
NIEUWS VAN HETE KERKBESTUUR 

 

Proficiat. 

 

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

 

Nieuwjaarsreceptie. 

 

De Nieuwjaarsreceptie van pastoor en kerkbestuur zal dit jaar weer plaatsvinden in de kerk op 

Nieuwjaarsdag aansluitend aan de H. Mis van 11.00 uur. Tot 12.45  uur worden de 

parochianen in de gelegenheid gesteld elkaar en pastoor en het kerkbestuur  een  

Zalig Nieuwjaar te wensen.  

OPENING HEILIG JAAR 
 Opening jaar van Barmhartigheid. 

 

Voor het bisdom Roermond wordt op zondag 13 december het Heilig Jaar van de 

Barmhartigheid geopend in Roermond. Dit gebeurt met een processie en speciale 

vesperviering. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aan deze plechtige viering 

deel te nemen. Om 15.00 uur wordt op de door Rome voorgeschreven wijze in de 

Caroluskapel (Swalmerstraat 100) de bul van het Heilig Jaar gepresenteerd. 

Vervolgens trekken alle deelnemers in processie naar de kathedraal (Markt). Daar zal de 

bisschop de deur openen die voor dit jubeljaar als Heilige Deur is aangewezen. 

Daarna kunnen alle aanwezigen via die deur de kathedraal binnengaan, waar dan een 

vesperviering plaatsvindt. Alle priesters, diakens en parochianen uit heel Limburg zijn 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De zondag erna – 20 december– zullen in de andere 

kerken in het bisdom diedaartoe zijn aangewezen de Heilige Deuren worden geopend. Dit 

betreft de Sint-Servaasbasiliek en de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht, de 

Sacramentsbasiliek in Meerssen, de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Sittard en de Sint-

Landricuskerk in Echt (bedevaartkerk van de heilige Edith Stein). 

Websites 

Onlangs is ook een landelijke website over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid online 

gegaan. Deze site is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en is bedoeld ter 

ondersteuning van het Heilig Jaar in de Nederlandse parochies. Hierop zijn onder meer 

nieuwsberichten, materialen, impulsen en een activiteitenoverzicht opgenomen. Ook zijn er 

liturgische handreikingen verzameld die in parochies gebruikt kunnen worden, zoals een 

viering en de Nederlandse vertaling van de hymne die voor dit Heilig Jaar is geschreven. 

De site is te vinden via: 

www.heiligjaarvandebarmhartigheid.eu 

of via www.bisdom-roermond.nl 

Heilig Jaar 

 

Het door paus Franciscus afgekondigde Heilig Jaar van de Barmhartigheid wordt mondiaal 

door hem geopend op 8 december aanstaande, de 50ste verjaardag van de afsluiting 

van het Tweede Vaticaans Concilie. De paus opent dan de Heilige Deur in de Sint-Pieter. 

Het Heilig Jaar eindigt op 20 november volgend jaar, het hoogfeest van Christus, Koning 

van het Heelal. Net als in Roermond worden op 13 december aanstaande in bisdommen 

wereldwijd Heilige Deuren geopend.  

 



Kerstwedstrijd scholen. 

 

Op katholieke basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs wordt rondom Kerstmis van 

alles georganiseerd. Het is een ideale gelegenheid om de katholieke identiteit kleur te geven. 

Reden voor de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs in het bisdom 

Roermond, om een kerstwedstrijd uit te schrijven. 

Aan scholen is gevraagd om in een paar regels te beschrijven welke kerstactiviteiten er 

plaatsvinden. Dat kan zijn een kerstviering met zang en eigen teksten, een kerstspel, een 

kerstmarkt met opbrengst voor een goed doel, of welke andere activiteit ook. 

De gedelegeerden zullen dan een aantal activiteiten bezoeken en beoordelen. Zij kijken 

daarbij naar originaliteit, de plaats van het oorspronkelijke kerstverhaal en naar de 

gezamenlijke betrokkenheid van ouders, school en parochie. Vervolgens kiezen zij uit de 

bezochte activiteiten er drie in het basis- en drie in het middelbaar onderwijs, die als ‘best 

practices’ naar voren worden geschoven. 

Na de kerstvakantie zullen de winnende scholen dan opnieuw worden bezocht, om hen 

een oorkonde uit te reiken als beste ‘kerstscholen’. Scholen die aan de wedstrijd mee willen 

doen, kunnen de aankondiging van hun kerstactiviteit sturen naar: 

 m.rademaker@bisdom-roermond.nl. 

 


