
NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR 

 

Proficiat. 

 

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

 

 

Vastenactie in het teken van  water als levensbron. 

WATER ALS LEVENSBRON 
‘Water, bron van alle leven’. Dat is dit jaar het centrale thema van de Vastenactie, die op 

Aswoensdag 10 februari van start gaat.  

Het themaland is ditmaal Oeganda. Klimaatverandering en opwarming van de aarde leiden in 

dit Afrikaanse land tot steeds meer waterschaarste. Mensen moeten op een nieuwe manier 

leren omgaan met het beschikbare water.  

Met de campagne steunt Vastenactie dit jaar de organisatie Socadido, die in Oeganda 

landbouwers en hun familie in de regio Teso stimuleert om in actie te komen voor betere 

leefomstandigheden en hen leert omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. 

 

 

Christoffeldag. 

 

De jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 

april. Plaats van handeling is zoals altijd Roermond. De dag krijgt dit jaar een iets 

gewijzigde opzet met enkele nieuwe programma onderdelen op nieuwe locaties. 

Vertrouwd blijft het bezoek aan de bisschopskerk en aan de bisschop thuis.  

En natuurlijk ontbreken ook de sportieve en catechetische elementen niet. 

De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 17.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal te 

Roermond. De dag is bedoeld voor alle kinderen die dit schooljaar het sacrament van het H. 

Vormsel ontvangen. 

Aanmelden is mogelijk tot 11 april via het digitale aanmeldformulier op 

www.christoffeldag.nl. 

Vrijdag 18 maart ontvangen 24 leerlingen van onze basisschool het sacrament van het 

 H. Vormsel. Vormheer is vicaris Mgr. H. Schnackers. 

Inmiddels hebben de vormelingen alle informatie over deze Christoffeldag ontvangen. Het 

kerkbestuur heeft besloten voor de kinderen die aan deze dag willen deelnemen  het 

deelnemersgeld te betalen en indien nodig, te zorgen voor vervoer naar en van Roermond.  

 

 

Lancering website parochie H. Remigius Klimmen. 

 

Vanaf heden (eind januari 2016) heeft onze parochie een eigen website. 

U vindt deze op:    http://www.remigiusparochie-klimmen.nl/    

Om een indruk te geven wat erop de website staat volgen hier de hoofdrubrieken.  

Home Vieringen   Sacramenten    Contact   Geldzaken   Nieuwsbulletin     Kerkhof   

Historie 

Onder elke hoofdrubriek zitten extra pagina’s. U klikt erop en deze worden in een uitrolmenu 

zichtbaar. 

U kunt via de website informatie vinden over alle liturgische vieringen die er iedere week en 

het hele jaar door zijn. U ziet welke misintenties er gelezen worden die week. U kunt er alles 

http://www.christoffeldag.nl/


vinden rond doop, eerste communie, vormsel, huwelijk. De bijbehorende aanmeldformulieren 

kunt u direct downloaden en thuis invullen.  Ook over het beheer van de parochie, de kerk, 

financiën en over het kerkhof is alles te lezen. Wilt u misintenties opgeven? Op de website 

ziet u hoe gemakkelijk dat kan. Direct contact met het kerkbestuur? Via een contactformulier 

verstuurt u een bericht. Nieuws vanuit het kerkbestuur wordt in het Nieuwsbulletin 

bekendgemaakt.  
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Koffiedrinken. 

 

Zondag 31 januari, na de H. Mis van11.00 uur staat de koffie weer voor u klaar in de 

voormalige dagkapel. U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie bij 

te praten.  

 

 

Lezing Dekenaat Heerlen. 

 

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing op donderdag 18 

februari 2016 om 20.00 uur: 

 

Pierre Kemp, een leven. 

 

Door Prof.dr. Wiel Kusters, hoogleraar letterkunde Universiteit van Maastricht. 

Een van de boeiendste eenlingen uit de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw is de 

dichter Pierre Kemp (1886-1967). Vanuit zijn Maastrichtse ‘dichterkluisje’, ver van het door 

hem verafschuwde artistieke leven, bereikte hij met zijn even vitale als melancholische poëzie 

de harten van zeer veel schrijvende en lezende Nederlanders. In 1956 werd hem de 

Constantijn Huygensprijs toegekend, in 1958 volgde de P.C. Hooftprijs. 

Wie was Pierre Kemp? Hoe werd deze ‘Man in het Zwart’, die werkte op het loonbureau van 

een Zuid-Limburgse steenkolenmijn, een van ’s lands kleurrijkste dichters?  

Wiel Kusters schreef een biografie van Pierre Kemp, rijk aan interpretaties van levensfeiten, 

poëzie en de samenhang daartussen. 

 

 



 

Locatie: Theater Parkstad Heerlen, “Thuis en Partners Zaal” 

 

Programma: 

 

19.45 uur:  Ontvangst 

20.00 uur:  Lezing 

21.00 uur:   Pauze 

21.20 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen 

22.00 uur  Sluiting 

 

Kosten voor de lezing zijn er niet, een vrije bijdrage is welkom. 

Aanmelding kan geschieden door een E – mail naar:  jknip@meil.be   

of te bellen naar: 06 – 57595999 van Mevrouw J. Krasnai. 

Aanmelding met opgave van het aantal personen graag vóór 10 februari as. 
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