Kerstbeleving puur in

Rolduc en Kerkrade

Kerstmis is het feest van de bezinning. In
Kerkrade hebben de plaatselijke Rotary-afdeling
en de winkeliersvereniging Hartstikke Goed
zich bezonnen op de vele overeenkomsten die
de kerstbeleving op Rolduc en in het centrum
van de stad in de weekeinde voor het feest. Een
bezinning die geleid heeft tot een samenwerking
die op termijn moet uitmonden in één grote
kerstbeleving in Kerkrade in de weekeinden
voorafgaand aan Kerstmis.
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“Wederzijds enthousiasme”, klinkt
het volmondig als Rotary Kerkrade
bij monde van Hub Linssen en Wim
Franssen en de Kerkrade Hartstikke
Goed-vertegenwoordiging, Sibylle
Buck en Jack Frohlichs als de basis
waarop de nieuwe samenwerking
stoelt, ter sprake komt. “Kerstwereld Rolduc heeft in de voorbije
jaren waarin het invulling heeft
gekregen, bewezen dat het voorziet
in een behoefte. Wij als winkeliersorganisatie staan helemaal achter
die kerstbeleving en streven die na
in het centrum van de stad. Dus als
we beiden onze activiteiten wensen
uit te breiden of de ontwikkeling
van dien aard is, zoals in het geval
van Rolduc, dat uitbreiding onontkoombaar lijkt, ligt samenwerking
voor de hand”.

Kerkraadse winkeliersvereniging
een volgende stap in het verder
uitbouwen van een evenement
dat zich mag verheugen op een
explosief stijgende belangstelling.
Kerstwereld Rolduc heeft in enkele
jaren tijd een stijgende populariteit
ervaren, zowel binnen de eigen gemeenschap als van buiten Kerkrade.
De sfeer en kerstbeleving in het
magische decor van de voormalige
abdij en de kwaliteiteisen die de
Rotary Kerkrade zich met de invulling van de stands en het omlijstingprogramma stelt, zijn een succesformule gebleken. Om continuïteit te
waarborgen is schaalvergroting c.q.
samenwerking met inachtneming
van de kwaliteitsstandaards zoals
die voor Kerstwereld Rolduc gehanteerd worden, bijna noodzakelijk.
MUZIEK

KERSTBELEVING

De anderhalve kilometer afstand
tussen Rolduc en het centrum van
de stad moet op den duur met de
Kerstbeleving die op beide plekken
plaatsvindt te overbruggen zijn, is
de overtuiging van de organisaties.
Voor Kerstwereld Rolduc, dat door
de inbreng van Rotary Kerkrade en
haar vrijwilligers, de laatste jaren
een enorme impuls heeft gekregen,
betekent de verbinding met de

“Kerstbeleving is belangrijk zowel
op en rond de Markt als op Rolduc.
Wat we nodig hebben om elkaar
te versterken, is een goede link om
de fysieke afstand te overbruggen.
Daaraan wordt gewerkt.” Hub
Linssen van de Rotary Kerkrade
doelt daarmee op het treintje dat
elk kwartier bezoekers van de ene
(Markt) naar de andere (Rolduc)
vice versa vervoert. “35 passagiers
per keer kunnen gebruik maken van
die unieke gelegenheid tussen de
kersthoogtepunten van onze stad”,
zegt Sibylle Buck. In de winkels en
de versieringen van de straten op en
rond de Markt ‘speelt’ de kerstbeleving vooral in de weekeinden van
13-14 en 21-22 december. Naast
de grote notenkraker en de houten
kerststal zijn er tal van activiteiten
die aansluiten op de beleving die er
op Rolduc plaatsvindt. “Zo zullen
er muziekoptreden en koren zingen
in kerststijl en een houtcarver zal
letterlijk en figuurlijk aan de slag
gaan om d’r Joep, Kerkraadse beroemde mijnstandbeeld, in hout te
vereeuwigen”.

70 standhouders zullen gangen en
aan de kruisgangen aangrenzende
zalen gezichtsbepalend zijn gedurende drie weekeinden (weekeinden
van 6,13 en 20 december. “We
hebben weer flink meer standhouders dan verleden jaar”, zegt Wim
Franssen van de organisatie. “Bij de
stand hebben we vooral ook gelet
op wat ze toe te voegen hebben aan
de kwaliteit en de kerstbeleving hier
op Rolduc. We willen een goede
mix van cultuur, marktbeleving en
entertainment, uiteraard allemaal
tegen de achtergrond van Rolduc
en Kerstmis. Kerkrade zal hier laten
horen en zien dat het klankstad is;
muziekverenigingen, koren, solisten
en toneelgezelschappen geven alle
weekeinden act de présence in de
abdijkerk. Er zal, met name in de
gewelvenkelders van de abdij, een
kerstlandschap en –sfeer ontstaan
waar jong en oud zich de ogen
uitkijkt aan alles wat beweegt en
speelt.
www.kerstwereldrolduc.nl

KERSTCADEAUS
Natuurlijk gaan de revenuen die het
werk dat door vele vrijwilligers van
Rotary Kerkrade wordt verricht, ook
dit jaar naar twee goede doelen.
Een deel van de opbrengst gaat
naar Vluchtelingenwerk Parkstad,
ter bestrijding van de laaggeletterdheid. Verder wordt een aantal
‘shelterboxen’ (kisten met eerste
levenbehoeften voor rampgebieden)
gekocht en beschikbaar gesteld.
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