
NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR 

 

 

Nieuw boek over onze parochiekerk 

  

Het nieuwe boek over de bouw van een nieuwe pastorie en over de restauratie en uitbreiding 

van onze kerk is klaar. De ambtswoning blijkt een ontwerp te zijn van de bekende architect 

Jan Stuyt. De restauratie van de kerk in 1906-1908 staat op naam van Pierre Cuypers, maar is 

van zijn zoon Joseph. Het boek telt 303 bladzijden met totaal nieuwe informatie over het 

godshuis vanuit tal van verschillende bronnen en 206 afbeeldingen van de kerk. Uitvoerig 

worden de diverse ontwerpen van Cuypers jr. besproken en alle problemen die daaruit 

voortkwamen. In het bijzonder tussen Pierre Cuypers, zijn vader, en Victor de Stuers. 

Vanwege het bijzondere karakter van de kerk van Klimmen en het belang van het gebouw 

voor de Nederlandse architectuur kreeg Klimmen  in 1907 maar liefst fl. 18.000,00 

rijkssubsidie om de kerk te herstellen. Iets was ongekend was in die tijd. De provincie 

Limburg gaf fl. 3.000,00.  

Bijzondere aandacht is er voor Xaverius Horsmans en zijn familie uit Craubeek, wiens 

brieven aan zijn collega Willem Goossens uit Maastricht en de arts Schoenmaekers uit Sittard 

een ongewoon interessant inzicht geven over het reilen en zeilen en de voortgang van het 

project. Natuurlijk worden ook bouwpastoor Piet Vaessen en de leden van de bouwcommissie 

uitvoerig belicht. Net als de beglazing van de kerk door het atelier van Frans Nicolas uit 

Roermond en de beschildering van het gebouw door de firma Jos. Lommen & Zonen uit 

diezelfde stad. 

In een vervolg is aandacht voor de aanpassingen van het godshuis na het Tweede Vaticaanse 

Concilie en met name voor de restauratie uit 1984/1985. Natuurlijk wordt ook het aanbrengen 

van nieuwe glas- in- lood ramen naar het ontwerp van Eugene Laudy behandeld. 

Het boek zal op zondag 15 november tussen 16.00 en 17.00 uur in de kerk van Klimmen 

worden gepresenteerd. Voor de inwoners van Klimmen is het de dag na de presentatie nog 

verkrijgbaar tegen contante betaling van 29,95 euro. Daarna  kost het boek 34,50 euro. Voor 

nadere informatie kunt u contact opnemen met kerkmeester Hub Houppermans, tel. 043-

4591215; e-mail: h.houppermans@hotmail.com 

 

 

 Allerzielenviering. 

 

Zondag 1 november zullen om 15.00 uur alle parochianen, die gedurende het afgelopen jaar 

zijn overleden, herdacht worden tijdens een speciale viering, gehouden door de werkgroep 

Avondwaken. Tijdens deze viering zullen de gedachteniskruisjes aan de families van de 

overledenen worden uitgereikt. Hiertoe zullen zij binnenkort een persoonlijke uitnodiging 

ontvangen. 

Na de H. Mis van 11.00 uur zal pastoor Crutzen die zondagochtend de graven op ons kerkhof 

zegenen. 
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Uitnodiging voor lezing Dekenaat Heerlen 

 

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing op 

15 oktober 2015 om 20.00 uur. 

 

Het thema van deze lezing is:  

 

"Vloeibare waarden, ook in onderwijs en zorg" 

 

door 

 

Prof. Dr. H. de Dijn, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven 

 

Vóór de jaren zestig wisten we wat goed en fout was: de pastoor zorgde voor de morele 

kaders die mensen richting gaven. Zorg en onderwijs waren nog “bezield.” Daarna kwamen 

de zuilen ten val onder het mom van individualisme: goed en fout werden gezien als niets 

meer dan de veranderlijke voorkeuren van het individu. De “liberale staat” verving vervolgens 

de dominee en de pastoor door de manager: efficiënt en ogenschijnlijk ideologisch neutraal.  

Prof. de Dijn vindt dat het publieke domein als gevolg van deze “ontwaarding van waarden” 

haar ziel is verloren: de staat is patiënten en studenten gaan zien als radertjes in een 

winstbeluste productiemachine. Door zorg en onderwijs weer moreel richting te geven keert 

de menselijke maat terug in het publieke domein, voorziet hij. 

 

Deze lezing wordt gehouden in Theater Parkstad  Heerlen. 

 

Programma:  

 

19.45 uur: ontvangst in de “Thuis en Partners Zaal”, bij binnenkomst rechts naast 

de hoofdingang. 

20.00 uur:  lezing 

21.00 uur:   pauze 

21.20 uur:  gelegenheid tot het stellen van vragen 

22.00 uur:   sluiting 

 

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, een vrije gave is 

welkom. 

U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e--‐mail te sturen naar jknip@mail.be, 

of te bellen naar tel. 06 - 57595999 van mevrouw J. Krasznai. 

Wilt u liefst vóór 10 oktober a.s. opgeven met hoeveel personen  u deze lezing bezoekt 

 


