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GROTE LIMBURGDAG TIJDENS
HEILIGDOMSVAART 2018
Tijdens de Heiligdomsvaart van
volgend jaar in Maastricht komt er
ook een grote Limburgdag.
Op dinsdag 29 mei 2018 zijn alle
parochies en religieuzen uit heel
Limburg uitgenodigd om met een
delegatie op bedevaart naar het
graf van Sint Servaas te komen.
De eerste bisschop van Maastricht geldt
als de grondlegger van het christendom
in Limburg. Elke zeven jaar wordt dat
tijdens de Heiligdomsvaart herdacht. De
organisatie van de komende editie wil
daar graag alle parochies en leden van
religieuze instituten uit het hele bisdom
Roermond bij betrekken, om op die
manier de verbondenheid te vieren.
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Vervolg van pagina 1
De Limburgdag begint om 10 uur in de Sint-Servaasbasiliek met het gezamenlijk zingen
van de Lauden (ochtendgebed). Aansluitend vindt om 10.30 uur een plechtige eucharistieviering plaats. Aansluitend hebben de parochiegroepen gelegenheid om de stad te bezoeken en te lunchen. Om 14.00 uur wordt er een lezing door een gerenommeerde spreker
gehouden over het thema van de Heiligdomsvaart 2018: ‘Doe goed en zie niet om’. Aansluitend is er koffie en om 17.00 uur wordt de Limburgdag afgesloten met het zingen van
de vespers bij het Graf van Sint Servaas.
De organisatie van de Heiligdomsvaart hoopt dat veel parochies met een grote groep parochianen aan de Limburgdag willen deelnemen. Alle parochies en kloosters hebben inmiddels het verzoek gekregen om hier in hun planning voor 2018 rekening mee te houden.

MISSIEBURO HOUDT
ADOPTIE-SPONSORDAG
Kinderen in de Derde Wereld financieel ondersteunen, zodat ze in hun
eigen omgeving een goede opvoeding, medische verzorging en goed
onderwijs kunnen krijgen. Dat kan
via het adoptiesponsorproject van
het Missieburo Roermond. Op zaterdag 18 maart wordt in Weert een
ontmoetingsdag gehouden voor
iedereen die in het adoptieproject
participeert of dat graag wil gaan
doen.

Pater Piet Hooyschuur en kinderen van zijn project

Missionaris pater Piet Hooyschuur (foto) werkt al vele jaren in het St. Noa´s Familyproject
in Oeganda. Hij is korte tijd in Nederland en vertelt op deze dag over het project en de wijze
waarop kinderen bij St. Noa’s worden opgevangen. De ontmoetingsdag word gehouden in Abdij Maria Hart van de zusters Birgittinessen in Weert.
Het programma begint om 10.30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. In verband met de voorbereidingen worden geïnteresseerden verzocht zich vooraf aan te melden via info@missieburo.
nl of Antwoordnummer 1084, 6040 VB Roermond.
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PROTESTANTSE VOORVROUW
BIJ EUREGIONALE CONFERENTIE
De voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland – ds. Karin van den Broeke
– is een van de belangrijkste sprekers op de euregionale oecumenische conferentie die op 31 maart in Eupen wordt gehouden. De conferentie wordt de
bisdommen Roermond, Aken, Hasselt en Luik en de verschillende protestantse
kerken in die regio’s georganiseerd.
Ds. Van den Broeke gaat in op de vraag welke verbindende
rol de kerken in de samenleving kunnen spelen. Aansluitend
spreekt Norbertt Wichard van het bisdom Aken over polarisatie
en populisme. ’s Middags zijn er drie workshops over burgerschap als nieuw vak op school (docent maatschappijleer Koen
Vossen), sociale media (Anja klingbeil van het bisdom Aken) en
populisme (journalist Johan van de Beek).
De euregionale conferentie vindt plaats Alten- und Pflegenheidm
St. Joseph in Eupen. Deelname kost €25. Aanmelden en meer
informatie: dehaan-verduyn@freeler.nl of (043) 3624240.

Preses ds. Karin van den
Broeke van de PKN-Nederland

TV-MISSEN EN GELOOFSGESPREK
VANUIT LIMBURG
Elke zondagochtend wordt vanuit één van de Nederlandse bisdommen een eucharistieviering op televisie uitgezonden. Voor ons bisdom is dat het hele jaar
vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen. De ‘Limburgse’ uitzendingen zijn
op 23 april, 13 augustus, 10 september en 15 oktober. Op zondag 10 december
wordt de tv-mis vanuit Susteren uitgezonden. De uitzending van de TV-mis begint om 10.30 uur op NPO2.
Voorafgaand aan de TV-mis wordt elke week een interview uitgezonden met iemand die actief
is in de kerk. Op de zondagen waarop de mis vanuit het bisdom Roermond komt, voert Leo
Fijen het Geloofsgesprek met iemand uit Limburg. Het programma het Geloofsgesprek begint
om 10.15 uur.
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OPROEP: ‘AANDACHT VOOR DIACONIE
IN ZONDAGSLITURGIE’
Ruim in de zondagsliturgie ook plaats in voor diaconie. Die oproep doen de
Dienst Liturgie en Kerkmuziek en de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom aan alle Limburgse parochies. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de voorbeden, door middel van een collecte voor een concreet project of een aansporing
tot diaconale actie naar aanleiding van het evangelie van de zondag.
De oproep om ook tijdens de zondagsvieringen aandacht voor diaconie te vragen, is een
vervolg op het ‘Jaar van de Barmhartigheid’
dat vorig jaar werd gehouden. Aan het einde
van dat jaar heeft paus Franciscus alle gelovigen opgeroepen om de aandacht voor barmhartigheid levend te houden.
Bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft
vervolgens alle parochies in Limburg gevraagd om in de loop van 2017 minstens één
concreet diaconaal project te organiseren. Dit
zou een middag voor zieken kunnen zijn, een
maaltijd voor eenzamen of een inzamelingsactie voor een concrete nood.

Het initiatief van vicaris Ed Smeets voor Liturgie en stafmedewerker Hub Vossen voor
diaconie sluit hierbij aan. “De eucharistie
wordt gevierd als bron en hoogtepunt van het
christelijk leven,” zo schrijven ze in een brief
aan alle parochies. Daarbij past volgens hen
geen vrijblijvendheid. “Zonder diaconie kan de
eucharistie ‘verdampen’. Zonder eucharistie
ontbreekt de plek waar mensen kunnen ontdekken waartoe ze geroepen zijn op diaconaal vlak.” Alle parochies hebben een lijst met
suggesties voor concrete diaconale oproepen
gekregen.

ZOMERKAMPEN
Ook komende zomer zijn er in Limburg
weer verschillende jeugdkampen voor
kinderen en tieners. De kampen worden georganiseerd door de afdeling
Jeugd en Jongeren van het bisdom. In
totaal worden vier midweekkampen op
verschillende locaties gehouden. Ze
zijn bedoeld voor jongens en meisjes in
de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar en
12 tot en met 16 jaar. Meer informatie
over de kampen is te vinden op www.
bisdom-roermond.nl/jongeren.
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INTERNATIONALE VERGADERING
REDACTIE COMMUNIO IN ROLDUC
De jaarlijkse internationale redactievergadering van het Katholiek Tijdschrift
Communio vindt dit jaar plaats in het congrescentrum van Abdij Rolduc. Van 1
tot 6 mei komen zo’n dertig theologen, filosofen en academici van andere disciplines uit diverse landen naar Kerkrade, om te vergaderen over de thema’s die
in de komende periode in het tijdschrift behandeld worden. Ook wordt nagedacht over de lijn van Communio, een tijdschrift dat zich bevindt op het grensgebied tussen Kerk en cultuur.
Communio (voluit: Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio) is een internationaal theologisch tijdschrift, dat zich niet alleen richt tot theologen, maar tot een breed lezerspubliek. Het
werd in 1971 opgericht door onder anderen Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI,
die op dat ogenblik professor was in Regensburg) en Hans Urs von Balthasar. De latere kardinalen Walter Kasper, Karl Lehmann en Leo Scheffczyk waren van meet af aan betrokken bij
de Duitse editie. Vrij spoedig ontstonden er ook een Italiaanse en een Franse uitgave van het
tijdschrift, mede onder inspiratie van de latere kardinalen Jean Daniélou s.j. en Henri de Lubac
s.j..
Bijzonder aan Communio is de internationale samenwerking en het aangaan van de dialoog
tussen geloof en cultuur. Communio richt zich op de theologie in relatie tot maatschappelijke
ontwikkelingen en tot cultuur. Het tijdschrift is uitgegroeid tot één van de belangrijke theologische tijdschriften binnen de katholieke kerk. Naast de Nederlandstalige editie wordt het tijdschrift uitgegeven in Argentinië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Polen,
Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en de Verenigde Staten. Rond een gemeenschappelijke
kern van bijdragen, publiceren deze afzonderlijke redacties bijdragen die aansluiten bij het betreffende land of taalgebied.
Recent verschenen nummers met een bespreking van de documenten Laudato Si’ en Amoris
Lætitia van paus Franciscus. Andere onderwerpen die behandeld werden, zijn onder meer de
verkondiging van het evangelie in grote steden, aanzetten voor een spiritualiteit van de tijd, geloven binnen een levende traditie en de zorg voor de christelijke vluchtelingen in Europa.
Het tijdschrift verschijnt in zes keer per jaar (vier gewone nummers en één dubbelnummer). Een regulier abonnement in België en Nederland kost € 32,00, een studentenabonnement € 20,50 en een steunabonnement € 45,00. Voor meer informatie, zie: www.communio.nl.
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PROEFCOLLEGE KAIROS OP 8 APRIL
Parochievrijwilligers die meer willen over het geloof kunnen daarvoor een of
meerdere vormingscursussen volgen bij de catechistenopleiding Kairos van
het bisdom. Op zaterdag 8 april houdt de opleiding Open Dag en kunnen belangstellenden een proefcollege ‘Geloven in deze tijd’ volgen.
Kairos biedt diverse scholingsmogelijkheden voor vrijwilligers, die in parochies pastoraal werk
verrichten. Dit kan het leiden van de catechesegroepje of die kinderwoorddienst zijn, de voorbereiding van communicanten of zaken als ziekenbezoek en stervensbegeleiding. Kairos biedt
voor een breed scala aan vrijwilligerstaken in parochies diverse vormingsmogelijkheden.
De opleiding kent drie varianten. Een toerusting in korte modules rond bijvoorbeeld doop- of
vormselcatechese, achtergronden van de eucharistie of ziekenbezoek en stervensbegeleiding;
een mogelijkheid tot deelname aan één of twee cursusjaren als ontdekkingstocht in het geloof
- die samenvallen met de reguliere opleiding - en de volledige vierjarige opleiding tot catechist
met kerkelijke zending. Bij die laatste variant is het ook mogelijk om losse cursussen te volgen.
De Open Dag is geheel vrijblijvend bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op de verschillende studiemogelijkheden aan Kairos. De bijeenkomst duurt van 9.00 uur tot 13.45 uur, inclusief
lunch. Aanmelden voor de Open Dag kan via g.lux@bisdom-roermond.nl of (045)-5466930.

KINDEREN BIDDEN VOOR KINDEREN
Ook dit jaar is vanuit de afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom weer een
gebedsactie opgezet voor communicantjes. Het idee erachter is dat de communicanten in een parochie één Weesgegroet bidden voor andere communicanten. Op die manier is een groot aantal kinderen in gebed met elkaar verbonden.
Sinds de start van de gebedsactie hebben in Nederland al ruim dertienduizend communicanten
hieraan deelgenomen. In ons bisdom zullen dat er ongeveer vierduizend zijn. Deelname aan
de actie is heel eenvoudig. Parochies wordt gevraagd om tijdens een voorbereidingsbijeenkomst of de communieviering zelf met de kinderen een Weesgegroet te bidden voor alle andere communicanten.
Parochies die zich hiervoor aanmelden ontvangen voor alle communicanten een felicitatiekaart.
Meer informatie is te vinden op de landelijke website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl. Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl.
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Academie Rolduc op 7 april

KERKELIJKE KUNST?
MOEST VERBODEN WORDEN….
Ooit werden iconen op de brandstapel gegooid. De heilige Bernardus begreep
de romaanse bouwkunst niet. Calvijn en Erasmus maakten de katholieke beeldenverering belachelijk. Terwijl de protestantse Rembrandt heel wat Bijbelse taferelen schilderde. En nog niet zo heel lang geleden hadden we in Limburg een
heuse affaire rond de kruisweg van Aad de Haas. Is kerkelijke kunst een zegen
of moest het verboden worden? Hierover gaat het tijdens de bijeenkomst van
Academie Rolduc op vrijdag 7 april.

Kerkelijke kunst wordt tegenwoordig als iets vanzelfsprekends ervaren, maar dat is niet altijd zo
geweest. Er was zelfs ooit een ‘beeldenverbod’. Waarom kennen we dan toch kerkelijke kunst?
Wat is de functie van religieuze kunst? En moet er ook een onderscheid gemaakt worden tussen ‘kerkelijke’ kunst en ‘christelijke’ kunst?
Diaken en historicus dr. Régis de la Haye gaat tijdens zijn lezing in op deze vragen. De la Haye
studeerde theologie aan het seminarie van de Mission de France te Fontenay-sous-Bois en
aan de UTP te Heerlen met als hoofdvak kerkgeschiedenis. Hij promoveerde op een proefschrift over de abdij Moissac in Frankrijk. De la Haye is docent kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis aan de theologische opleidingen van het bisdom Roermond en diaken in Maastricht.
De lezing op 7 april is voor iedereen toegankelijk. Entree: vijf euro. Locatie: Abdij Rolduc in
Kerkrade. Aanvang: 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
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NIEUW ROEPINGENPLATFORM OPGERICHT
Het bisdom Roermond kent sinds kort een roepingenplatform. Onder verantwoordelijkheid van mgr. Everard de Jong proberen de leden het roepingenwerk
in het bisdom beter gestalte te geven. Alle leden van het platform hebben hun
eigen aandachtsgebied
Hulpbisschop De Jong heeft als aandachtsgebied binnen dit platform het gebedsapostolaat
voor roepingen met het daaraan gekoppelde contactblad Zorg voor Roepingen. Naast hem zijn
de volgende personen lid van dit platform. Zr Myriam Decock van de gemeenschap Het Werk
uit Merkelbeek (gebed voor roepingen), zuster Mary Amata Mueller van de Dominicanessen uit
Sittard (schoolbezoeken), zuster Ostrabrama van de ‘Blauwe zusters’ uit Brunssum (contact
met tiener- en jongerengroepen en roepingenreizen), deken Alexander de Graaf Woutering van
Horst (contact met priesters; misdienaarsopleiding en -werving) en studieprefect Detlef Rohling
van Grootseminarie Rolduc (roepingenactiviteiten seminarie en inzet seminaristen).
Het secretariaat van het roepingenplatform is bereikbaar via m.rademaker@bisdom-roermond.nl

CHRISMAMIS OP 12 APRIL
De heilige oliën die parochies gebruiken bij doopsels, vormsels en ziekenzalvingen worden elk jaar in de Goede Week door de bisschop gezegend. Dit gebeurt tijdens de zogeheten Chrismamis. Deze vindt in ons bisdom plaats op de
woensdag in de Goede Week. Dit jaar is dat op 12 april.
Tijdens deze mis komen zoveel mogelijk priesters uit het bisdom samen met de bisschop en de
hulpbisschop in de kathedraal in Roermond bij elkaar. Ook is vanuit elke parochie een afvaardiging van het kerkbestuur of de vrijwilligers aanwezig, waardoor deze mis een echte gezamenlijke viering voor het hele bisdom is. Naast het wijden van de oliën is het gebruik dat tijdens de
Chrismamis alle priesters aan de vooravond van Witte Donderdag de beloftes die zij bij hun
priesterwijding hebben gedaan, vernieuwen.
De Chrismamis begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Sint-Christoffelkathedraal aan
de Markt in Roermond. De viering is voor iedereen toegankelijk. De potjes met olie worden alléén uitgedeeld aan één vertegenwoordiger van de parochie(cluster)s die van tevoren daarvoor
aangemeld zijn.
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CONTACTDAG KRUISEN EN KAPELLEN
De contactdag van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg
vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 april in Venray. Iedereen die
geïnteresseerd is in het beheer en de geschiedenis van kruisen,
kapellen en ander klein-religieus erfgoed is van harte welkom.
De middag begint met een ontvangst en een rondleiding in het enige Sint-Jozefbedevaartsoord
van Nederland, in Smakt. Tevens zal de Stichting Restauratie Atelier Limburg daar een presentatie verzorgen betreffende haar werkzaamheden in relatie tot het onderhoud en beheer van
erfgoed. Het tweede deel van het programma vindt plaats in het vlakbij gelegen Mariaheiligdom
in Oostrum. Daar vindt een rondleiding door de kerk en het processiepark plaats.
De contactdag begint om 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur) in het Pelgrimshuis, Sint Jozeflaan 52 in Smakt (gemeente Venray). Smakt is niet per openbaar vervoer bereikbaar, daarom
is het gebruik van de eigen auto deze keer aanbevolen. Dit is ook handig in verband met de
verplaatsing naar het drie kilometer verderop gelegen Oostrum, later in de middag.
Deelname aan de Contactdag kost € 7,50 per persoon, ter plekke te voldoen. Geïnteresseerden worden verzocht zich vooraf aan te melden, zodat de organisatie weet op hoeveel deelnemers ze kunnen rekenen. Aanmelden kan via skkl@bisdom-roermond.nl.

De Sint-Jozefkapel in Smakt
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KRUISEN EN
KAPELLEN ZOEKT
BESTUURSLEDEN
De Stichting Kruisen en

NIEUWS VAN DE
SGV-ROERMOND
GROTE BELANGSTELLING
WORKSHOPS OUDERE STEM

Kapellen in Limburg is op
zoek naar enkele nieuwe
bestuursleden. Met name
voor enkele regio’s ZuidLimburg en voor de functie
van algemeen-secretaris
van de stichting worden
kandidaten gezocht.
De Stichting Kruisen en Kapellen
is de koepelorganisatie van alle
lokale werkgroepen die zich met
het behoud en beheer van kleinreligieus erfgoed bezig houden.
De provinciale stichting heeft zelf
geen objecten in eigendom, maar
ondersteunt en adviseert de lokale werkgroepen door middel van
deskundigheidsbevordering, het
organiseren van contactdagen,
het uitgeven van een tijdschrift
en het stimuleren van historisch
onderzoek.
Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Stuur dan een bericht
met een beknopte motivatie naar
skkl@bisdom-roermond.nl.

De belangstelling voor de workshops ouder wordende stem is enorm groot. Het aantal aanmeldingen was opgelopen tot zo’n 450 deelnemers. “Om
de kwaliteit van de workshops te kunnen blijven
garanderen, hebben we helaas de helft van de
inschrijvers moeten afzeggen,” aldus vicaris Ed
Smeets, die ook voorzitter is van de Gregoriusvereniging. “Aan deze zangers is aangekondigd dat
er in het najaar nieuwe sessies worden georganiseerd.”
Inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten achter de
rug. Met veel enthousiasme gingen de zangers
onder leiding van stempedagoog Harrie Spronken
aan de slag. “Het bleken plezierige en zinvolle middagen, die gezien de belangstelling voorzien in een
blijkbaar dringende behoefte,” aldus Smeets. “Namelijk om de stem zo te vormen en te trainen dat
men nog lang kan blijven meezingen.”
Via de Nieuwsbrief van de SGV en dit Info-Bulletin
kan iedereen op de hoogte blijven van de nieuwe
data. Inschrijven voor de SGV-nieuwsbrief kan via
de website van de Gregoriusvereniging onder het
kopje ‘Nieuws’.
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OOK IN 2017: MODULE
LITURGIE VOOR MUSICI
Voor degenen die niet eerder in de gelegenheid zijn geweest een cursus Kerkmuziek
te volgen, maar wel regelmatig in de kerk
zingen en spelen, verzorgt de Gregoriusvereniging graag een module kerkmuziek. De
cursus biedt een unieke gelegenheid tot gestructureerde verdieping in de kerkmuziek.
Voor geroutineerde kerkmusici zou een en
ander als opfriscursus kunnen gelden.
Voor juni/juli 2017 staat het onderdeel ‘Liturgie’ op het programma. Er is een introductiebijeenkomst voorzien voor alle belangstellenden op 17 juni. Daarna volgen vier
zaterdagmiddagbijeenkomsten (telkens van
13.00 uur tot 16.30 uur) op 24 juni en op 1,8
en 15 juli. Meer informatie is te vinden op de
website van de Gregoriusvereniging onder
de button met de betreffende flyer

Amerikaanse gospelzanger dr. Raymond
Wise op 27 en 28 mei in Kerkrade en de
Dag van de Stem op 8 april in Roermond.
De gospelworkshop is een onderdeel van
het internationale koorfestival CantaRode.
Op zondagmiddag wordt de workshop afgesloten met een concert in Abdij Rolduc. Een
inschrijfformulier is te downloaden via www.
cantarode.nl. Daar is ook het verdere programma van dit festival te vinden.
Op 8 april vindt voor de zesde keer in de
ECI Cultuurfabriek in Roermond de Dag van
de Stem plaats. Het is een dag vol evenementen, die allemaal met dat ene bijzondere
instrument te maken hebben: de stem. Er
zijn workshops, optredens, presentaties en
nog veel meer. Kortom: een hele dag voor
jong en oud en voor elk wat wils. Meer info:
www.dagvandestem.nl.

Meer informatie:
Secretariaat van de Sint-Gregorius-

WORKSHOP GOSPEL EN
DAG VAN DE STEM

vereniging in het bisdom Roermond:
Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond
T: 0475-386725 (14.00 -17.00 uur)

Weliswaar niet uit de koker van de SGV,
maar wel warm aanbevolen zijn de tweedaagse gospelworkshop van de bekende

E: sgv@bisdom-roermond.nl
W: www.sgv-roermond.nl

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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12 april

Adoptie-sponsordag Missieburo, Weert

Chrismamis, Roermond

20 maart

13 april

H. Jozef

Witte Donderdag

Studiedag priesters, Roermond

14 april

20 t/m 29 maart

Goede Vrijdag

Missiereis bisschop, Pakistan

Kantoren bisdom gesloten

21 en 23 maart

15 april

Ontmoetingsdag vrouwen, Roermond

Paaszaterdag

25 maart
Maria Boodschap

Kijk voor meer info op:

Workshop ouder wordende zangstem,

www.bisdom-roermond.nl

Maastricht
Ontmoetingsdag priesterstudenten,
Kerkrade
26 maart
Zondag Laetare / halfvasten

COL O FO N

31 maart
Euregionale oecumenische conferentie,

Het Info-bulletin is een nieuws- en
informatieblad voor leden van pastorale

Eupen (B)

teams, kerkbestuursleden en vrijwilligers

31 maart t/m 2 april

in het bisdom Roermond.

Gezinsweekeinde, Steyl
6 t/m 8 april

RE DACT I E

Pelgrimswandeling Vastenactie,

Dienst Pers en Communicatie

Kerkrade e.o.

bisdom Roermond
Postbus 980 - 6040 AZ Roermond

7 april
Lezing Academie Rolduc, Kerkrade
8 april
Open Dag Kairos, Roermond

T:

(0475) 386 852

E:

persdienst@bisdom-roermond.nl

W:

www.bisdom-roermond.nl

ISSN: 1569-78431

9 april
Palmzondag – Begin van de Goede week
Wereldjongerendag, Roermond
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