NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR

Proficiat.
Het kerkbestuur feliciteert alle parochianen die in september hun verjaardag gevierd hebben.

Infomiddag wereldjongerendagenreis.
Op zondag 18 oktober vindt in de bisdomgebouwen te Roermond een informatiemiddag
plaats over de reis die het bisdom Roermond volgend jaar juli organiseert naar de
Wereldjongerendagen in Polen. Dit is een tweejaarlijks evenement waar honderdduizenden
jongeren vanuit de hele wereld aan deelnemen en waarbij ook paus Franciscus aanwezig zal
zijn.
Tijdens de reis staan geloofsverdieping, gemeenschapsvorming en diaconie centraal.. Alle
jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom om tijdens de middag vrijblijvend kennis te maken
met de reisplannen.
Kijk voor meer info op www.wjd2016.nl of op www.facebook.com/WJD2016 of mail naar
george.doelle@gmail.com. Hier kun je je ook aanmelden voor de informatiemiddag.

Presentatie tweede boek over onze parochiekerk
Het nieuwe boek over de bouw van een nieuwe pastorie en over de restauratie en uitbreiding
van onze kerk is klaar. De ambtswoning blijkt een ontwerp te zijn van de bekende architect
Jan Stuyt. De restauratie van de kerk in 1906-1908 staat op naam van Pierre Cuypers, maar is
van zijn zoon Joseph. Het boek telt 303 bladzijden met totaal nieuwe informatie over het
godshuis vanuit tal van verschillende bronnen en 206 afbeeldingen van de kerk. Uitvoerig
worden de diverse ontwerpen van Cuypers jr. besproken en alle problemen die daaruit
voortkwamen. In het bijzonder tussen Pierre Cuypers, zijn vader, en Victor de Stuers.
Vanwege het bijzondere karakter van de kerk van Klimmen en het belang van het gebouw
voor de Nederlandse architectuur kreeg Klimmen in 1907 maar liefst fl. 18.000,00
rijkssubsidie om de kerk te herstellen. Iets was ongekend was in die tijd. De provincie
Limburg gaf fl. 3.000,00.
Bijzondere aandacht is er voor Xaverius Horsmans en zijn familie uit Craubeek, wiens
brieven aan zijn collega Willem Goossens uit Maastricht en de arts Schoenmaekers uit Sittard
een ongewoon interessant inzicht geven over het reilen en zeilen en de voortgang van het
project. Natuurlijk worden ook bouwpastoor Piet Vaessen en de leden van de bouwcommissie
uitvoerig belicht. Net als de beglazing van de kerk door het atelier van Frans Nicolas uit
Roermond en de beschildering van het gebouw door de firma Jos. Lommen & Zonen uit
diezelfde stad.
In een vervolg is aandacht voor de aanpassingen van het godshuis na het Tweede Vaticaanse
Concilie en met name voor de restauratie uit 1984/1985. Natuurlijk wordt ook het aanbrengen
van nieuwe glas- in- lood ramen naar het ontwerp van Eugene Laudy behandeld.
Het boek zal op zondag 15 november tussen 16.00 en 17.00 uur in de kerk van Klimmen
worden gepresenteerd. Voor de inwoners van Klimmen is het de dag na de presentatie nog
verkrijgbaar tegen contante betaling van 29,95 euro. Daarna kost het boek 34,50 euro. Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met kerkmeester Hub Houppermans, tel. 0434591215; e-mail: h.houppermans@hotmail.com

