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Laat van je horen
en doe mee!
Ondersteuning bij het nadenken
over een pastoraal meerjaren
beleidsplan.
n

n

n

Op uw verzoek kan er iemand
vanuit de Diocesane Pastorale
Dienst naar u toe komen
en u ondersteunen bij het
kloostermoment, de concrete
invulling van het beleidsplan of
een bijbehorende toerusting
van vrijwilligers. U kunt zelf
aangeven vanuit welke afdeling
u deze ondersteuning wenst te
ontvangen.
Aan deze ondersteuning zijn
geen kosten verbonden.
Data, concrete
werkzaamheden, etc. zijn
allemaal in overleg te bepalen.

Contact:
j.marx@bisdom-roermond.nl

Te allen tijde bent u van harte
welkom contact op te nemen
met de afdelingen over wat
zij kunnen betekenen vanuit
hun aandachtsgebied voor uw
parochie.
Contact:
m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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CATECHESE:
Ondersteuning ter plaatse bij de
implementatie van 'Het Licht op
ons Pad'.
n

n

n
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RESONANSGROEP
KATHOLIEKE KERK – JODENDOM:

Op uw verzoek kan er iemand
vanuit de afdeling catechese
en haar catecheseteam naar u
toe komen en u ondersteunen
bij de concrete implementatie
van de catechesemethode 'Het
Licht op ons Pad'.
Aan deze ondersteuning zijn
geen kosten verbonden.
Data, concrete
werkzaamheden, etc. zijn
allemaal in overleg te bepalen.

Contact:
j.marx@bisdom-roermond.nl

DAG VAN HET JODENDOM
Wanneer:
zondag 27 januari 2019
Tijd:		
14.00 - 19.00 uur
Waar:		
Seminarie Redemptoris Mater,
		
Blankenberg 1, Cadier en Keer
Aanmelden:
bij voorkeur via het digitale aanmeldingsformulier
		https://www.formdesk.com/ipal/dag-van-het-jodendom-2019
		E: m.rademaker@bisdom-roermond.nl
		T: 0475-386892
VOORJAARSBIJEENKOMST
Wanneer en waar:		
wordt bekendgemaakt in het maandelijks webmagazine Clavis
van het Bisdom Roermond: www.clavis.bisdom-roermond.org
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EVANGELISATIE EN VITALISERING
EVAVITA VIERINGEN, iedereen is van harte welkom
k Een kaars aansteken
k De muziek horen
k Tot rust komen
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Wat:
Open Kerk
Wanneer:
donderdag 21 februari, 28 maart,
9 mei, 27 juni, 11 juli, 29 augustus
Waar:
Sittard, Sint-Michaelkerk, Markt
Tijd:
10.30 – 12.30 uur

Wat:
Nightfever
Wanneer:
donderdag 21 februari, 28 maart,
9 mei, 27 juni, 11 juli, 29 augustus
Waar:
Roermond,
Sint-Christoffelkathedraal, Markt
Tijd:
18.00 – 20.00 uur

Wat:
Light-Time
Wanneer:
zaterdag 16 februari, 30 maart,
11 mei, 29 juni, 13 juli, 31 augustus
Waar:
Roermond,
Sint-Christoffelkathedraal, Markt
Tijd:
14.00 – 16.30 uur

Wat:
Light-Time
Wanneer:
zaterdag 23 maart, 8 juni,
17 augustus
Waar:
Tegelen, Sint-Martinuskerk,
Kerkstraat 1
Tijd:
13.30 – 15.30 uur

k Aanbidden
k Vragen stellen
k Vergeving ontvangen
k Zich laten zegenen
k Een intentie opschrijven
k Een Bijbelcitaat ontvangen
k Er eenvoudig zijn
k Er zijn voor God

Wat:
Light-Time
Wanneer:
donderdag 16 mei, 13 juni
Waar:
Eijsden, Sint-Christinakerk,
Vroenhof 13
Tijd:
van 14.30 – 16.00 uur

Wat:
Servaaslofprijzing
Wanneer:
zaterdag 9 februari, 9 maart,
27 april, 18 mei, 15 juni,
24 augustus
Waar:
Maastricht, Sint-Servaasbasiliek,
Keizer Karelplein 6
Tijd:
van 14.00 – 15.30 uur
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CAROLUSHUIS:
Het Carolushuis is de religieuze webwinkel van het bisdom Roermond.
Het assortiment is geheel rooms-katholiek en bevat een breed scala aan
Bijbels, (catechese) boeken, devotionalia, dvd’s en cd’s voor kinderen t/m
volwassenen.
Alle materialen kunnen online besteld worden via www.carolushuis.nl en
de gratis jaarlijkse catalogus met een selectie van het totale aanbod kunt u
telefonisch of per mail vrijblijvend aanvragen.
Bezoekadres:
Hoofdzichtlocatie:
Bisdomgebouwen
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
E: carolushuis@bisdom-roermond.nl
W: www.carolushuis.nl
Contactpersoon:

Patricia Manders-Vos
Openingstijden winkel:

di:
wo:

9.00 – 13.00 uur
13.00 – 17.00 uur
of via afspraak.

T:

0475 - 38 68 25
(ma t/m do tijdens
kantooruren bereikbaar)
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Laat van je horen en doe mee!
Dependances:
De 7 dependances hebben
ieder 1/5 deel van het complete
assortiment dat in Roermond
aanwezig is.

Sittard:

Oude Markt 20, Sittard
T: 046-4515141
E: anneweekers@hetnet.nl
Openingstijden:
di t/m vr:
10.00 – 12.00 uur

Venray :

Houthem-St. Gerlach:

Roermond:

Maastricht:

Brunssum:

Kerkrade:

Leunseweg 5, Venray
T: 0478-580202
E: gerdawimkleuskens@hotmail.com
Openingstijden:
ma – do – vr:
9.30 – 10.30 uur
di – wo: 		
9.30 – 12.00 uur

Bezoekerscentrum
Sint-Christoffelkathedraal,
Grote Kerkstraat 29a, Roermond
E: christoforus@gmail.com
Openingstijden:
dagelijks
14.00 – 17.00 uur

Essenstraat 1a, Brunssum
E: parochiekantoor@gmail.com
Openingstijden:
di t/m do:
9.30 – 11.30 uur
ma t/m vr:
13.30 – 15.30 uur

Onderste straat 1,
Houthem-St. Gerlach
T: 043-6080088
E: jvmpluymaekers@gmail.com
Openingstijden:
dagelijks:
10.00 – 16.00 uur

Congregatie van het Oratorium,
Rechtstaat 5a, Maastricht
T: 043-3253483
E: geraldovasconcelos@hotmail.com
Openingstijden:
ma t/m za:
14.00 – 17.00 uur

Receptie Abdij Rolduc,
Heyendallaan 82, Kerkrade
T: 045-5466888
E: receptie@rolduc.com
Openingstijden:
dagelijks:
10.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 25-12, 26-12, 31-12, 1-1)
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JEUGD EN JONGEREN
WJD@HOME OP AMELAND
voor jongeren van 16 tot 30 jaar

Wanneer:
25 t/m 27 januari 2019
Kosten:
€ 75, Info:
G. Dölle, pr., projectmedewerker
Jeugd en Jongeren,
E.: georgedoelle@gmail.com
Vervoer:
er wordt van en naar Ameland busvervoer geregeld voor € 15,- p.p.,
Opgave via:
stefanbastings@hotmail.com
Aanmelden:
www.wjd.jongkatholiek.nl/
artikelen/beleef-de-wjd-vanafameland

Laat van je horen en doe mee!

BEZINNINGSWEEKEND
voor jongeren van 18 t/m 30 jaar
COMMUNICANTEN BIDDEN
VOOR COMMUNICANTEN

Wanneer:
februari t/m april 2019
Info en aanmelden:
Myriam Rademaker,
m.rademaker@bisdom-roermond

11

CHRISTOFFELDAG
voor vormelingen
schooljaar 2018-2019
Wanneer:
zaterdag
18 mei 2019

Wanneer:
5 t/m 7 april 2019
Waar:
Foyer de Charité 'Marthe Robin'
in Thorn
Kosten:
€ 60,Info:
Veroniek Christ, stafmedewerker
Jeugd en Jongeren
E: v.christ@bisdom-roermond.nl
Aanmelden:
via het digitale aanmeldingsformulier in de flyer op
www.bisdom-roermond.nl/jongeren

Waar:
Roermond
Info en aanmelden:
www.bisdom-roermond.nl/jongeren
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ZOMERKAMPEN
thema 'Welkom thuis'

Jongenskamp
voor jongens van 7 t/m 12 jaar

Survivalkamp
voor jongens van 12 t/m 17 jaar

Info:
Veroniek Christ,
v.christ@bisdom-roermond.nl

Wanneer:
5 t/m 9 augustus 2019
Waar:
te Wellerlooi
Kosten:
€ 85,-

Wanneer:
12 t/m 16 augustus 2019
Waar:
't Bovenste Bos,
Terzieterweg 48 te Epen
Kosten:
€ 100,-

Aanmelden:
via het digitale aanmeldingsformulier
in de flyer op
www.bisdom-roermond.nl/jongeren

Meisjeskamp
voor meisjes van 7 t/m 12 jaar
Wanneer:
5 t/m 9 augustus 2019
Waar:
Abdij Birgittinessen,
Maasstraat 17 te Weert
Kosten:
€ 85,-

Meidenkamp
voor meiden van 12 t/m 17 jaar
Wanneer:
12 t/m 16 augustus 2019
Waar:
Bezinningshuis Regina Carmeli,
Kollenberg 2, 6132 AL Sittard
Kosten:
€ 90,-
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Gezamenlijke activiteit
JEUGD EN JONGEREN en
CENTRUM VOOR HUWELIJK EN GEZIN:
TIENERGROEP
voor tieners vanaf de brugklas t/m 15 jaar. Bijeenkomst voor tieners
waarbij gezellig samenzijn en geloofsvorming voorop staat
Wanneer:
12 januari, 16 februari, 2 maart,
13 april, 11 mei en 15 juni 2019
Waar:
Nassaulaan 1 in Weert

Kosten:
€ 3, - per keer

Laat van je horen en doe mee!
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CENTRUM VOOR HUWELIJK EN GEZIN
HUWELIJKSZONDAG

Een speciale zondag voor alle RK
gehuwden met een H. Mis, twee
lezingen verzorgd door
Z.Em. W.J. kardinaal Eijk en
Zeh. M. Otto rondom het sacrament van
het huwelijk. Aan het einde vindt een
viering plaats met de mogelijkheid tot
hernieuwing van de trouwbelofte. Voor
kinderen is er een apart programma
naar leeftijd.

Info en/of aanmelden:
v.demandt@bisdom-roermond.nl
v.christ@bisdom-roermond.nl

GEZINSWEEKEND

Weekend voor katholieke gezinnen
met inleidingen voor de ouders
rondom geloof en opvoeding. Voor
de kinderen t/m 17 jaar zijn er
programma’s in leeftijdsgroepen.

Wanneer:

22 t/m 24 maart 2019

Waar:

Missiezusters, Kloosterstraat 8 A B C D
in Steyl/Tegelen

Kosten:

€ 200, - per gezin

Info:
Wanneer:

10 februari 2019

Vivi Demandt, stafmedewerker
Centrum voor Huwelijk en Gezin,
v.demandt@bisdom-roermond.nl

Waar:

Aanmelden:

Kloosterstraat 8 B in Steyl/Tegelen

Kosten:

€ 30.- voor echtparen zonder kinderen
/ € 35,- voor echtparen met kinderen

Info:
Zeh. M. Otto

T.: 046-4515595

dhr. en mw. Starmans

T.: 077-3734370
E.: huwelijkszondag@tele2.nl

Aanmelden:

vóór 25 januari 2019 via digitaal
aanmeldingsformulier op
www.huwelijkengezin.nl of via
m.rademaker@bisdom-roermond.nl

wordt nader bekend gemaakt op
www.huwelijkengezin.nl en via flyer
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HUWELIJKSVOORBEREIDING,
trouwen in de Katholieke Kerk
Naast de persoonlijke gesprekken
met de parochiepriester
zijn er cycli van 3 avonden
huwelijksvoorbereiding die
worden gegeven door een
echtpaar en een priester.
Wanneer:
januari t/m april en juni 2019
Waar:
Beek, Hoensbroek, Voerendaal,
Geleen Echt, Roermond/
Roerstreek, Stramproy, Venray
Info en aanmelden:
parochiepriester of
chg@bisdom-roermond.nl
zie ook www.huwelijkengezin.nl

16

BIDDENDE MOEDERS
'Biddende Moeders' is voor
vrouwen die, samen met andere
vrouwen, willen bidden voor hun
kinderen en kleinkinderen maar
ook voor jongeren voor wie niet
gebeden wordt.
Er zijn in ons bisdom meer
dan 30 groepjes. Zie op www.
huwelijkengezin.nl voor info waar
u zich kunt aansluiten en om een
nieuw groepje op te starten.
Contact:
regiovertegenwoordigster
Limburg, Wies Mom,
T: 0475-589135,
E: wiesmom@kuriakon.nl
BIDDENDE VADERS
'Biddende Vaders' is voor
mannen die, samen met andere
mannen, willen bidden voor
hun echtgenotes, kinderen en
kleinkinderen en voor alle mensen
die ons gebed nodig hebben.
Voor meer informatie:
www.fathersprayers.org/NL
www.huwelijkengezin.nl/
biddende-vaders
Contact:
Coördinator Nederland:
Ger Schmeits,
T: 06-3085 3318
E: ger.schmeits@home.nl

Laat van je horen en doe mee!
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ROEPING- EN LEVENSORIËNTATIE
De afdeling Roeping en
Levensoriëntatie ontwikkelt
materialen en activiteiten
die bijdragen aan het
bewustwordingsproces van (jonge)
mensen omtrent de invulling van
hun levensroeping.

ROEPINGENZONDAG,
wereldgebedsdag voor Roepingen

Zo is er het gebedsapostolaat voor
roepingen waar meer dan 1.500
biddende mensen lid van zijn. Zij
bidden voor bijzondere roepingen
en krijgen vier keer per jaar een
contactblad, 'Zorg voor roepingen'
toegestuurd. Bent u nog geen lid
van dit gebedsapostolaat en wilt u
graag dit contactblad ontvangen?
Neem dan contact op met de
afdeling:
T.: 0475- 386892
E.: m.rademaker@bisdomroermond.nl.

Waar:
Sint-Christoffelkathedraal
Roermond

Bid mee voor roepingen tot
het priesterschap, diaconaat,
religieuze en Godgewijde leven!

Iedereen is van harte welkom
Wanneer:
zondag 12 mei 2019

Info:
www.bisdom-roermond.nl/roeping
www.clavis.bisdom-roermond.org
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ONDERWIJSBUREAU
Er zijn in het najaar 2018 tien
lesbrieven over religieuze
onderwerpen uitgebracht voor de
onderbouw van het middelbaar
onderwijs, te gebruiken bij diverse
vakken. De lesbrieven zijn op
verzoek van de onderwijsstichting
LVO samengesteld door het
Onderwijsbureau van het Bisdom
Roermond en zijn in een serie van
tien boekjes uitgegeven. Er zijn drie
boekjes over personen (Jezus, Maria
en heiligen), twee over feesten (Pasen
en Kerstmis), twee over gebouwen
(kerken en kloosters) en drie over
religieuze achtergronden (Bijbel,
sacramenten en rituelen rond
overlijden). Ze zijn zo geschreven, dat
leerlingen die weinig of niets van het
christendom weet, er toch de nodige
informatie uit kunnen halen. De
lesbrieven zijn als reeks te gebruiken,
maar ook afzonderlijk. In elke lesbrief
zit een aantal verwerkingsopdrachten.

Laat van je horen en doe mee!
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STICHTING MGR. SCHRIJNEN-HUIS
ONTMOETINGSDAGEN
VOOR ALLE VROUWEN
als voorbereiding op Pasen

AANVRAAG LEZING
De stichting biedt een aantal
concrete activiteiten aan. Zo
verzorgen de consulentes
inleidingen over verschillende
levensbeschouwelijke onderwerpen,
zie de themalijst op de website.
Graag komen we namens de
stichting naar u toe om een van
de thema’s uit de themalijst bij u
te presenteren. De bijeenkomsten
zijn altijd levendig en nodigen uit
tot dialoog.

Wanneer:
dinsdag 26 maart en donderdag
28 maart 2019

Info en aanvraag:
Tonneke Stikvoort,

Kosten:
€ 2,50 per lesbrief

Waar:
bisdomgebouwen aan
Swalmerstraat 100 in Roermond

Info:
G. Dölle, pr.,

Tijd:
10.00 – 16.00 uur

bisschoppelijk gedelegeerde katholiek
voortgezet en hoger onderwijs
E.: g.dolle@bisdom-roermond.nl

Te bestellen bij:

het secretariaat van het
Onderwijs-bureau
E.: m.rademaker@bisdom-roermond.nl

Kosten:
geen

consulente

T.: 0475 - 38 68 20
M.: 06 - 83 98 35 00
E.: schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl

Vrouw
en
kerk

Info en aanmelden:

E.: schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl
W.: www.schrijnenhuis.nl

2019 - 2020
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DIOCESANE PASTORALE DIENSTEN
Adres:
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
www.bisdom-roermond.nl
Secretariaat:
Myriam Rademaker
T: 0475-386892
E: m.rademaker@bisdom-roermond.nl
Gijsbrecht Dieteren
(Evangelisatie en Vitalisering
en secretaris Mgr. E. de Jong
T: 0473-386831
E: g.dieteren@bisdom-roermond.nl

