Nieuwsbulletin kerkbestuur parochie H. Remigius Klimmen jrg. 2-14
Proficiat.
Het kerkbestuur feliciteert alle parochianen die in juli hun verjaardag gevierd hebben en zij dit
dit in de eerste weken van augustus hopen te doen.

Terugblik Grote Processie
Kerkbestuur en processiecomité danken alle deelnemers voor hun actieve deelname aan de
processie. Ook een woord van dank aan de hemeldragers en de verkeersregelaars. Verder een
welgemeend woord van dank aan de bewoners langs de processieroute en de
buurtverenigingen “Het Hart van Clumme”, “St. Joseph Termaar”, “Het Stroatje” en de
bewoners van de Hoofdbank voor de mooie versieringen langs de route en de sfeervolle
entourage bij het rustaltaar.
Tevens een dankwoord aan Mannenkoor St. Remigius, Koninklijke Harmonie “De Berggalm”
en de Broederschap St. Sebastianus voor hun actieve deelname en de muzikale omlijsting
tijdens de processie en bij het rustaltaar in Termaar en de afsluiting op het Vrijthof.

Eervol ontslag Dhr. H. Houppermans.
Het bisdom heeft kerkmeester Hub Houppermans per 1 juni eervol ontslag verleend als lid
van het kerkbestuur.
Het kerkbestuur verliest in hem een zeer gewaardeerd, gerespecteerd en doortastend
kerkmeester, die niet alleen de laatste vijf jaren de financiën uitstekend heeft beheerd, maar
ook de zorg op zich heeft genomen van het kerkhof, de gebouwen en de ledenadministratie.
Hij genoot het volle vertrouwen van iedereen die met hem samenwerkte en heeft alle ruimte
gekregen om zijn ideeën zelfstandig naar bevind van zaken af te handelen. Wat hij aanpakte
werd ook tot een goed einde gebracht. Dat het moeilijk is om iemand te vinden die hem in al
die kwaliteiten kan opvolgen, moge duidelijk zijn.
Vacature lid kerkbestuur.
Het kerkbestuur is zich vanaf de mededeling van zijn besluit tot terugtreden aan het beraden
over een herverdeling van de taken en is bij gevolge dringend op zoek naar versterking.
Er zijn weliswaar al enkele personen bereid gevonden een deel van de taken op zich te nemen,
maar ondanks eerdere oproepen zijn nog niet alle taken ingevuld.
Daarom wordt nogmaals een dringend beroep gedaan op u als parochianen om contact op te
nemen met het kerkbestuur als u zich geroepen voelt om een functie in het kerkbestuur te
vervullen. Er is dringend behoefte aan iemand die de administratie van het kerkhof onder zijn
of haar beheer wil nemen en iemand aan wie het kerkbestuur het beheer van de gebouwen
kan toevertrouwen.
Dan zijn er ten allen tijde vrijwilligers van harte welkom om een hand te helpen bij o.a. het
poetsen van de kerk, het verzorgen van de bloemversieringen enz.
Alvast bij voorbaat van harte dank.

Oproep aan familie, rechthebbende c.q. contactpersoon.
Daar het juiste adres van de rechthebbende c.q. contactpersoon van onderstaand
grafmonument bij het kerkbestuur NIET bekend is, verzoeken wij u vriendelijk contact met
ons op te nemen. Dit kan via het E-mail adres: kerkbestuur.klimmen@gmail.com
of telefonisch: 045 – 4052840.
- Grafnummer D087
M. J. Jacobs – Scheidt * 1892 † 1969
Dit grafmonument is ook terug te vinden op de website www.online-begraafplaatsen.nl onder
Limburg/Voerendaal/Klimmen.
Mocht men zich vóór 1 november 2016 niet gemeld hebben bij het kerkbestuur van de
R.K. Parochie H. Remigius te Klimmen dan zal het graf volgens de reglementen geruimd
worden.
Lezingenreeks Academie Rolduc.
Het Theologisch Instituut Rolduc organiseert ook komend seizoen weer een reeks lezingen
over diverse onderwerpen op het snijvlak van religie, filosofie, ethiek en spiritualiteit. Diverse
maatschappelijke ontwikkelingen die grenzen aan cultuur en geloven.
De nieuwe reeks lezingen onder de titel Academie Rolduc begint op vrijdag 16 september met
een inleiding van dr. Detlef Rohling over secularisatie.
Andere thema’s die komend seizoen aan bod komen zijn: monastiek leven, godsdienst en
geweld, media-ethiek, orgaandonatie, bewust katholiek zijn in deze tijd, kerkelijke kunst en
spiritueel leven.
De lezingen van Academie Rolduc zijn voor iedereen toegankelijk. De avonden beginnen
steeds om 19.00 uur en worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade. Deelname kost vijf
euro per keer. Aanmelden is gewenst via: academie.rolduc@gmail.com
Programma
16 september: Secularisatie – een weg naar bevrijding of onderdrukking?
(dr. Detlef Rohling, filosoof Grootseminarie Rolduc/TIR)
21 oktober: Monastiek leven
(br. Malachias Huijink ocso, abt van de trappistenabdij Lilbosch)
25 november: Geweld en staat, godsdienst en vrijheid
(drs. Michaël Bauwens, filosoof KU Leuven)
6 januari: Ethiek en Media: tussen macht en moraal
(dr. Huub Evers, oud-hoofddocent media-ethiek)
3 februari: Orgaandonatie als geschenk of bedreiging?
(dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog Grootseminarie Rolduc/TIR)
10 maart: Hoe ben ik katholiek in deze tijd?
(Thijs Caspers, theoloog en gastonderzoeker Tilburg University)
7 april: Kerkelijke kunst? Moest verboden worden….
(dr. Régis de la Haye, docent kerk- en kunstgeschiedenis
Grootseminarie Rolduc/TIR/Kairos)
12 mei: Spiritueel leven – hoe doe je dat?
(dr. Helene Etminan, godsdienstwetenschapper TIR)
ZOMERVAKANTIE

