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

Oproep ondersteuning kerkbestuur Remigiusparochie Klimmen.
Gezocht: een penningmeester en/of enkele personen die taken willen opnemen die vallen
onder financiën, ledenadministratie, beheer kerkhof en gebouwen en algemene activiteiten.
“Een parochie draaiend houden doe je niet alleen!”
‘Duizendpoten’ zijn er te weinig daarom doen we deze brede oproep om zoveel mogelijk
mensen te informeren en interesseren.
We zoeken op korte termijn versterking van ons kerkbestuur. We denken hierbij aan meerdere
vrijwilligers die een aantal uren per week willen besteden om ons te ondersteunen en aan te
vullen op diverse taken en activiteiten. Deze versterking is belangrijk voor het dagelijks
‘draaiend houden van de parochie’ en kan ingevuld worden al dan niet in combinatie met het
lidmaatschap van het kerkbestuur.
Voor een oriëntatie op onze parochie bezoek dan de website http://www.remigiusparochieklimmen.nl.
Herkent u zichzelf in de omschrijving, wilt u een of meerdere taken op u nemen, heeft u
suggesties of wilt u eerst hier nog over spreken neem dan contact op met het kerkbestuur.
Uw reactie ontvangen wij graag vóór 1 mei. Op basis van deze reacties komt het kerkbestuur
met een voorstel voor een taakverdeling en volgt een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de diverse taken worden toegelicht en kunt
hierover vragen stellen of suggesties inbrengen. Wij kijken er naar uit om met u kennis te
maken en op deze manier nieuwe talenten aan onze parochie toe te kunnen voegen. Want een
parochie draai je niet alleen!
Reacties mailen naar het kerkbestuur H. Remigiusparochie Klimmen
t.a.v. secretaris Jan Lipsch: kerkbestuur.klimmen@gmail.com

Met vriendelijke groet, namens het kerkbestuur,
Jan Lipsch
Erik van Meersbergen
Klimmen, maart 2016.
Gregoriaans koor Hulsberg zingt in Klimmen.
Zondag 10 april zingt de Gregoriaanse groep van het GKC Hulsberg, onder leiding van
Mirjam Erkens in onze parochiekerk tijdens de Eucharistieviering om 11.00 uur de
Gregoriaanse wisselende gezangen van de 3e Zondag van Pasen.

Opleidingsinstituut Kairos
Het opleidingsinstituutvoor geloofsverdieping, catechese en pastoraal, Kairos, in Roermond
houdt op zaterdag 2 april een open dag.
Kairos is het opleidingscentrum van het bisdom voor personen, die in de parochies bezig zijn
met pastorale activiteiten en die hun talenten verder willen ontplooien, of mee
verantwoordelijkheid willen dragen voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Enkele folders met summiere informatie over deze opleidingen liggen op het rek in het
kerkportaal.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot:
Mevr. G. Lux – Zinzen,
Heijendallaan82
6464 EP Kerkrade.
045 - 5466930
E.mail: g.lux@bisdom-roermond.nl
.

