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Misdienaars houden traditie in ere: Klepperen voor Pasen 

Op  21, 22 en 23 maart tussen 16.30 uur en 18.30 uur houden de misdienaars hun traditionele 

kleppertocht. De misdienaars komen dan vergezeld door ouders langs de deur voor een kleine 

bijdrage. Met uw bijdrage steunt u het werk van de misdienaars. Als een teken van waardering 

voor het feit dat deze kinderen  elke zondag op toerbeurt weer klaarstaan om tijdens de H. Mis 

te assisteren wordt er elk jaar een uitstapje voor de misdienaars georganiseerd.  Als er nog 

jongens of meisjes zijn die het misdienaarkorps willen versterken, schroom niet en neem 

contact op met Coen Faessen    (06-22370766). Wij danken u nu al voor uw steun. 

 

 

Koffiedrinken. 

 

Zondag 27 maart, 1
e
 Paasdag  bent u na de H. Mis van 11.00 uur  weer welkom voor een 

gezellig samenzijn in de voormalige dagkapel onder het genot van een kop koffie. 

   

 

Slavisch Byzantijns koor Sobornost in Klimmen. 

 

Het bekende Slavisch Byzantijns gemengd koor Sobornost zal op zondag 27 maart, het 

Hoogfeest van Pasen,  tijdens de Eucharistieviering om 11.00 uur  in onze parochiekerk de 

liturgische gezangen verzorgen volgens de Slavisch – Byzantijnse ritus.  

Aansluitend geeft het koor een miniconcert.   

Sobornost, dat in de 18 jaar van zijn bestaan een grote groep vaste supporters kreeg, is in 

meerdere opzichten een bijzonder ensemble. Het in Kerkrade gevestigde koor wordt gevormd 

door zangers uit de hele provincie Limburg. Ook onderscheidt het koor zich door het 

repertoire te beperken tot uitsluitend Slavisch Byzantijnse gezangen.   

Sobornost is een Oud Russisch woord dat moeilijk te vertalen is. Het staat voor vele positieve 

vormen van saamhorigheid, vriendschap en eendracht. In de Russisch Orthodoxe Kerk wordt 

de Goddelijke Liturgie in het Oud Slavisch gebeden en gezongen. Deze schitterende en 

aangrijpende muziek wordt altijd a-capella gebracht. De meeste toehoorders worden door de 

mystiek en de melancholieke klanken emotioneel geraakt en voelen zich daardoor nauwer 

betrokken bij de Liturgie. Bij concerten smeedt het koor een opvallende band tussen enerzijds 

de serieuze liturgische gezangen en anderzijds de welbekende speelse oosterse volksliederen. 

Sobornost heeft in de relatief korte tijd van zijn bestaan een uitstekende naam verworven, met 

name in Nederland en Duitsland. 

Wie nader kennis wil maken met het koor is altijd vrijblijvend welkom tijdens de repetities 

op woensdagavond tussen 20 en 22 uur in Dé Wieëtsjaf aan de Markt 49 in Kerkrade. Wie 

gratis en zonder verplichting deel wil uitmaken van de Vriendenkring van Sobornost kan zich 

aanmelden bij jo.didden@wxs.nl  

Voor meer info over Sobornost zie www.sobornost.nl  
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Palmpasen. 

 

Zondag 20 maart, Palmpasen, zal de palmwijding niet bij het H. Hartbeeld aan het Vrijthof 

plaatsvinden, maar om11.00 uur in de kerk. Hiertoe is besloten omdat het in verband met het 

feit dat Pasen, en dus ook Palmpasen zo vroeg in het jaar valt, de kans op koud en slecht weer 

erg groot is. 

 

Jaar van Barmhartigheid. 

 

Samen met dit parochieblad ontvangt u een folder met informatie over het Jaar van 

Barmhartigheid. Paus Franciscus heeft gedurende dit Heilig Jaar het Thema “Barmhartigheid” 

centraal gesteld.  

 “ Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”.  

De werken van barmhartigheid kunnen worden onderverdeeld in lichamelijke en geestelijke 

werken van barmhartigheid.     

In deze folder vindt u nadere  informatie over deze twee vormen van  werken van 

barmhartigheid. 

 

Oproep. 

 

Sinds enkele dagen zijn in  Klimmen twee Syrische jonge mannen ondergebracht. Het zou fijn 

zijn, als zij op korte termijn zouden kunnen wennen en de omgeving zouden kunnen 

verkennen. Een grote hulp zou al zijn, als deze heren de beschikking over een fiets zouden 

hebben. Vandaar deze oproep. Als u thuis een deugdelijke herenfiets hebt, die u niet meer 

gebruikt en kunt missen, zou u hen zeer behulpzaam zijn als u deze fiets ter beschikking zou 

willen stellen. U kunt hiertoe contact opnemen met mevrouw Philie Geijselaers, Overheek 22 

tel. 045 – 5113687. 

Mochten er Klimmense parochianen zijn die op een of andere manier hulp willen en kunnen 

bieden, door bijvoorbeeld deze heren op eenvoudige manier de Nederlandse taal bij te 

brengen, of door welke andere vorm van hulp, dan kunt u zich wenden tot het kerkbestuur. 

Namens beide Syrische vluchtelingen danken wij u bij voorbaat voor uw hulp.  

 

Triduum Sacrum. 

 

Tijdens het “Triduum Sacrum”, dus vanaf Witte Donderdag tot en met Paaszaterdag,  worden 

er van oudsher geen andere Eucharistievieringen gehouden dan die, welke eigen zijn aan deze 

dagen: deze viering staan in het teken van de grote laatste geheimen van Christus’ leven. 

 Dat houdt in dat er in deze dagen geen huwelijks – of begrafenis- missen gevierd kunnen 

worden. Tijdens het “Triduum Sacrum”, staan Christus en zijn laatste heilsgeheimen centraal. 

We kunnen dit vergelijken met de laatste dagen voor de uitvaart van een dierbare, waarbij alle 

aandacht op de overledenen is  gericht.  

Bij een eventuele uitvaart kan tijdens deze drie dagen alleen een woorddienst gehouden 

worden. De Heilige Eucharistie kan dan met Pasen voor de overledenen gehouden worden 

met een speciale intentie tijdens een van de H. Missen, of tijdens de Paasweek met een aparte 

Eucharistieviering voor de overledene. 

 

 

 


