
NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR 

 

Vormelingen 2016. 

 

Vrijdag 18 maart zullen de volgende kinderen tijdens de H. Mis op 19.00 uur  door vicaris 

Mgr. H. Schnackers gevormd worden: 

 

Chris Bertrand   Joep Megens 

Maxim Bindels   Tristan Meurs 

Karin Brouwers   Thom Noteborn 

Sean Deckers    Jill Reijnders 

Ricardo van Engelen   Chislain Reep 

Melvin Habets   Meike Rouwette 

Jordan Hautvast   Yves Sangen 

Tim Henstra    Elisa Senden 

Ivan Hurtado    Zoë Senden 

Loeke Janssen    Femke Smeets 

Sanne Jeurisen   Lieneke Steinschuld 

Caroline Kicken   Isa Storcken 

Danique Linders   Vienna Winthagen 

      

 

 

Vastenactie. 

 

Samen met dit parochieblad ontvangt u een envelopje voor uw bijdrage aan de Vastenactie. 

Vastenactie wil mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen die werken aan meer 

menswaardigheid in alle facetten van het mens-zijn door middel van kleinschalige, sociaal- 

economische ontwikkelingsprojecten.   
Zoals in het vorige parochieblad vermeld werd is:  ‘Water, bron van alle leven’ dit jaar het 

centrale thema van de Vastenactie, die op Aswoensdag 10 februari van start is gegaan.  

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.  

U kunt uw Vastenbijdrage  in dit envelopje doen en dit in de bus deponeren,  die gedurende de 

Veertigdagentijd achter inde kerk staat. 

Alvast van harte dank voor uw bijdrage. 

 

 

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. 

 

 

 

Oproep aan familie, rechthebbende c.q. contactpersoon. 

 

Daar het juiste adres van de rechthebbende c.q. contactpersoon van onderstaande 

grafmonumenten 

bij het kerkbestuur NIET bekend is, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. 

 

- Grafnummer  D009  

Weerts, Leonardus Hubertus * 1908   ┼ 1965 

van Oppen, Philomena * 1909   ┼ 1988 

 

- Grafnummer  D010 

Pèrey, Mathias Leopold * 1911   ┼ 1964 

 

De grafmonumenten zijn ook terug te vinden op de website www.online-begraafplaatsen.nl 

onder Limburg/Voerendaal/Klimmen. 

Mocht men zich vóór 1 april 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. 

 

Vooraankondiging. 

 

Zondag 27 maart, 1
e
 Paasdag zal het Slavisch-Byzantijns koor Sobornost uit Kerkrade onder 

leiding van de heer W. Bonten de liturgische gezangen verzorgen volgens de Slavisch –

Byzantijnse ritus. 

Nadere informatie zal in een volgend parochieblad opgenomen worden.  

 

 

 

 

 

  

http://www.online-begraafplaatsen.nl/

