
 NIEUWSBULLETIN KERKBESTUUR Remigiusparochie Klimmen 2-9 

 

 

Zondag voor de vervolgde kerk. 

 

Jaarlijks is er één zondag waarop honderden kerken tegelijkertijd stilstaan bij de vervolgde 

kerk: de Zondag voor de Vervolgde Kerk.  

Dit jaar is dit zondag 22 mei. 

Wij citeren pastor Robert uit Iran: 

“Elke zondag ervoer ik een aangename rust in mijn cel. Later realiseerde ik me dat dit kwam 

door alle christenen die elke zondag samenkomen om te bidden voor wie vervolgd worden.”   

De zondag is een passende dag om bewust stil te staan bij de situatie van vervolgde 

christenen. Zij kunnen niet in vrijheid naar de kerk of lopen zelfs gevaar vanwege hun geloof. 

Het gebed van hun geloofsgenoten hebben zij hard nodig. 

 

 

Zingen tijdens de Eucharistieviering. 

 

Sinds geruime tijd is er tijdens de H. Missen op zondagmorgen  voornamelijk volkszang, 

waarbij door de cantor afwisselend met de kerkgangers de liturgische gezangen gezongen 

worden. 

Het kerkbestuur nodigt diverse keren per jaar koren of muziekgroepen uit om de muziek 

tijdens de eucharistieviering te verzorgen. Op deze wijze wordt hierdoor aan koren en 

muziekgroepen uit de regio de gelegenheid geboden  eens vaker buiten hun eigen 

parochiegrenzen te musiceren. 

Het verzorgen van de liturgische gezangen door gastkoren e.d. moet geruime tijd van te voren 

gepland worden, in verband met hun agenda. Het kerkbestuur streeft ernaar indien mogelijk  

tijdens feestdagen  de liturgie  door externe koren of muziekgezelschappen te laten 

ondersteunen.  Bij speciale gelegenheden, zoals een zeswekendienst, een jaardienst, 

huwelijksjubileum e.d. bestaat er natuurlijk de kans, dat er geen extern muziekgezelschap in 

onze kerk aanwezig is en dat de gezangen door de cantor worden verzorgd. 

Mocht u als parochiaan toch een viering bij gelegenheid van een jaardienst e.d. door een 

externe muziekgroep willen laten verzorgen, kunt u deze zelf benaderen. Een voorwaarde is 

echter dat het om solisten of muziekgezelschappen gaat, die ervaring hebben met het 

verzorgen van liturgische diensten en die muziekwerken in hun repertoire hebben, die qua 

inhoud passen in een liturgische viering. Als u het kerkbestuur hiervan in kennis stelt, kunnen  

dan concrete afspraken gemaakt worden.   

 

  

Datum en thema Heiligdomsvaart Maastricht 2018 bekend. 

EKEND 
De 55e Heiligdomsvaart van Maastricht zal plaatsvinden van donderdag 24 mei tot en met 

zondag 3 juni 2018. De voorbereidingen voor dit zevenjaarlijkse religieuze evenement zijn 

inmiddels van start gegaan. Thema wordt ditmaal: ‘Doe goed en zie niet om’. 

 Het is een tekst die staat op een wegkruis bij Cadier en Keer. 

Sinds de Middeleeuwen wordt eens in de zeven jaar een Heiligdomsvaart gehouden, waarbij 

religie en cultuur de basiselementen vormen. Het geloof en de inspiratie die Sint Servaas 

eeuwen geleden heeft gebracht in Maastricht zal wederom tot uitdrukking komen in de vele 

vieringen, culturele manifestaties en reliekentoningen. 

Inmiddels zijn er zeven commissies opgestart die samen er voor moeten zorgen dat wederom 



een scala aan religieuze en culturele evenementen wordt aangeboden. Naar verwachting 

zullen weer duizenden pelgrims naar Maastricht komen. Bij de laatste editie in 2011 waren 

dat er 175.000. 

 
 


