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13 MEI: LANDELIJKE FATIMADAG
IN MAASTRICHT
Om de honderdste verjaardag van de
verschijningen van Maria in Fatima te
herdenken wordt op zaterdag 13 mei in de
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht
een landelijke viering gehouden. Alle Nederlandse bisschoppen komen dan naar
Maastricht om de bisdommen in Nederland gezamenlijk aan het Onbevlekt Hart
van Maria toe te wijden. Ook wordt een
gebedsprentje uitgegeven dat via alle kerken wordt verspreid.
Op 13 mei is het exact honderd jaar geleden dat
Maria de eerste keer verscheen aan drie herderskinderen in Fatima (Portugal). In totaal zouden er
zes verschijningen plaatsvinden. Steeds op de
13e van de daaropvolgende maand. Tijdens de
verschijningen openbaarde Maria drie geheimen
aan de kinderen. Ook vroeg ze om boete te doen
en de rozenkrans te bidden.
Vervolg op pagina 2
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TIENER-

Vervolg van pagina 1
De geheimen hadden betrekking op grote gebeurtenissen
in de 20 eeuw, zoals de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de revolutie in Rusland. Het derde geheim is lang
onbekend gebleven. Pas in 2000 bevestigde het Vaticaan
dat deze over een aanslag op de paus ging. In 1981
werd paus Johannes Paulus II op 13 mei op het SintPietersplein neergeschoten. De kogel is later verwerkt in
de kroon van het Mariabeeld van Fatima.

WEEKEINDE

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om op 13 mei
aan de vesperviering in de ‘Slevrouw’ deel te nemen. De
plechtigheid begint om 15.00 uur.

AANMELDEN
VORMELINGENDAG
De jaarlijkse Christoffeldag
voor vormelingen in Roermond wordt ditmaal gehouden op zaterdag 13 mei.
Hoewel het ‘last minute’ is,
kunnen deelnemers zich
nog aanmelden.
De dag met sport, spel en
catechetische momenten is
bedoeld voor alle kinderen die
dit schooljaar het sacrament
van het vormsel ontvangen of
hebben ontvangen. Onderdeel
van de dag is ook bezoek
bij bisschop Wiertz thuis. 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.
Het volledige programma van de dag is te vinden op
www.christoffeldag.nl.
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Onder de titel ‘God
zoekt jou’ organiseert de jongerenafdeling van het bisdom een weekeinde
voor tieners tussen
11 en 17 jaar. Het
vindt plaats van vrijdagavond 5 tot en
met zondagmiddag
7 mei in een kampeerboerderij in het
Belgisch-Limburgse
Genk.
Naast bezinnende, liturgische en catechetische
momenten bevat het
weekeinde ook veel sporten spelevenementen. De
deelnamekosten bedragen € 45,-. Meer info en
aanmelden: www.bisdomroermond.nl/jongeren

INFOBULLETIN
VANAF VOLGENDE MAAND VERNIEUWD
De digitale versie van dit Infobulletin verschijnt vanaf volgende maand in een
vernieuwde opzet. In plaats van een PDF-bestand van het gedrukte Infobulletin
ontvangen alle abonnees dan een volledig digitaal magazine. “De huidige opzet
dateert uit een tijd dat het nog niet zo gebruikelijk was om bladen digitaal te
versturen,” zegt woordvoerder Matheu Bemelmans van het bisdom. “Inmiddels
zijn er veel betere manieren om online tijdschriften uit te geven.” De toezending
per post gaat verderop in het jaar verdwijnen.
Het Infobulletin wordt omgevormd tot een modern digitaal magazine, waarin ook veel meer
gebruik gemaakt wordt van beeldmateriaal en
mogelijkheden om door te linken naar andere
websites. “Ik denk dat de lezers zeer verrast
zullen zijn als ze het nieuwe magazine op hun
beeldscherm zien verschijnen,” zegt Bemelmans. “We hopen daarmee de communicatie
naar parochies en mensen die actief zijn in de
Limburgse kerk nog verder te verbeteren en
de kerk breder op de kaart te zetten.” Vanaf
komende maand krijgt het Infobulletin ook een
nieuwe naam, maar die wil Bemelmans nog
even geheim houden. “Dat word de verrassing van volgende maand.”

magazine eenmaal gezien heeft, niet meer
terug wil naar de oude vorm.”

Toezending per post stopt

Het Infobulletin verschijnt sinds 2001 als
gratis een maandelijks nieuwsblad voor leden van pastorale teams, kerkbesturen en
actieve kerkelijke vrijwilligers in het bisdom
Roermond. Het nieuwe digitale magazine
blijft een gratis uitgave. Iedereen die het wil
ontvangen, kan zich daarvoor aanmelden via
persdienst@bisdom-roermond.nl. Daarnaast
geeft het bisdom al jaren een wekelijkse digitale nieuwsbrief uit. Deze verschijnt elke vrijdag met het laatste kerkelijke nieuws van die
week. Aanmelden daarvoor kan via hetzelfde
mailadres.

De omvorming van het Infobulletin naar een
nieuw digitaal magazine heeft ook gevolgen
voor de abonnees die het blad nog per post
toegestuurd krijgen. Vanaf de tweede helft
van dit jaar stopt die verzending per post.
“We sturen het Infobulletin nog drie keer in de
vorm per post toe. In die tijd hebben alle lezers de gelegenheid om zich voor het nieuwe
digitale magazine aan te melden,” zegt Bemelmans. “Vanaf september verschijnt het
Infobulletin niet meer op papier. Maar ik weet
zeker dat iedereen die het vernieuwde online

Speciaal voor kerkbesturen of werkgroepen
die gewend zijn om artikelen uit het infobulletin in hun vergadering te bespreken, krijgt het
digitale magazine de mogelijkheid om elk artikel afzonderlijk te printen. “Dat maakt het ook
makkelijker om het in het betreffende dossier
te bewaren.” Wie het Infobulletin nu al digitaal
ontvangt, hoeft niets te doen en ontvangt op
19 mei automatisch het nieuwe online magazine. Wie over wil stappen van de gedrukte
uitgave naar de digitale variant kan dit kenbaar maken via onderstaand mailadres.
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DIAKENWIJDING JUSTITIEPASTOR
RYAN VAN EIJK
In de abdijkerk van Rolduc wordt justitiepastor mr. dr. Ryan van Eijk op woensdag 26 april tot diaken gewijd. De wijding wordt verricht door hulpbisschop
Everard de Jong.
De 55-jarige Van Eijk komt uit Kerkrade en studeerde in het verleden theologie aan het Universiteit voor Theologie en Pastoraat (UTP) in
Heerlen. Eind jaren tachtig werd hij als lekenmissionaris door de Sociëteit voor Afrikaanse
Missiën in Cadier en Keer uitgezonden naar
Ghana. Terug in Nederland studeerde hij rechten aan de Universiteit van Maastricht, waarna
hij als justitiepastor ging werken in diverse penitentiaire inrichtingen in Nederland. Van Eijk is
getrouwd en woont in Helmond.

De wijding vindt plaats op 26 april, omdat op
die dag in Abdij Rolduc een studiedag plaatsvindt voor alle Nederlandse justitiepastores.
Binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie is mgr. De Jong bisschop-referent voor
justitiepastoraat.
Op zondag 23 april herhaalt de KRO op
NPO2 tijdens het programma Geloofsgesprek
een eerder uitgezonden interview met Van
Eijk.

VIERING 50-JARIG JUBILEUM
CHARISMATISCHE VERNIEUWING
De Katholieke Charismatische Vernieuwing bestaat dit jaar 50 jaar. Dat jubileum
wordt onder meer gevierd met een Open Dag op zaterdag 29 april in Weert. Het
thema van de dag luidt ‘Lofprijzing’. Hulpbisschop Everard de Jong is bij de jubileumviering aanwezig.
De Katholieke Charismatische Vernieuwing
(KCV) is één van de zogeheten nieuwe bewegingen binnen de katholieke kerk. De inspiratie door de Heilige Geest en zijn charisma’s
zijn erg belangrijk binnen de beweging. De
KCV ziet zichzelf vooral als een vernieuwingsproces, waarbij personen en groepen zijn
aangesloten, die zich openen voor de Heilige
Geest en proberen hun roeping te verstaan
en hun zending in Christus te vervullen. Wereldwijd zijn er enkele miljoenen gelovigen bij
de charismatische vernieuwing betrokken.

De jubileumviering in Weert vindt plaats in
de Kerk van de Verrezen Christus, Willem de
Zwijgerstraat 10 in Weert.
Het programma begint om 9.30 uur. Vanaf
tien uur is er een geleide lofprijzing. Om 11.15
uur is er een eucharistische aanbidding en
gelegenheid om het sacrament van boete en
verzoening te ontvangen. Na de lunch word
de dag afgesloten met een eucharistieviering.
Meer informatie is te vinden op: www.kcv-net.nl
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ONTMOETINGSDAG BIDDENDE MOEDERS
Het project Biddende Moeders houdt op
dinsdag 23 mei een ontmoetingsdag in
Roermond. De dag is bedoeld voor alle
moeders, oma’s en vrouwen met een hart
voor kinderen, die meer over het initiatief
van Biddende Moeders willen weten. Dus
ook vrouwen die zelf geen kinderen of
kleinkinderen hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in de gebedsgroepen, zijn
van harte welkom.
Het initiatief Biddende Moeders bestaat in
meer dan 120 landen. In Limburg zijn 37
gebedsgroepen actief. Zij komen wekelijks
of tweewekelijks bij elkaar om voor hun
kinderen, kleinkinderen en andere intenties
te bidden. Deze ontmoetingsdag dag wordt

georganiseerd in samenwerking met het
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het
bisdom Roermond en Biddende Moeders
Nederland.
De bijeenkomst op 23 mei wordt gehouden
bij het bisdom aan de Swalmerstraat in
Roermond. Geïnteresseerden zijn dan vanaf
9.30 uur welkom. Op het programma staat
een kennismaking met de Biddende Moeders, een gebedsmoment, lunch, een inleiding en een afsluitende eucharistieviering.
Vooraf aanmelden kan bij regioverantwoordelijke Wies Mom: wiesmom@kuriakon.nl,
telefoon: 0475-589135

ST. JOSEPH’S STICHTING
VERRUIMT SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
De St. Joseph’s Stichting heeft haar doelstelling verruimd, waardoor meer projecten in aanmerking voor subsidie kunnen komen. De stichting is ooit opgericht ter bevordering van katholieke vorming en scholing van leerlingen van het
basisonderwijs in het bisdom Roermond. Door een statutenwijziging is het nu
ook mogelijk om projecten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, zowel
binnen scholen als in parochies, financieel te ondersteunen.
Dekenaten en parochiefederaties of -clusters – of hieraan
gelieerde instellingen - kunnen projecten indienen bij de
stichting. Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen
komen, moeten de projecten
gericht zijn op de bovengenoemde doelgroepen, nieuw
of vernieuwend van aard zijn
en deel uitmaken van een
(re)vitaliseringplan van de
parochies.

Daarnaast moeten er
aantoonbare kosten zijn,
waarvan de parochies een
substantieel deel voor hun
rekening nemen. Subsidies
worden voor maximaal drie
jaar verleend, waarna de parochies het project uit eigen
middelen moeten kunnen
voortzetten.
Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling om met de bijdrage
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de exploitatietekorten van parochies op te lossen, zo laat
het bestuur van de St. Joseph’s Stichting weten. Subsidieaanvragen met beschrijving van doel en inhoud van
het project en onderbouwd
met een gespecificeerde
kostenraming kunnen worden
ingediend bij: St.Joseph’s
Stichting, t.a.v. drs. C.H.J.M.
Lebens, Bettinumstraat 96,
6122 BK Buchten

ROEPINGENZONDAG:
GOD HEEFT JÓU VOOR OGEN!
In het weekeinde van 6 en 7 mei viert de Kerk de
Wereldgebedsdag voor Roepingen, kortweg ook
wel Roepingenzondag genoemd. Het thema van de
campagne luidt dit jaar ‘Reality; God heeft jou voor
ogen.’ Alle parochies ontvangen hierover komende
week informatiemateriaal. Het is de bedoeling dat in
het betreffende weekeinde speciaal voor roepingen
tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven
wordt gebeden.
Deze dagen ontvangen de
parochies ook de voorleesbrief van bisschop Wiertz
in verband met Roepingenzondag. Het is de bedoeling dat die eveneens in het
weekeinde van 7 mei in alle
kerken wordt voorgelezen of
op een andere wijze wordt
gepubliceerd. Ook worden
de parochies gevraagd dat
weekeinde een collecte ten
behoeve van de priesteropleiding te houden.

Roepingenvespers
Op zondag 7 mei is er ’s
middags in de Roermondse
kathedraal een speciale vesperviering om te bidden voor
roepingen. Hieraan werken
diverse religieuze gemeenschappen uit Limburg en de
priesterstudenten van het
grootseminarie mee. Vanaf
13.00 uur is er gelegenheid
tot eucharistische aanbidding
met gebed en muziek.

Om 16.00 uur begint de
versperviering met bisschop
Frans Wiertz.
Meer informatie over de landelijke campagne is onder
meer te vinden op
www.roepingenzondag.nl.

IN JUNI WEER OPEN KLOOSTERDAG
In het weekeinde van 10 en 11 juni wordt er weer een landelijke Open Kloosterdag gehouden. In tegenstelling tot voorgaande open dagen ligt de nadruk
deze keer minder op het gebouw, maar meer op de spiritualiteit van de betreffende orde of congregatie. Om die reden heeft de Open Kloosterdag dit jaar
als motto ‘Inzicht in onze spiritualiteit’ meegekregen.
Verspreid door het land hebben zich bijna veertig klooster aangemeld. In Limburg gaat het
om de Hubertuskerk van de Montfortanen in Genhout, de benedictijnerabdij in Mamelis
(Vaals), het Arnold Janssenklooster in Wahlwiller, Klooster Wittem en het klooster van de
Liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard).
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EINDE POSTBUS 980 EN ANTWOORDNUMMERS
Eén van de postbusnummers van het bisdom (980) en de antwoordnummers
(68 en 82) worden in de loop van dit jaar opgeheven. Daartoe is besloten om
enerzijds kosten te besparen en anderzijds efficiënter te werken. Vanaf 1 augustus aanstaande wordt alleen Postbus 470 nog voor het bisdom gebruikt.
In de praktijk is gebleken dat de antwoordnummers 68 en 82 zelden of nooit meer gebruikt
worden, dus die worden met ingang van dezelfde datum ook opgezegd. Parochies of werkgroepen die post naar het bisdom sturen, worden verzocht deze voortaan te sturen naar
Postbus 470, 6040 AL Roermond of één van de huisadressen (zie Naamlijst 2017).

ACADEMIE ROLDUC
OVER SPIRITUEEL LEVEN
Spiritualiteit is een van de nieuwe modewoorden. Veel mensen verdiepen zich
in spiritualiteit of willen spirituele ervaringen opdoen. Maar wat is spiritualiteit?
En hoe leef je spiritueel? Daarover gaat het op vrijdag 12 mei, tijdens de laatste
bijeenkomst van Academie Rolduc van dit seizoen.
Godsdienstwetenschapper en docent wereldreligies Dr. Helene Etminan gaat in op wat spiritualiteit is en hoe het een wending in iemands
leven kan betekenen. Spiritueel leven verplaatst
de focus van buiten naar binnen: Wat heb ik
werkelijk nodig, waar verlangt mijn ziel ten diepste naar? Wat moet ik veranderen om tijd voor
gebed en stilte te hebben? Hoe dichter wij met
onze leefwijze bij ons eigenlijke verlangen uitkomen, des te minder hebben wij nodig.
Niet langer is dan het snelle fast-food-geluk
ons schrale doel, maar diepe innerlijke rust en
tevredenheid.
Op weg naar God ontdekken wij dat ons eigen ik dé belangrijkste tegenspeler is. Het Ik
met zijn vele wensen en behoeftes die vervolgens onze agenda vullen. Alle godsdiensten
steunen mensen erin dit hoge doel na te streven, maar: Spiritueel leven – hoe doe je dat
en waar kun je beginnen?

De lezing op 12 mei 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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STUDIEMIDDAG
OVER GELOOF EN KUNST
Kunst kan een hulpmiddel zijn bij geloofsoverdracht. Hoe kunstwerken een rol
kunnen spelen in godsdienstlessen of catechesegroepen wordt gepresenteerd
tijdens een studiemiddag ‘Kunst in geloof, geloof in kunst’. Deze vindt plaats
op zaterdag 20 mei in Houthem-Sint Gerlach.
“Al van het begin van de
christenheid heeft kunst bijgedragen aan de overdracht
van het geloof,” schrijft John
Marx, hoofd van de afdeling
catechese van het bisdom in
de uitnodiging. “Vaak roept
een kunstwerk bij de beschouwer een heel scala aan
religieuze gevoelens op.”
De studiemiddag begint met
enkele inleidingen over kunstbeschouwing door kapelaan

George Dölle en pastoor
Marcus Vankan. Vervolgens
bezoeken de deelnemers
een expositie met religieuze
kunstwerken van de PoolsDuitse kunstenaar Josef
Jan Michnia, waarna een
gezamenlijke nabeschouwing
volgt door John Marx en
Chris Vermazen van het catecheseteam van het bisdom.

helpt om samen met groepen over kunst en geloof te
praten. Alle deelnemers aan
de studiemiddag krijgen een
exemplaar van de lesbrief.
Deelname aan de studiemiddag kost tien euro. Aanmelden kan via https://www.
formdesk.com/ipal/StudiedagCatechese-2017

Onder de naam ‘Kijkwijzer’ is
een lesbrief ontwikkeld, die

LEZING OVER JOODSE GEBEDEN
Het gebed speelt een belangrijke rol in het joodse geloof. Over de drie voornaamste gebeden in het jodendom houdt Jochanan Belinfante woensdag 3 mei
een lezing. Deze vindt plaats bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond.
De Joden kennen een aantal vaste dagelijkse
gebeden, maar ook speciale gebeden voor de
sabbath en voor feestdagen. Veel van deze
teksten zijn al duizenden jaren oud. Net als de
traditie om daarbij gebedsriemen en -mantels
te gebruiken. De drie belangrijkste gebeden zijn het Shema (geloofsbelijdenis), het
Shmona Esre (achttiengebed) en het Kaddish
(gebed voor de overledene). Deze gebeden
weerspiegelen de eeuwenoude joodse spiritualiteit.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de
resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom
van het bisdom Roermond. De middag begint
om 14.00 uur en duur tot circa 17.00 uur.
Geïnteresseerden worden verzocht zich vooraf aan te melden via m.rademaker@bisdomroermond.nl of (0475) 386892 onder vermelding van naam, adres en aantal personen
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BENOEMINGEN
Dekenaat Gulpen
De zeereerwaarde heer Frans Mol m.h.m. is
met ingang van 1 april benoemd tot pastoor
van de parochies HH. Nicolaas en Barbara en
O.-L.-V. van Altijddurende Bijstand in Valkenburg en H. Johannes de Doper in Oud-Valkenburg. Hij blijft daarnaast ook pastoor van
de H. Mauritiusparochie in Schin op Geul.
De zeereerwaarde pater Herman Jansen
s.m.m. is met ingang van diezelfde datum
eveneens benoemd tot pastoor van de bovengenoemde parochies in Oud-Valkenburg en
Schin op Geul. Hij blijft daarnaast pastoor van
de bovengenoemde parochies in Valkenburg.
De zeereerwaarde heer René Graat m.h.m.
is met ingang van diezelfde datum eveneens
benoemd tot pastoor van de bovengenoemde
parochies in Valkenburg, Oud-Valkenburg en
Schin op Geul. Hij was tot nu toe administrator van de parochie in Oud-Valkenburg.
Genoemde drie priesters zullen deel uitmaken
van het priesterteam van een samenwerkingsverband van bovengenoemde parochies,
waarbij Frans Mol benoemd is tot moderator
van deze parochies. Als moderator vertegenwoordigt hij deze parochies in juridische aangelegenheden. Pater Graat blijft daarnaast
pastoor van de parochies in Banholt, Noorbeek en Reijmerstok.

Dekenaat Heerlen
Mevrouw Eline Claassens-Wanders is met
ingang van 1 april eervol ontslagen als pastoraal werker van de H. Andreasparochie in de
wijk Heerlerbaan te Heerlen.

De heer Rob Pauls is met ingang van 1 april
benoemd tot pastoraal werker van bovengenoemde parochie in Heerlen.

Dekenaat Kerkrade
Vanwege ziekte van pastoor Peter Pierik is
de zeereerwaarde heer René Pisters met
ingang van 16 februari benoemd tot administrator (= waarnemend pastoor) van de parochie H. Jacobus de Meerdere in Bocholtz. Hij
behoudt zijn overige taken, onder meer als
pastoor van Simpelveld en Ubachsberg.

Dekenaat Sittard
De zeereerwaarde heer Ralf Schwillens is
met ingang van 15 maart benoemd tot pastoor
van de parochies H. Martinus, O.-L.-V. Hulp
der Christenen en H. Jozef in Stein, alsmede
de parochies H. Michaël te Berg aan de Maas
en H. Martinus en H. Antonius van Padua in
Urmond. Hij was voordien pastoor in Roggel,
Neer en Heibloem (zie dekenaat Thorn).

Dekenaat Thorn
De zeereerwaarde heer Ralf Swillens is met
ingang van 15 maart eervol ontslagen als pastoor van de parochies H. Martinus in Neer, H.
Petrus in Roggel en H. Isidorus in Heibloem.
Hij is benoemd tot pastoor in Stein, Urmond en
Berg aan de Maas (zie dekenaat Sittard).

Dekenaat Venray
De zeereerwaarde heer Martinus Rijs is met
ingang van 15 maart benoemd tot pastoor van
de parochies H. Antonius Abt inVen-Zelderheide, H. Joannnes de Doper in Ottersum, O.L.-V. van Altijddurende Bijstand in Milsbeek,
H. Antonius Abt in Mook, O.-L.-V. van Zeven
Smarten in Molenhoek en HH. Lambertus en
Brigida in Middelaar. Hij was tot nu toe kapelaan in deze parochies.
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NIEUWS VAN DE SGV-ROERMOND
DAG VAN DE
KERKMUZIEK

De bekende Britse componist en dirigent
John Rutter komt toch niet naar de Limburgse Koordagen 2017 van de VNK. Rutter
was uitgenodigd als hoofdgast en spreker,
maar heeft zich helaas moeten terugtrekken.
Desalniettemin staan de Koordagen 2017 in
het teken van grote koorwerken met een bijzondere aandacht voor Engelse koormuziek.
Op zondag 8 oktober vindt de Dag van de
Kerkmuziek plaats, met open repetities en
workshops, afgesloten met een vesperdienst
in de kathedraal. Bijzonder is dat Mgr. Frans
Wiertz, in zijn laatste jaar als bisschop, daar
als eregast bij zal zijn. Op dit moment wordt
een mooi afscheidslied voor de bisschop
gecomponeerd. De SGV hoopt op een grote
belangstelling, zodat de kerkkoren en andere belangstellenden zingend de bisschop
kunnen uitzwaaien! Informatie volgt zo spoedig mogelijk!

OOK IN 2017: MODULE
LITURGIE VOOR MUSICI
Voor hen die niet eerder in de gelegenheid
waren om een cursus Kerkmuziek te vol-

gen, maar wel regelmatig in de kerk zingen
en spelen, biedt de Gregoriusvereniging
graag een module Kerkmuziek aan. De cursus geeft mogelijkheid tot gestructureerde
verdieping in de kerkmuziek. Voor geroutineerde kerkmusici zou een en ander als opfriscursus kunnen gelden. Voor juni/juli staat
het onderdeel ‘liturgie’ op het programma. Er
is een introductiebijeenkomst voorzien voor
alle belangstellenden op 17 juni. Daarna
volgen vier zaterdagmiddagbijeenkomsten
(13.00-16.30 uur) op 24 juni en 1, 8 en 15
juli. Meer informatie is te vinden op www.
sgv-roermond.nl onder de betreffende flyer.

KINDEREN EN
KERKMUZIEK
Hoe krijg je kinderen in de liturgie aan het
zingen? Wat speelt allemaal mee als je liederen gaat kiezen? Wat is mogelijk en hoe
creëer je een goed evenwicht? Ook dit jaar
heeft de Gregoriusvereniging pater Jos Bielen o. praem., van de abdij Averbode, weer
bereid gevonden zijn gehoor een avond te
komen inspireren rond bovenstaand thema.
Catechisten, begeleiders van communicanten, vormelingen, jeugdgroepen, priesters
en koordirigenten zijn welkom. Deze avond
vindt plaats op dinsdag 13 juni om 19.30
uur in ’t Stift te Susteren. Aanmelden via de
SGV.

VNK-LIMBURG ZOEKT
SECRETARIS (V/M)
In het bestuur van het Verbindend Netwerk
Koorzang Limburg is een vacature ontstaan
voor de functie van secretaris.
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Het VNK-Limburg wil een
spil zijn voor alle aspecten van de koorzang in
Limburg. Het verbindt
koren en koorbestuurders,
initieert nieuwe ontwikkelingen en organiseert
een jaarlijks festival, ondersteund door het Huis
voor de Kunsten Limburg.
Er bestaat een goede en
nauwe samenwerking tussen SGV en VNK-Limburg.
Belangstellenden kunnen
contact opnemen met
voorzitter Jeu Smeets via
06-20130162.

OVERLEDEN
Op 21 maart overleed in het ziekenhuis van Terneuzen
oud-pastoor Piet van der Aart s.m. van Wolder overleden. Pater Van der Aart werd op 10 mei 1942 in Lisse
geboren. Hij trad in 1961 toe tot de Paters Maristen en
ontving op 20 april 1968 zijn priesterwijding. Vervolgens
studeerde hij theologie en biologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na diverse functies in het onderwijs en
het parochiepastoraat voor zijn congregatie in binnen- en
buitenland, werd hij in 1998 benoemd tot pastoor van de
HH. Petrus en Paulusparochie in Maastricht (Wolder). In
1999 werd hij tevens pastoor van de San Salvatorparochie
in de wijk Daalhof (eveneens in Maastricht). In 2011 werd
hij ook pastoor van de parochie Onbevlekt Hart van Maria
in de wijk Mariaberg. Daarnaast was hij tussen 2000 en
2012 lid van het dekenaal bestuur van Maastricht en tus-

De SGV geeft ook regelmatig een eigen digitale
nieuwsbrief uit. Inschrijven
voor deze Nieuwsbrief kan
op www.sgv-roermond.nl
onder Nieuws.

sen 2008 en 2013 lid van de priesterraad van het bisdom
Roermond. Wegens gezondheidsredenen kreeg hij in 2013
eervol ontslag en ging hij wonen in het Maristenklooster te
Hulst. Pater Van der Aart is op 25 maart in Hulst begraven.
Op woensdag 22 maart overleed professor Frans Heggen.
Hij werd op 4 juli 1930 in Hoensbroek geboren en op 26
maart 1955 tot priester gewijd. Vervolgens studeerde hij

Meer informatie:
Secretariaat van de SintGregoriusvereniging in het

moraaltheologie aan het Angelicum in Rome. In 1959 werd
hij kapelaan van de H. Jozefparochie in Vaals en tevens
belast met de zielzorg voor de hogeschoolstudenten uit
Aken, die in Vaals woonden. In 1960 werd Heggen be-

bisdom Roermond:

noemd tot professor aan het Grootseminarie in Roermond.

Swalmerstraat 100,

Die functie zette hij voort aan de Hogeschool voor Theolo-

6041 CZ Roermond

gie en Pastoraat in Heerlen. In 1968 werd professo Heg-

T: 0475-386725

gen tevens pastoor van de H. Stefanusparochie in Diete-

(maandag van 10 tot 12 uur,

ren. In 1980 werd hij om gezondheisredenen eervol uit die

woensdag van 10 tot 12 uur,

functie ontslagen. Zes jaar later werd hij opnieuw tot pas-

vrijdag van 14 tot 16 uur -

toor benoemd, nu van de parochie H. Pastoor van Ars te

14 tot 17 uur)

Geleen. Van deze functie kreeg hij in 2007 eervol ontslag,

E: sgv@bisdom-roermond.nl

waarna hij met emeritaat ging. Professor Heggen heeft zijn

W: www.sgv-roermond.nl

lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.
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VRAAG EN
AANBOD

BISDOMAGENDA
22 april
Contactdag Kruisen en Kapellen, Smakt

De Ailbertusstichting is op zoek naar een offer-

23 april

blok ter plaatsing in de abdijkerk van Rolduc.

Beloken Pasen / Zondag van de Godde-

Reacties aan cg.scholtens@t-online.de

lijke Barmhartigheid
26 april

Het Sint-Liobaklooster in Egmond-Binnen is

Diakenwijding Ryan van Eijk, Rolduc

op zoek naar één of twee grote ladenkast(en)

27 en 28 april

voor kazuifels. Reacties aan marc.loriaux@

Kantoren bisdom gesloten i.v.m. Koningsdag

gmail.com of 06-40686928
Parochies, kloosters of kerkelijke instellingen die

3 mei
Lezing resonansgroep Kerk en Jodendom
6/7 mei

een oproep in deze rubriek willen plaatsen, kunnen dit doorgeven aan de redactie van het INFObulletin: Postbus 980, 6040 AZ Roermond. T: (0475)

Wereldgebedsdag voor Roepingen

386852; E: persdienst@bisdom-roermond.nl

Voorleesbrief bisschop

C O L O F O N

Extra collecte priesteropleiding

Het Info-bulletin is een nieuws- en

13 mei

informatieblad voor leden van pastorale

H. Servatius van Maastricht

teams, kerkbestuursleden en vrijwilligers

Vormelingendag, Roermond

in het bisdom Roermond.

Fatimadag, Maastricht

R E D A C T I E

15 mei

Dienst Pers en Communicatie

Alle heilige bisschoppen van Maastricht

bisdom Roermond

DPR-vergadering

Postbus 980 - 6040 AZ Roermond

20 mei
Studiemiddag Kunst in geloofKijk voor

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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