinnende en fondswervende wandeltocht door Zuid-Limburg plaats. Iedere dag vertrekken de wandelaars rond half tien ’s morgens vanaf Abdij Rolduc in Kerkrade
voor een wandeling van ongeveer 20 kilometer.

Dat komt niet uit Rome. En ook niet uit Den Haag,” aldus
de bisschop: “Het zijn de parochianen die hun eigen parochie
dragen. Ook financieel.”
Parochies die advies willen hoe ze de Actie Kerkbalans beter over het voetlicht kunnen brengen,
kunnen zich daarin laten adviseren door het bisdom. Meer informatie is ook te vinden op: www.
kerkbalans.nl. De volledige column van de bisschop is te vinden op: www.bisdom-roermond.nl.

INSPIRATIEAVOND IN CREDOHUIS
Het project M25 van het bisdom houdt op vrijdag 10 februari een inspiratieavond in het Credohuis in Maastricht. M25 (spreek uit als M twenty five) is een
diaconaal jongerenproject dat gebaseerd is op de Bijbeltekst van Mattheus 25:
de werken van Barmhartigheid.
Het Credohuis is een project voor ‘beschermd
wonen’ voor dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 24 jaar. Het huis werkt op basis
van de uitspraak van Jezus: “Wat je voor de
minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor
mij gedaan.” Het Credohuis wil de jongeren
die daar worden opgevangen, helpen bij het
(her)ontdekken van hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid. Door middel van een
persoonlijk groeiplan en een buddysysteem

mogen (t)thuisloze jongeren volledig tot hun
doel komen en volwaardig re-integreren in de
maatschappij.
Tijdens de inspiratieavond wordt samen met
bewoners en medewerkers van het Credohuis
gesproken over wat het in praktijk brengen
van de werken van barmhartigheid betekent
en hoe je Mattëus 25 kunt ‘leven’. Aanmelden
voor de inspiratieavond kan bij Ellen Custers
via ecusters@yahoo.com of 06–42768924.
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De eerste dag gaat de tocht naar Aken, de tweede dag naar klooster Wittem en op de derde
dag, de afsluitende zaterdag, is er een rondwandeling met start en aankomst op Rolduc. Op
donderdag en vrijdag is er na aankomst nog een inhoudelijk programma. Na afloop daarvan
gaat er een bus terug richting Rolduc. Meer informatie over programma en routes is te vinden
op http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht/pelgrimstocht2017. Hier kunnen deelnemers zich
ook inschrijven. Alle deelneemsters en deelnemers zijn uitgenodigd om zich te laten sponsoren. De opbrengst is bestemd voor het centrale Vastenactieproject in El Salvador.

HUWELIJKSZONDAG IN STEYL
Ja, ik wil nog altijd. Dat is het motto van Huwelijkszondag, een dag die op
zondag 29 januari bij de missiezusters in Steyl wordt gehouden. Voor deze
dag is iedereen in Limburg uitgenodigd die kerkelijk getrouwd is. Speciaal
welkom zijn echtparen die een huwelijksjubileum vieren. Gastspreker is
deze keer hulpbisschop mgr. Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam.
De dag wordt georganiseerd door het ‘Initiatief Huwelijkszondag’ in samenwerking met
het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. Tijdens de dag ligt de nadruk op het
mooie van het kerkelijk huwelijk en worden echtparen in hun trouw bemoedigd. Naast de
lezing van mgr. Hendriks is er een viering met hernieuwing van de trouwbeloften voor alle
aanwezige echtparen.
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VORMELINGENDAG DIT JAAR IN MEI
De jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen wordt
dit jaar op zaterdag 13 mei gehouden. Tijdens deze
dag zijn alle kinderen dit schooljaar het sacrament
van het vormsel ontvangen van harte welkom in
Roermond. Ze krijgen een gezellige dag aangeboden met muziek, spellen, beweging, catechese en
een bezoek aan bisschop Wiertz.
De dag vindt grotendeels plaats in en om de kathedraal,
de Limburgse bisschopskerk. De bisschop ontvangt alle
vormelingen bij hem thuis in het Bisschopshuis. Hij vertelt
dan wat een bisschop is en doet. Ook legt hij uit wat de
speciale relatie tussen een bisschop en het sacrament
van het vormsel is. Parochies en scholen zijn van harte
uitgenodigd om hun vormelingen voor deze Christoffeldag aan te melden. Meer informatie is de vinden op
www.christoffeldag.nl.

LANDGRAAFSE BASISSCHOOL
‘KERSTSCHOOL’ VAN HET JAAR
Basisschool An d’r Put uit Landgraaf mag zich ‘Limburgse Kerstschool 2017’
noemen. De school heeft de jaarlijkse kerstwedstrijd van het bisdom gewonnen. De school krijgt de prijs, omdat ze volgens de jury de meest originele
kerstviering had.
De kerstwedstrijd voor scholen is een initiatief van het de bisschoppelijk gedelegeerden voor
het katholiek onderwijs van het bisdom. Scholen die hieraan deelnemen worden beoordeeld op
de wijze waarop ze de kerstboodschap op kinderen overbrengen. Basisschool An d’r Put had
daar in de catecheselessen veel werk van gemaakt en onder meer een kerstspel ingestudeerd,
waarin het Jaar van de Barmhartigheid centraal stond. De school krijgt binnenkort een oorkonde uitgereikt en mag zich een jaar lang ‘Limburgse Kerstschool 2017’ noemen.
Eervolle vermeldingen in het kader van deze wedstrijd gaan naar de basisscholen Kwir uit
Neer, Sint Hubertus uit Herten, Swentibold uit Born en ’t Valder uit Landgraaf.
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PRIESTER- EN DIAKENJUBILEA 2017
De volgende priesters en diakens van het bisdom Roermond gedenken dit jaar een
wijdingsjubileum.

65 jaar priester op 29 maart

40 jaar priester op 2 april:

ZEH W. Beenders,
Pastoor Ruttenhofje 6 te 6088 HN Roggel (emeritus)

ZEH A.W.M. Keller,
In de Haofkes 3 te 6071 JH Swalmen (emeritus)

60 jaar priester op 6 april:

25 jaar priester op 13 juni:

ZEH drs. N.H. Bischoff,
Landweringstraat 28 te 6133 AH Sittard (emeritus)
ZEH F.L. Fiddelaers,
Weegbree 5 te 5684 JE Best (emeritus)
ZEH H.G.J. Simmelink,
Mgr Driessenstraat 235 te 6043 CV Roermond (emeritus)

50 jaar priester op 4 maart:
ZEP J.A.M. van Oss s.m.m.,
Montfortstraat 2 te 6333 BL Schimmert (pastoor)

50 jaar priester op 11 maart:
HEH P.J.M.C. Clerx,
Kapelaan Pendersplein 10 te 6271 BV Gulpen (emeritus)
WEH B.M.M. Gorissen,
Deken Keulenplein 2-A te 6365 BJ Schinnen (kapelaan)
ZEH G.J.P.H. Grond,
Graaf van Hornelaan 5 te 6093 BM Heythuysen (emeritus)
WEH J.M.L. Vestjens,
Bekkerveld 29 te 6417 CL Heerlen (emeritus)

50 jaar priester op 3 september:
HEH Mgr.dr. Th.G.J. Willemssen,
Heilige Geeststraat 24 te 6041 GB Roermond (emeritus)

HEH H.J. Bouman MSc,
Pancratiusstraat 41 te 6411 KC Heerlen (pastoor-deken)
HEH J.J.H. Dautzenberg,
Keizer Karelplein 3 te 6211 TC Maastricht
(pastoor-deken)
ZEH R.J.W. Driessens,
Kerkplein 1 te 6245 KH Eijsden (pastoor en iudex)
HEH drs. H.M.G. Smeets,
Eindstraat 6 te 5801 CR Venray (pastoor-deken)
WEH A.H. Temme,
Fliegerhorst te D-52388 Norvenich (legeraalmoezenier)
ZEH J.J.M. Van der Ven,
Baarlosestraat 1 te 5921 EB Venlo (pastoor)

25 jaar priester op 27 juni:
ZEH J.E.M. Braun,
Houtsnip 79 te 6005 KP Weert (emeritus)

25 jaar priester op 12 september:
ZEH Th.J.W. van Dooren,
Pasweg 30-A te 6371 BN Landgraaf (emeritus)

25 jaar diaken op 21 november:
EH D.R.F. Houtema,
Franckstraat 49 te 6461 XE Kerkrade (emeritus)

HERINNERINGSPLAQUETTE HEILIG JAAR
NOG TE KOOP
De herinneringsplaquettes van het Heilig Jaar zijn nog verkrijgbaar. De plaquettes zijn speciaal gemaakt als tastbare herinnering aan het Heilig Jaar
van de Barmhartigheid. Op de geëmailleerde plaquettes staat ook het logo
van het heilig jaar. De plaquettes zijn zo’n 15 centimeter groot en er zitten
twee bevestigingsgaatjes in. Ze zijn voor € 20,- te bestellen bij Carolushuis
van het bisdom: www.carolushuis.nl
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GEAUTORISEERDE VERTALING
AMORIS LAETITIA BESCHIKBAAR

ACADEMIE ROLDUC OVER
ORGAANDONATIE

De Nederlandse vertaling van de door paus Franciscus geschreven exhortatie
Amoris laetitia is nu te bestellen bij het Secretariaat voor het Rooms-katholiek
Kerkgenootschap in Nederland (SRKK). Het gaat om de door de Nederlandse
Bisschoppenconferentie geautoriseerde versie.

Is orgaandonatie een geschenk of een bedreiging? Die vraag staat vrijdag 3
februari centraal tijdens de bijeenkomst van Academie Rolduc. Moraaltheoloog
Dr. Lambert Hendriks gaat dan in op de ethische vragen rond orgaandonatie.
Zijn lezing is voor iedereen toegankelijk.

De exhortatie is door de paus geschreven naar aanleiding van de Buitengewone Bisschoppensynode in 2014 en de daaropvolgende Gewone Bisschoppensynode in 2015, die beide huwelijk
en gezin als onderwerp hadden. De paus onderstreept met de titel ‘De vreugde van de liefde’ de
betekenis van het huwelijk en het gezin als een bron van door God geschonken vreugde.

Door het grote tekort van
orgaandonoren probeert
de overheid geregeld
nieuwe manieren te bedenken om het aantal
registraties te vergroten.
Recentelijk is zelfs een
heel nieuw systeem voorgesteld, waarbij iedereen
automatisch orgaandonor
wordt, tenzij hij of zij er
uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

De exhortatie Amoris laetitia is uitgeven als deel 1 2016 in de serie Kerkelijke Documentatie
van het SRKK. De tekst is uit het Italiaans vertaald door drs. Harry Kretzers uit Sittard, onder
meer oud universitair-docent (Nijmegen) en seminariedocent (Rolduc) Grieks, Latijn en Italiaans. De uitgave is voorzien van meerdere handige bijlagen die het bestuderen ervan vergemakkelijken. Amoris Laetitia is voor € 17,50 (Inclusief verzendkosten) te koop bij het de SRKK
(bestel@rkk.nl) of bij het Carolushuis van het bisdom Roermond: www.carolushuis.nl.

DOCUMENTAIRE BISSCHOP WIERTZ
TERUGKIJKEN
Rond Kerstmis 2016 heeft de regionale televisiezender L1 een documentaire
uitgezonden over bisschop Frans Wiertz. De bisschop komt in de reportage, die
bijna een half uur duurt, uitgebreid aan het woord over tal van onderwerpen.
De documentaire is afgelopen najaar gemaakt. Een team van L1 volgde de bisschop
op diverse plekken: in het bisschopshuis en
tijdens een diakenwijding in Roermond, bij
de daklozen in Sittard, tijdens een vormselviering in Puth en in de Maastrichtse wijk De
Heeg, waar de bisschop ooit bouwpastoor
was. Verder zijn er in de documentaire beelden te zien uit Rome en van zijn bisschopswijding in september 1993.
Voor wie gemist heeft: de documentaire is
terug te kijken via www.bisdom-roermond.nl/documentaire-over-bisschop
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Orgaandonatie heeft veel positieve kanten, maar kan ook vragen oproepen. Gaat het bijvoorbeeld niet voorbij aan de eerbied voor het lichaam en het leven? Mogen er financiële consequenties aan verbonden worden? Is het moreel aanvaardbaar om onderscheid te maken
tussen wie in aanmerking komen voor orgaandonatie? Interessante vragen over de voors en
tegens van orgaandonatie, die tijdens de bijeenkomst van 3 februari aan bod komen.
Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over
een breed scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf
euro per bijeenkomst. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en beginnen
steeds om 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617

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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INSTALLATIE NIEUWE KANUNNIKEN
De twee nieuwe kanunniken die bisschop Wiertz vorige maand heeft benoemd,
worden op donderdag 16 februari geïnstalleerd. Dit gebeurt tijdens een besloten vesperviering met alle leden van het kapittel in de privékapel van het bisschopshuis.
Half december werden deken John Dautzenberg van Maastricht en rector dr. Lambert Hendriks
van het grootseminarie Rolduc tot lid van het kathedraal kapittel benoemd. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. De leden van het kapittel worden kanunniken genoemd.

PAUL BRONNEBERG
NIEUWE DEKEN GULPEN
Pastoor Paul Bronneberg van Stein en Urmond wordt de nieuwe deken van Gulpen. Dat is begin januari in de parochies van Gulpen en Stein bekend gemaakt.
Hij wordt pastoor van de parochie H. Petrus in Gulpen en H. Gertrudis in Wijlre
en deken van het dekenaat Gulpen. Hij volgt in die functies deken Constant
Clerx op, die onlangs met emeritaat ging.

Het kapittel van het bisdom Roermond mag maximaal uit twaalf leden bestaan. Onlangs waren er twee vacatures ontstaan, doordat een van de kanunniken (mgr. Mathieu Hanneman) is
overleden en een andere (mgr. Theo Willemssen) 75 jaar is geworden. Dit is de leeftijd waarop
kanunniken verplicht terugtreden.

Deken Bronneberg (50) werd geboren in Brazilië als jongste zoon van een migrantenfamilie uit
Geleen. Hij kwam terug naar Nederland om zijn opleiding tot priester te volgen aan het grootseminarie Rolduc. Na zijn wijding was hij werkzaam als kapelaan in Horst en Landgraaf en de
laatste 17 jaar als pastoor in de vijf parochies van het cluster Stein: Nieuwdorp, Oud-Stein, Kerensheide, Urmond en Berg aan de Maas.

Het kapittel adviseert een bisschop bij belangrijke beleidsbeslissingen en moet in een aantal
gevallen ook expliciet instemming verlenen. Daarnaast neemt het kapittel het bestuur van een
bisdom waar op het moment dat de bisschopszetel vacant is. Ook speelt het kapittel dan een
rol in de benoeming van een nieuwe bisschop.

Bronneberg is ook pastoraal-directeur van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten
en in die hoedanigheid verbonden aan het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Zoals het er nu
naar uit ziet, zal pastoor-deken Bronneberg op zondag 19 maart in Gulpen worden geïnstalleerd en op 26 maart in Wijlre.

De tien overige kapittelheren, naast de nieuwe leden Dautzenberg en Hendriks, zijn vicarisgeneraal Hub Schnackers (voorzitter), hulpbisschop Everard de Jong en (in volgorde van benoemingsjaar) deken Wilbert van Rens, pastoor Jan Vries, pastoor Theo van Galen, priesterdocent Ben Janssens, deken René Maessen, pastoor Ton Storcken, deken Rob Merkx en deken
Harrie Smeets.

BENOEMINGEN
Dekenaat Schinnen

Dekenaat Venlo

De eerwaarde heer Hans van Druten is
met ingang van 1 januari eervol ontslagen
als permanent-diaken van de parochies H.
Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, O.L.-V. van Altijddurende Bijstand, H. Barbara,
HH. Engelbewaarders, Christus Koning en
Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus in
Geleen. Diaken Van Druten is met emeritaat
gegaan.

De weleerwaarde pater Patrick Casino
m.s.p. is met ingang van 15 december 2016
benoemd tot kapelaan van de parochies H.
Martinus, H. Familie en H. Geest, H. Jozef,
H. Joannes Bosco en O.-L.-V.-Onbevlekt Ontvangen in Venlo. Kapelaan Casino is lid van
de congregatie Mission Society of the Philippines en onlangs naar Nederland gekomen.
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OVERLEDEN
Op 14 december overleed in Maastricht pater Jacques Mutsaers O.F.M. Conv. (Pater
Eduardus). Hij werd op 11 augustus 1931 in Deurne geboren. Na toetreding tot de Paters
Minderbroeders Conventuelen, ontving hij op 27 juli 1958 de priesterwijding. In 1962 werd
hij benoemd tot kapelaan van de H. Barbaraparochie in Treebeek, waar hij in 1981 tot pastoor werd benoemd. In 1986 werd pater Mutsaers pastoor van de H.-Callistusparochie in
Neerbeek. Dit bleef hij tot hij in 1994 eervol werd ontslagen. Vervolgens ging hij naar zijn
orde in Valkenswaard (bisdom ’s Hertogenbosch), waar hij zijn priesterlijke diensten aanbood aan verschilende parochies tot begin 2015. Pater Mutsaers werd op 21 december in
het priestergraf op het kerkhof van Neerbeek begraven.

-9-

NIEUWS VAN DE SGV-ROERMOND
WORKSHOPS VOOR OUDER
WORDENDE STEM
Dat koren vergrijzen is niets nieuws. Met het
ouder worden van de zangers, wordt ook
hun stem ouder. Maar het is mogelijk om
deze wel optimaal te laten klinken. Daarvoor
organiseert de Sint-Gregoriusvereniging dit
jaar op diverse plekken in Limburg workshops voor de ouder wordende stem.
Deze kunnen helpen om een vermoeide
stem weer tot leven te brengen.
De workshops worden gegeven door Harrie Spronken. Hij studeerde zang, piano en
schoolmuziek aan de conservatoria van
Maastricht en Luik. Tussen 1996 en 2014
gaf hij anatomie en methodiek zang aan
het Maastrichts conservatorium. Als solist
verleende Spronken zijn medewerking aan
verschillende oratoria. Een kleine dertig jaar
werkte hij als dirigent voor de Limburgse
Koorschool Cantarella.

Verder verrichte hij pionierswerk op het gebied van koorscholing.
In juli 2011 ontving hij de Limburgse Koorprijs. Sinds 2012 houdt Spronken zich
intensief bezig met het wel en wee van de
ouder wordende stem. Tijdens de workshop laat hij zien hoe zangers met bijvoorbeeld ‘Lax Vox’ oefeningen voor een goede
zangtechniek kunnen doen.
De workshops worden dit voorjaar op vier
zaterdagen gegeven op verschillende locaties: 4 maart (’t Stift, Susteren), 11 maart
(Juphuis, Heerlen), 25 maart (Annakerk,
Maastricht), 22 april: (kerk Catharinakerk,
Leunen). De workshop vindt telkens plaats
van 14.00 tot 16.15 uur. De workshops
zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor
niet-kerkzangers. Er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd van € 5,-, ter plekke te
voldoen. Aanmelden is verplicht: telefonisch
0475-386725 of via email sgv@bisdomroermond.nl

VEEL VRAAG NAAR
STUDIEMAPPEN
De studiemappen van de SGV zijn
nog steeds verkrijgbaar. Ze zijn als
serie (€ 40) of als afzonderlijke uitgaven (€ 5) te koop. De serie bestaat uit
In paradisum (uitvaartliturgie), Ad te
levavi (Advent), Kyrie eleison (vaste
gezangen), Ecce lignum (Goede
Vrijdag), Lumen Christi (Paaswake),
Cibavit eos (Witte Donderdag), Haec
dies (Paastijd), Veni Creator Spiritus
(Hemelvaart en Pinksteren), Invocabit
me (Veertigdagentijd en Palmzondag)
en Ave Maria (Mariagezangen).
De mappen zijn te bestellen of op te
halen bij de SGV in Roermond (0475386725) of bij vicaris Smeets op de
pastorie in Landgraaf-Waubach (0455312378)

JOHN RUTTER
NAAR LIMBURGSE
KORENDAGEN 2017
Het is VNK-Limburg gelukt om de
wereldberoemde componist en dirigent John Rutter (foto) naar Limburg
te halen. Op zaterdag 7 oktober
verzorgt hij een optreden tijdens de
Limburgse Koordagen. Het exacte
programma moet nog worden vastgesteld, maar er zal zeker ook aandacht
zijn voor zijn religieuze koorwerk. De
Britse componist wordt alom geprezen voor zijn enorme oeuvre. Naast
componist van vooral koorwerk, is hij
ook dirigent van diverse koren en gezelschappen.
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Meer informatie:
Secretariaat van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond:

Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond
T: 0475-386725 (14.00 -17.00 uur)
E: sgv@bisdom-roermond.nl
W: www.sgv-roermond.nl
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Zoekt u Bijbels, Communie- /

BISDOMAGENDA

Doopsel cadeaus, catecheseprojecten o.a. ‘Het Licht op

21 januari – 5 februari

ons pad’, boeken over Maria,

Actie Kerkbalans

de Paus & Spiritualiteit?
t/m 25 januari
Gebedsweek voor de Eenheid

Het Carolushuis is het R.K.
verzendhuis van het Bis-

27 t/m 29 januari

dom Roermond en biedt een

Winterweekend jongeren, Thorn

uitgebreid assortiment voor
kinderen, jongeren en vol-

29 januari

wassenen.

Huwelijkszondag, Steyl

Online bestellen via:
www. carolushuis.nl
of telefonisch:
0475-386825

2 februari
Maria Lichtmis
Dag van het godgewijde leven
Priesterraadvergadering

COL O FO N

3 februari

Het Info-bulletin is een nieuws- en

Lezing Academie Rolduc

informatieblad voor leden van pastorale
teams, kerkbestuursleden en vrijwilligers

11 februari

in het bisdom Roermond.

O.-L.-Vrouw van Lourdes
Wereldziekendag

RE DACT I E
Dienst Pers en Communicatie

13 februari

bisdom Roermond

Vergadering DPR

Postbus 980 - 6040 AZ Roermond

16 februari
Installatie nieuwe kanunniken

T:

(0475) 386 852

E:

persdienst@bisdom-roermond.nl

W:

www.bisdom-roermond.nl

ISSN: 1569-78431

Kijk voor meer info op:

www.bisdom-roermond.nl
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