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Op zaterdag 2 december heb ik mijn 75e verjaardag gevierd. Met ingang
van die datum heeft paus Franciscus mij, zoals gevraagd, ontslag verleend
als bisschop van Roermond. Dit weekeinde mocht ik afscheid nemen en
ben ik met emeritaat gegaan. De paus zal over enige tijd een nieuwe
bisschop voor ons bisdom benoemen.
U kunt zich voorstellen dat ik de afgelopen maanden veel heb nagedacht
over die bijna 25 jaar dat ik uw bisschop mocht zijn. Ik denk met name
terug aan de vele bezoeken aan parochies, waarbij vooral de
vormselvieringen altijd veel indruk hebben gemaakt. Bij een van die
gelegenheden stelde een vormeling mij ooit de vraag: “Bent u graag
bisschop?” Daarop heb ik toen volmondig ‘ja’ gezegd.
En ook nu ik terugtreed, mag ik zeggen: “Ja, ik ben graag uw bisschop
geweest.” Want bisschop ben je niet voor jezelf, maar voor de mensen in
het bisdom met wie je hetzelfde geloof deelt. Sint Augustinus zei het als
volgt: “Met u ben ik christen. Voor u ben ik bisschop.”

Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Niemand solliciteert om bisschop te worden. Het komt op je weg. Toen
duidelijk werd dat dit ook van mij gevraagd zou worden, was het zelfs
even schrikken:
“Kan ik dat wel? Is er geen betere?” Maar toen paus Johannes Paulus II
liet weten dat hij mij wilde benoemen, heb ik volmondig ‘ja’ gezegd.
Ik had er vertrouwen in dat het goed zou komen. Dat vertrouwen ontleende
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Geestelijkheid
Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

)
email:
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond )

06.11332962
wilson_varela@hotmail.com
0475.332837

Parochie - centrum
Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel )0475.329517 is geopend ma., wo, vr.
tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag
u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen
kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, )0475.332837 Of vóór of ná de
H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:
H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag
11.30 uur
Ma.+ do.
18.30 uur

H.T
omaskerk Donderbergweg 45
.Tomaskerk
zondag
10.00 uur
di.wo.vr.
09.00 uur
e
iedere 1 zondag v. d. maand10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners
H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur
O.l.V. van Goede Raad en H. Jozef Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekenignummers (kerkbijdrage)
Fed. Par. Roermond-Oost:
H.Hartkerk:
Missiecomité:

Rabobank
nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
Bank misintenties nr: NL 07 ING B00010.49.337
Rabobank
nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

50 jaa

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening
Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H. Hartkerk Geopend.
U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een
Persoonlijk (biecht-)gesprek.

Een stil moment
“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de
Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II.
Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De
Mariakapel is overdag geopend.
In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur
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ik op de eerste plaats natuurlijk aan Christus, die mij tot dit ambt geroepen heeft.
Als Hij iets op je weg brengt, zal Hij je ook helpen om die opdracht te vervullen.
Heeft Hij niet ook de apostelen geholpen om hun zending waar te maken?
“Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u,” hield Christus zijn leerlingen voor.
Maar ik voelde mij ook gesteund door een aantal heiligen. Allereerst de heilige
Franciscus van Sales, mijn patroonheilige. Van hem stamt de uitspraak:
“God is de God van het mensenhart.” Met deze eenvoudige woorden wist hij
de boog te spannen tussen God en mens. Hij hield van de mensen en was met hen
verbonden. Franciscus van Sales mocht vanuit een innerlijk geloof Gods liefde
doorgeven. Dat heb ik ook geprobeerd te doen.
Er zijn nog twee andere heiligen, die mij als bisschop een weg gewezen hebben:
Sint Servaas en Sint Willibrord. Boven het graf van de eerste hebben we
in Maastricht de Sint-Servaasbasiliek gebouwd. Deze heilige Armeniër is in de vierde
eeuw naar onze streken gekomen, om hier het geloof in de Drie-ene God
te verkondigen. Later gevolgd door Willibrord, die vanuit Ierland kwam.
Door deze heiligen, die van ver kwamen om in ons land het geloof te verkondigen,
werd ik mij ervan bewust dat we tot een wereldkerk behoren. Binnen dat grotere geheel
van die wereldkerk kunnen plaatselijke geloofsgemeenschappen elkaar
in moeilijke tijden helpen en ondersteunen. Daarom heb ik missiereizen naar diverse
continenten gemaakt. Ik mocht daar bloeiende kerken bezoeken. En ik was te gast bij
kerken die onder het kruis leven, maar waar het gelovige vuur van de mensen mij diep
geraakt heeft.
Zoals Servaas en Willibrord naar ons toe kwamen, ben ik van hier naar andere landen
gegaan.
Kerst
– inIk heb daar om priesters gevraagd, die ervoor zullen zorgen
dat Gods Woord niet verstomt en dat de heilige sacramenten ook in de toekomst
Roermond
1965Het- vervult
2015mij met grote dank dat er op dit ogenblik op Rolduc
gevierd
kunnen worden.
45 jonge mannen
uit diverse landen voor priester studeren. Samen met de eigen Limburgse priesters
kunnen zij straks de boog van de mensen naar God en van God naar de mensen
spannen. Hun enthousiasme en oprechte bezieling vervullen mij met grote vreugde.
Tenslotte heb ik mij in de jaren dat ik uw bisschop mocht zijn altijd gedragen geweten
door OnzeLieve-Vrouw, die we hier in Limburg heel bijzonder aanroepen onder de titel
‘Sterre der Zee’. Zij is op een bijzondere wijze met het bisdom Roermond verbonden.
Haar beeltenis in Maastricht kent een voortdurende toeloop van mensen, die een kaars
bij haar ontsteken en er enkele Weesgegroetjes bidden.
Maria heeft mij steeds, zoals op de bruiloft van Kana, ingefluisterd: “Doe maar wat
Jezus je zeggen zal.” Naar Zijn Woord heb ik dagelijks geluisterd in de liturgie
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en ik heb me elke dag door Hem laten voeden in de heilige Eucharistie.
Graag heb ik ook de andere sacramenten gevierd en daarmee Jezus’ heilswerk
voor ons mogen voortzetten.
“Doe maar wat Jezus je zeggen zal.” Dat was de weg die mij gewezen werd bij mijn
wijding tot priester en bisschop. De persoon van Jezus en wat Hij voor mensen doet,
was ook steeds de leidraad in de moeilijke kwesties die op mijn weg kwamen.
Daarom doet het mij verdriet dat zoveel mensen hun lidmaatschap van onze Kerk
hebben opgegeven. Tot hen wil ik zeggen, dat zij niet afgeschreven zijn
en dat de Kerk zich in veel gevallen ook debet weet aan hun besluit.
Toch hoop ik ook op een terugkeer van velen. De deur staat altijd open.
Verder heeft Maria mij steeds geïnspireerd om te bidden tot de Heilige Geest,
zoals we in de Handelingen van de Apostelen lezen. Als de leerlingen na
Goede Vrijdag alle kanten op vluchten, is het Maria die hen weer samenroept
en zegt: “Laten we bidden! Laten we bidden tot de heilige Geest!”
Met Pinksteren vatten de apostelen moed en trekken ze uit naar alle werelddelen.
Ze kunnen dan niet meer zwijgen. Een missionaire Kerk is geboren.
Als leden van die missionaire Kerk zijn wij in deze Advent op weg naar Kerstmis. Over
een paar weken vieren we dat wij via Maria Gods Zoon hebben leren kennen. Zij was
het die de wereld met Jezus in contact bracht. Zo bezien, was Maria
de eerste missionaris. Graag wil ik u aansporen om samen met haar missionair
te zijn en Gods liefde uit te dragen in de wereld.
“Bent u graag bisschop?” vroeg de vormeling. Als antwoord kan ik zeggen dat ik graag
uw bisschop ben geweest. En ook dat ik daarom een gelukkige bisschop
ben geweest. Door de bezieling van Jezus, zijn moeder Maria en de andere heiligen.
Als emeritus-bisschop kan ik, vanwege mijn toenemende lichamelijke beperkingen,
niet meer actief zijn. Maar zoals veel religieuzen op latere leeftijd contemplatief werden,
zal ik ook in gebed verbonden blijven met u allen en met de Heer, die mij bijna 25 jaar
geleden het ambt van bisschop toevertrouwde.
Laten we bidden tot de heilige Geest om liefde en geloof.
Roermond, 2 december 2017
+ Frans Wiertz,
emeritus-bisschop van Roermond
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Column XI 2017
DE LAA
TSTE
LAATSTE
Een tijd geleden
moest ik voor onderzoek
bij de huisarts zijn.
Eerst even langs de bloedafname,
u weet hoe dat werkt.
De assistente die mij hielp
was heel vriendelijk.
Maar ik keek toch wel even op,
toen ze zei:
“U hangt bij ons op de wc.”
Wat bleek?
Ze had een van mijn kolommen
uitgeknipt en op het prikbord
gehangen.
Blijkbaar sprak de tekst haar
zodanig aan, dat ze deze
nog eens wilde teruglezen
en met anderen delen.
De afgelopen 24 jaar heb ik,
aanvankelijk wekelijks
en later een keer per maand,
een kolom als deze geschreven.
Ze werden gepubliceerd
in huis-aan-huisbladen,
op websites en in het bisdomblad.
En bij sommige mensen
blijkbaar ook op het toilet.
Ik heb deze stukjes altijd
met plezier geschreven.
Het was voor mij een mogelijkheid
om het dagelijkse leven van mensen
te verbinden met het evangelie.
Want dat is wat ik
altijd als mijn opdracht heb gezien:
mensen in contact brengen
met Christus.
Dank dat u ze
al die jaren heeft willen lezen:
op de bank, aan de keukentafel
of op het toilet.
+ Frans Wiertz, bisschop van Roermond
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Wist u dat
-

-

-

Sede vacante
de zetel is vacant Sede vacante! De zetel van het bisdom Roermond is vacant.
Bisschop Frans Wiertz viert vandaag – zaterdag 2 december – zijn 75e
verjaardag. Zoals voor bisschoppen gebruikelijk is, heeft hij aan paus
Franciscus gevraagd om met ingang van vandaag ontslagen te worden als
residerend bisschop. Dat betekent dat Limburg vanaf vandaag officieel geen
bisschop meer heeft. De zetel is vacant, zoals dat in kerkelijke termen heet.
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat we in Maasniel zijn begonnen met de
lectorengroep. We zijn begonnen in de tent ( noodkerk ná de aardbeving van
13 april ).
Deken Merkx op 2 oktober 2017 Suzan Crapels heeft beëdigd, en hiermee
verklaart dat zij lid is van dit kerkbestuur.
Jan en Ciska Schoonenberg hun 40 jarig huwelijk hebben gevierd in de
H.Hartkerk.
Jan en Lies Beurskens hun 60 jarig huwelijk vierden op 29 oktober 2017
in de H. Hartkerk
Acht kinderen op 3 december door Deken Merkx het H. Vormsel kregen
toegediend.
Peter en Jacqueline Nutters-van Veggel hun 50 jarig huwelijk vieren op
17 december in de H.Hartkerk
De vastenactie 2017 is dit jaar gehouden in samenwerking met Life Teen
€ 4.600,- heeft opgebracht.
Er reeds enige tijd iemand gezocht word voor werkzaamheden op het
parochiekantoor.
Dat de prijzen van misintenties volgend jaar worden verhoogd naar € 27.50
op za. en zo. In de week naar € 12.50.
De mistijden, van de weekdagen in 2018 een andere indeling krijgen dit i.s.m.
de binnenstad
kerstavond
kerstavond:
15.30 uur Roncalli; 18.00 gezinsmis Maasniel;
20.00 uur Asenray; 22.00 uur H. Hartkerk.
1e kerstdag
kerstdag:
10.00 uur Tomaskerk; 11.30 uur Maasniel ; 11.30 uur H. Hartkerk.
2e kerstdag
kerstdag: H. Mis met LifeTeen in Tomaskerk 10.00 uur
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wat er te doen staat
-

Boetevieringop 19 december 2017 om 19.30 uur in de H. Tomaskerk i.s.m.
de Life Teenband
Dat het kerkbestuur weer vergadert op maandag 22 januari om 19.30 uur in
het parochiecentrum
Nieuwjaars receptie op 1 januari 2018 in de H.Hartkerk
zondag 10 december om 12.45 uur in de Heilig Hartkerk. Vertoning
filmbeelden over het Verdriet van Roermond.
dinsdag 12 december om 19.30 uur. Bijeenkomst van de Christoffelgroep in
de Heilig Hartkerk.
zondag 17 december van 14.00 tot 19.00 bijeenkomst van de
gemeenschappen van Geloof en Licht.
woensdag 20 december om 14.00 uur in het trefcentrum in Maasniel.
Kerstviering van de Lidwina vereniging.
Missen op Roncalli in december:
zaterdag 16 december om 15.30 uur
woensdag 20 december om 15.00 uur
zondag 24 december om 15.30 uur
zaterdag 30 december om 15.30 uur

7

Overleden
Onze lieve vrouw van Goede Raad en H.Josef Asenray
Pierre Delissen
05-03-2017
79 jr.
Truus Hermans- Cox
14-09-2017
85 jr.

H. Hartkerk
Jos Henderickx
Harrie Verheiden
Tiny van Melsen-Kramers
Teun Knops
Paula Deltrap – Beerens
Frens Hanno

26-03-2017
01-04-2017
24-04-2017
21-05-2017
31-05-2017
08-09-2017

76
70
89
87
84
86

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
RIP

St. Laurentiuskerk Maasniel
Margaretha Timmermans van Ass
Michael Metsemakers
Jeanne Kempen v/d Bruggen
Herman Brouns
Tilly Menten -Brinker
Lilian Steegmans
An Stox- Korten

16-04-2017
16-06-2017
23-09-2017
08-10-2017
20-10-2017
26-10-2017
17-11-2017

91
49
82
79
86
86
79

H .T
omaskerk
.Tomaskerk
Irmgard Brüsseler- Gröting
Tonny van Gils-Sengers

13-07-2017
13-10-2017

86 jr.
95 jr.

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer
Heer..
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Gedoopt
H.Laurentiuskerk
Fenne de Bie
Manu Ueberbach
Faith Wind
Braedley Wind
Faeyen Tonnaer
Liam Koopmans

19-03-2017
02-04-2017
13-08-2017
13-08-2017
03-09-2017
10-09-2017

O. l.V
.Josef Asenray
l.V.. van Goede Raad en H
H.Josef
Joni Engels
03-06-2017
Schaedeij Baijens
09-07-2017
H . TTomaskerk
omaskerk
Fidele Hakizimana

06-05-2017

H. Hartkerk
Daijenne Wolters
Jaijmilano Knoops
Landon Cruijs
Bryanne Herst
Juwaine Theodore
Pauline Selder
Djaynise Cox
Jaijden Montijn
Rivano Montijn
Haileij Ophelders
Weenij Felisie
Rebecca Kwee
Juliette Kierkels
Sophie Kierkels
Sophie Magiera

12-03-2017
04-06-2017
25-06-2017
25-06-2017
25-06-2017
09-07-2017
16-07-2017
23-07-2017
23-07-2017
27-08-2017
15-10-2017
21-10-2017
12-11-2017
12-11-2017
12-11-2017

Hartelijk gefeliciteerd
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De kerstviering in Roermond vindt dit jaar voor de 52e keer plaats op tweede Kerstdag
aanstaande. Wij nodigen u van harte uit voor dit feest. Deze viering is bestemd voor
alleenstaanden. invaliden, gehandicapten. zieken en ouderen. Mensen voelen zich
thuis en ontmoeten elkaar. Deze viering vindt plaats in:
De aula van het Citaverde college. Jagerstraat 6 6042 KA Maasniel-Roermond
9.00 uur
Ontvangst gasten
9.30 uur
Eucharistieviering waarin pater Paul Schreurs en Gerard Sars
zullen voorgaan. De dienst zal worden opgeluisterd door De
Leeuwer Cantorij o.l.v. dhr. Thijs Hannen
10.30 uur
KERSTONTBIJT
Vanaf 11.00 uur
Muzikaal programma door de Nachtraven o.l.v. W. v . Melick
Sef Beeren Mieke Berden en Hay Hutjens
13.30 uur
WARME KERSTLUNCH
16.00 uur
Sluiting
Deelname is GRATIS

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Aantal Personen

Wilt u hieraan deelnemen. vul dan de deelnamekaart in en stuur deze s.v.p. v66r 1 7 december a.s.
naar Mw. A. van Kampen. Bredeweg 384. 6043 GK Roermond
Past. Wilson Varela. Nassaustraat 90.6063 ED Roermond. Tel. 0475 - 332 837
Dhr. M. Werson. Kapelaan Sarsstraat 27. 6043 CG Roermond. Tel. 0475 - 318 81 0
Dhr. s.j. Lamers. Thorbeckestraat 16. 6042 CR Roermond, Tel. 06 - 5336 17 92
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Hoogeland-kirsten
Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit

Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten
Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
)
+31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10
Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten
De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten
•

Levering volgens uw wensen

•

Vrijblijvend onderwerp

•

Uit voorraad leverbaar

•

Concurrerende prijzen

•

Vakkundige plaatsing

•

Levering van groot en klein

•

10 jaar garantie

•

Aangesloten bij de A.B.N.

Alg.Bond van natuursteenbedrijven

REIJNEN MONUMENTEN
www.reijnenmonumenten.nl

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born
Member
of the Bloemgroup
6
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)046-4818178
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Anno 1983

BOET

IEK

Bloem service Nummer
Bie Annelies & Adèl

0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien
Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops
Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Volgend P
Parochienieuws
arochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in 1de Kwartaal 2018.
Uiterste inleverdatum
voor kopij is op januari 2018
Bezorging
Parochienieuws
Bezorging Parochienieuws
Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ) 06.11332962
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