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Nieuwjaarswensen. 

 

Pastoor Crutzen en het kerkbestuur willen langs deze weg een woord van dank uitspreken 

voor de ontvangen Kerst – en Nieuwjaarswensen en tevens alle parochianen, die niet in de 

gelegenheid zijn  geweest bij de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari in de kerk aanwezig te zijn, 

een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. 

 

Proficiat. 

 

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

 

Dank. 

 

Nu de feestdagen voorbij zijn en het gewone dagelijkse leven weer op gang komt willen 

pastoor en kerkbestuur toch nog even een terugblik werpen op de voorbije periode.  

Daarbij hoort een woord van dank voor allen die zich voor en tijdens de kerstdagen hebben 

ingespannen om de juiste sfeer en stemming te scheppen om het Kerstfeest goed te kunnen 

vieren. 

Een welgemeend woord van dank aan de werkgroep gezinsmissen voor het verzorgen van de 

gezinsmis op Kerstavond, de kerststalbouwers voor de mooie kerststal en de kerstbomen in de 

kerk,  de bloemsiergroep voor de prachtige bloemversieringen, de dames en heren 

collectanten,  op wie het gehele jaar een beroep gedaan kan worden, de misdienaars en de 

lectoren die steeds weer paraat staan, de koster voor zijn alomtegenwoordigheid, 

Buurtvereniging “ Het Hart van Clumme” voor de kerstbomen op het Vrijthof, Juliënne 

Janssen voor haar harpspel tijdens de H. Mis op 1e Kerstdag, het blazersensemble dat de 

muzikale ondersteuning van de eerste mis op 2
e
 Kerstdag verzorgde, Mannenkoor St. 

Remigius voor de gezangen tijdens de tweede mis op 2
e
 Kerstdag, Fanfare les Amis Reunis 

uit Ransdaal  voor het opluisteren van de dienst op zondag 27 december, en vooral u,  

parochianen, zonder wie onze geloofsgemeenschap  niet zou kunnen bestaan. 

 

 

Actie Kerkbalans 2016: Wat is de parochie u waard? 

 

Kerken zijn niet alleen de gebouwen. 

Parochies hebben  ook een huishouden!  

 
Ieder jaar begin januari wordt uw aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans. Dit betreft een 

gezamenlijke landelijke actie van een aantal kerkgenootschappen voor het werven van de 

dringend noodzakelijke gelden. In Nederland worden Kerken geacht om zelf in hun eigen 

onderhoud te voorzien; zij ontvangen geen vaste substantiële subsidie van de overheid. Was 

het vroeger min of meer vanzelfsprekend dat de Kerk door de gelovigen werd ondersteund, 

heden ten dage ligt dat allemaal wat anders. Natuurlijk is het “gewone” kerkbezoek behoorlijk 

minder geworden; echter in tijden van vreugde als doop, 1
ste

 communie, vormsel en huwelijk 

maar zeker ook in tijden van nood, vallen veel mensen toch nog steeds op hun Kerk terug. En 

om die Kerk in stand te kunnen houden zijn bepaalde middelen nodig. En dit geldt uiteraard 

ook voor onze eigen parochie. 

Graag willen wij daarom de komende actie Kerkbalans nog eens heel speciaal onder uw 

aandacht brengen.  



In de brief die u in dit parochieblad aantreft wordt een idee gegeven van de vaste kosten van 

een  gewone kerkdienst. Hierbij moet u denken aan kosten als verlichting, verwarming, 

verzekeringspremie en onderhoudskosten voor het kerkgebouw, vergoeding organist, salaris 

pastoor, enz. We mogen van geluk spreken dat er diverse  vrijwilligers in onze kerk actief 

zijn, zoals bloemsiergroep, de collectanten, de lectoren, de cantor, die hun diensten  

Pro Deo aanbieden, anders zouden deze kosten nog hoger zijn.   

Vindt u het belangrijk dat ook in de toekomst de Kerk haar functie in onze dorpsgemeenschap 

kan blijven uitoefenen, kies er dan bewust voor om mee te doen met deze actie en maak op 

rekeningnr. NL12 RABO 0125 9055 48 t.n.v. Kerkbestuur H. Remigius Klimmen het bedrag 

over dat u in 2016 voor dit doel wilt bijdragen.  

De minimum kerkbijdrage is door het bisdom vastgesteld op  € 100,-- voor 2016 

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1 % van het netto inkomen van een economische 

eenheid. Echter iedere vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom. Mogen we op u rekenen? 

 

 

Bezichtiging van onze kerk. 

 

Ongetwijfeld hebt u tijdens uw vakanties in binnen – of  buitenland wel eens een kerk 

bezichtigd. Vaak zult u bij binnenkomst langs een kassa zijn gekomen, waar u een bepaald 

bedrag moest betalen om de kerk te kunnen bezichtigen. In sommige grote kerken worden op 

gezette tijden  rondleidingen aangeboden, waar men door een gids, die allerhande 

wetenswaardigheden vertelt, door het kerkgebouw wordt geleid. 

In verband met het toenemende gevaar van inbraak in en diefstal uit kerken zijn de meeste 

kleinere kerken sinds meerdere jaren buiten de  liturgische diensten overdag gesloten. 

Men kan dan in het meest gunstige geval alleen vanuit het kerkportaal door een afgesloten 

glazen deur een blik werpen in het kerkgebouw. 

Dit is ook de situatie in ons kerkgebouw. Het is echter regelmatig voorgekomen dat 

voorbijgangers interesse in ons kerkgebouw hebben en dit graag eens van binnen zouden 

willen bekijken. Het is dan vervelend om niet verder te komen dan het kerkportaal. 

Het kerkbestuur wil deze situatie veranderen en de kerk voor iedereen toegankelijk maken, 

ook buiten de liturgische diensten om. 

 Stel, u hebt gasten of bekenden op bezoek, die graag de kerk zouden willen bezichtigen. 

Misschien is door het verschijnen van de twee boeken over ons kerkgebouw bij u of anderen 

de interesse gewekt om bepaalde voorwerpen, waarvan een foto  is opgenomen, of bepaalde  

zaken die in deze boeken beschreven zijn, ook in werkelijkheid te willen zien in ons prachtige 

kerkgebouw. 

Dan is een telefoontje naar een van de kerkmeesters voldoende om een afspraak te maken. 

Meestal kan een bezichtiging dan op korte termijn geregeld worden. 

 

 

Winterweekend voor jongeren. 

 

“Zalig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.” 

 

Een weekend voor jongeren van 16 – 30 jaar. 

 

Barmhartigheid, weet jij wat dat is?  

Wil jij erachter komen wat barmhartigheid betekent, dan is het winterweekend een ideaal 

weekend voor jou. Samen  met andere jongeren gaan we op weg naar barmhartigheid. 



Vandaag de dag leven we in een hectische samenleving waarin veel mensen op zoek zijn naar 

eigen successen. Het thema barhartigheid is in het dagelijks leven zeer belangrijk. Daarom 

zullen we tijdens dit wekend met elkaar spreken over barmhartigheid om er zo achter te 

komen hoe we barmhartigheid concreet kunnen maken. 

Naast lezingen, aanbidding en bezinning is er ook voldoende tijd voor ontmoeting en 

gezelligheid. Kortom een fantastisch weekend. 

Het weekend vindt plaats op 29, 30 en 31 januari 2016 in het klooster van de 

 “Blauwe Zusters”, Dorpstraat 149, 6441 CD Brunssum. 

Prijs: € 50,--  

Aanmelding vóór 18 januari via het digitale aanmeldingsformulier: 

www.bisdom-roermond.nl/jongeren 

Nadere informatie: 

Veroniek Christ, bisdombeleidsmedewerker Jeugd en Jongeren. 

v.christ@bisdom-roermond.nl 

tel: 06 – 20980556 

 

Word ook vluchtelingenmaatje. 

 

Vluchtelingen hunkeren naar veiligheid, rust en gemeenschap. Doe mee om de vluchtelingen 

bij u in de buurt zo’n plek te bieden. Word ook vluchtelingenmaatje tijdens een noodopvang. 

Een vluchtelingenmaatje is betrokken vrijwilliger die: 

 De handen uit de mouwen steekt bij het inrichten van een locatie voor noodopvang. 

 Vluchtelingen welkom heet en wegwijs maakt. 

 Een inloopplek voor vluchtelingen in de parochie mee op zet. 

 Incidentele activiteiten mee organiseert. 

Vluchtelingenmaatje is een  initiatief van Dienst Kerk en Samenleving en bieden: 

 Begeleiding en ondersteuning. 

Samenwerking met andere betrokken organisaties zoals COA , Rode Kruis en 

Vluchtelingenwerk Limburg. 

Achtergrondinformatie over wereldreligies en interculturele communicatie. 

Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij: 

 dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl 

Tel. 06 - 24488442 

 

 

Spreekuur. 

 

Maandag 25 januari heeft het kerkbestuur vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur weer een spreekuur 

gepland. U kunt tijdens dit spreekuur uw persoonlijke vragen aan het kerkbestuur voorleggen, 

of andere zaken bespreken.  

Wilt u van dit spreekuur  gebruik maken gelieve u zich vóór 20 januari op te geven bij de 

secretaris.  

 

 

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.  
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