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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 19 oktober 2013. 

 Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20. 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
   

 

DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN 

Oktoberoverweging Jaar van het Geloof 

 

In het kader van het Jaar van het Geloof krijgt de geloofsbelijdenis bijzondere 

aandacht. Het parochieblad en/of onze parochiesite zijn bijvoorbeeld media om de 

twaalf artikelen van het geloof voor het voetlicht te brengen. Godfried kardinaal 

Danneels schreef hierover enkele jaren geleden een brochure met de titel 'De vreugde 

van te geloven'. Met toestemming van de auteur worden ons de overwegingen uit die 

brochure aangeboden. Voor de maand oktober, de twaalfde overweging:  

 

De gemeenschap van de heiligen. 
 

Dit is één van de laatste artikelen uit de geloofsbelijdenis, toegevoegd trouwens op het 

einde van de zesde eeuw. Een annex dus, maar van secundaire waarde? Neen. Veeleer 

de uitdieping van het artikel over de Kerk dat voorafgaat. Hier wordt een doorlichting 

gemaakt - een röntgenopname - van wat de Kerk In haar diepste wezen is: de 
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gemeenschap van heiligen. 

 

De grootste vreugde van de mens is samen te zijn met andere mensen. Niemand kan het 

aan of wil helemaal alleen leven: de eenzaamheid zou hem verminken en hij zou niet 

gelukkig kunnen zijn. In alles wat we zijn, zijn we inderdaad van elkaar afhankelijk; in 

alles wat we doen, zijn we op elkaar aangewezen en gericht. Dat is geen slaafse 

afhankelijkheid, maar vreugde; geen last, maar weelde. En de Kerk is meer dan haar 

zichtbare gemeenschap. Met onze menselijke ogen zien we maar één gemeenschap. Het 

geloof ziet er twee: de zichtbare en de onzichtbare. Het is zo’n vreugde door het geloof 

te weten dat er een onzichtbare wereld van engelen en heiligen is, van allen die ons zijn 

voorgegaan en dat die alleen door een flinterdun gordijn van ons zijn gescheiden, een 

vlies slechts dat op breken staat. 

 

Het doet deugd te mogen kijken naar die stoet van heiligen. Zoals wij hebben ze hier 

geleefd, hebben ze geleden en zijn ze gestorven en nu zijn ze bij God om daar voor ons 

voor te spreken. We zouden meer naar dat defilé van heiligen moeten kijken. De 

kalender barst uit zijn voegen: Petrus en Johannes, Paulus, Ignatius van Antiochië, paus 

Leo, Benedictus, Gregorius de Grote, Dominicus en Bernardus, Franciscus van Assisi 

en Clara, Ignatius van Loyola, Theresa van Avila en SintJan van het Kruis, Franciscus 

Xaverius, Vincentius a Paulo, de pastoor van Ars, Theresia, Elisabeth van de Drie-

eenheid, Charles de Foucauld, Moeder Teresa, Pater Damiaan, Edith Stein, Karel 

Houben... 

 

Een niet te overzien veld vol met alle mogelijke bloemen, van witte lelies tot rode 

papavers. 

Gelukkig het volk dat zoveel lotgenoten en vrienden heeft, zoveel voorbeelden en 

voorsprekers. De geschiedenis zit vol met mensen die geloofd hebben dat bij God niets 

onmogelijk is, die blij en trouw de wierook van de lofprijzing en dankzegging voor 

Hem hebben gebrand en de overvloed van zijn gratuite goedheid hebben mogen 

ondervinden. Gelukkig het volk dat die gemeenschap van de heiligen heeft, dat zelf ook 

die gemeenschap is. 

 

Gelukkig het volk dat daarbij ook nog de andere gemeenschap heeft, die van de 'heilige 

dingen': de sacramenten met bovenaan de communio met het Lichaam en Bloed van zijn 

Heer. De eucharistische deelname was trouwens de eerste betekenis van de 'communio 

sanctorum', de gemeenschap met de heilige dingen op het altaar. 

 

Met dank aan Kardinaal Danneels 

 

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand september gaat over: 

“Waarde van de stilte..”. We bidden: “Dat de mensen van onze tijd, dikwijls overweldigd 

door rumoer, de waarde van de stilte herontdekken en luisteren naar de stem van God en 

van hun broeders en zusters”. 

Voor de maand september heeft de gebedsintentie voor de Missie als thema  
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“Vervolgde christenen”. Voor deze intentie wordt gebeden: “dat de christenen 

die in talrijke delen van de wereld lijden onder vervolging, door hun getuigenis 

profeten van Christus’liefde mogen zijn”.   

De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand oktober gaat over: 

“Mensen die wanhopen”. We bidden: “Dat allen die zó gebukt gaan onder de zwaarte 

van het leven, dat zij naar het einde ervan verlangen, zich bewust mogen worden van 

Gods liefdevolle nabijheid”. Voor de maand oktober heeft de gebedsintentie voor de 

Missie als thema “Wereldmissiedag”. Voor deze intentie wordt gebeden: “dat de viering 

van Wereldmissiedag alle christenen doet beseffen, dat zij niet alleen ontvangers, maar 

ook verkondigers van het Woord van God zijn”.  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PAUSBOODSCHAP BGV WERELDMISSIEDAG: GODS WOORD 

BUITEN DE EIGEN OMHEINING BRENGEN 
In Rome werd vorige week de boodschap van de paus naar aanleiding van de 

Wereldmissiedag gepresenteerd. Paus Franciscus benadrukt daarin dat het geloof 

een kostbaar geschenk is, dat niet alleen voorbehouden is aan de eigen gemeenschap 

maar “in de periferieën” gebracht moet worden. Wereldmissiedag heeft dit jaar 

plaats op zondag 20 oktober. De Nederlandse vertaling van de boodschap kunt u via 

http://www.rkkerk.nl/asp/invado.asp?t=show&id=2124 downloaden. 

“Dikwijls ondervindt het werk van de evangelisatie niet alleen van buitenaf hindernissen, 

maar binnen in de kerkgemeenschap zelf. Soms denkt men nog steeds dat de waarheid 

van het evangelie brengen de vrijheid geweld aandoen is.” De missionariteit van de Kerk 

is geen proselitisme, benadrukt de paus, “maar een getuigenis van leven dat de weg 

verlicht die leidt naar hoop en liefde.” 

Paus Franciscus is zeer stellig: Christus kan niet los van de Kerk worden verkondigd. Als 

wij het geloof alleen maar voor ons houden, “dan dreigen wij geïsoleerde, onvruchtbare 

en zieke christenen te worden. (…) De verkondiging van het evangelie is een engagement 

dat de hele Kerk drijft.” Het missionaire elan is een duidelijk teken van de rijpheid van 

een kerkgemeenschap, citeert de Heilige Vader zijn voorganger Benedictus XVI (Apost. 

exhort. Verbum Domini) 

 

INZEGENING RK URNENHOF EN 

H.MARIA & H.BERNADETTEKAPEL 
Op 15 augustus heeft de bisschop de RK Urnenhof en de H.Maria & H. Bernadettekapel 

in de voormalige Bernadettekerk in de Baandert ingezegend. We mogen zeggen onder 

grote belangstelling en met een goede deelname aan de liturgie: de inzegening zelf en 

aansluitend de vespers van Maria Tenhemelopneming. Niet alleen waren de oud-

kerkgangers van deze kerk goed vertegenwoordigd; ook was vrijwel iedereen die had 

meegewerkt aan de totstandkoming van de RK Urnenhof aanwezig. De bisschop sprak in 

zijn preek o.a. de volgende woorden: “U spreekt hier van een urnenhof. Dat heeft iets 

vriendelijks, iets gemoedelijks. Een hof, daar loop je eens naartoe om even te verwijlen, 

zoals dat met een mooi woord heet. Even stilstaan en terugdenken aan onze dierbaren, die 

hier in een urn hun laatste rustplaats gevonden hebben. Tegelijkertijd weten wij als 

http://www.rkkerk.nl/asp/invado.asp?t=show&id=2124
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gelovige mensen ook dat dit niet letterlijk de laatste rustplaats is, dat het leven niet 

ophoudt bij de dood. Wij geloven dat na dood het leven verder gaat in de hemel en dat 

een kerkhof of urnenhof maar een tijdelijke rustplaats is. Wat dat betreft, is het ook heel 

mooi om deze plek in te zegenen op 

het hoogfeest van Maria 

Tenhemelopneming.”  

Ook de burgemeester was aanwezig 

en hij sprak aan het einde van de 

viering over de grote klus waar de 

Kerk, maar ook de gemeente, voor 

staat: “hoe vinden we voor al ons 

leegstaand en nog leegkomend 

onroerend goed in onze stad een 

goede nieuwe bestemming?” Hij 

prees dit initiatief dan ook bijzonder 

en complementeerde eenieder die 

hieraan heeft meegewerkt. 

En aan het einde van de viering was er ook nog een verrassing. Het Monuta Charity Fund 

draagt namelijk enkele keren per jaar financieel bij aan initiatieven in Nederland die erop 

gericht zijn om mensen te ondersteunen in de moeilijke periode vlak voor of na het 

overlijden van een dierbare. Namens de voorzitter van dit fonds, Anita Witzier, mocht een 

vertegenwoordigster aan de deken een cheque van € 6.900,- overhandigen. Het 

deelproject om een 11-tal nieuwe gebrande glaspanelen in de Maria & Bernadettekapel te 

realiseren werd hiermee gehonoreerd. Bijzonder dank werd uitgesproken aan de firma 

Vahsen die niet alleen de Stéles bijzonder mooi hebben uitgevoerd, maar ook het centraal 

opgestelde kruisbeeld geschonken hebben. Eveneens was er een woord van dank aan het 

"peleton Bokkerijders" die het wegkruis hebben geschonken welk in de RK Urnenhof 

geplaatst is. Ook werden in de dank ook betrokken alle kunstenaars en architecten die hun 

beste krachten hiervoor hadden ingezet. 

Alle aanwezigen kregen na afloop een boekje met daarin een beschrijving van alle nieuwe 

en bestaande objecten die (opnieuw) een plaats in dit gebouw hebben gekregen. Dit 

boekje is tijdens de openingsuren van RK Urnenhof beschikbaar. 

Informatie over de mogelijkheden om een urn in een van de zuilen te plaatsen: Baandert 

21, 6136 EM Sittard of email: hans.gerards@online.nl.  

 

EVEN TERUGKIJKEN SINT ROSA 2013: 
We zijn ons zeer bewust dat we een traditie uit te dragen hebben. Daarom veel 

dank aan velen die hieraan ieder jaar meewerken: St.-Rosacomité, Processie-

comité, Harmonieën, vele acolieten/misdienaars, scouting, muziekkoren en  

SINT ROSA 2012: 
aats een oprecht DANK-U-WEL 

 

vele gewone mensen met het Stadsbestuur. De vaste medewerkers van onze kerken zoals 

onderhoudsploeg, kosters, provisoren en al die onopvallende medewerkers die er altijd zijn. 

Dit jaar hebben we thema “Zegt het voort” overwogen. Iemand die iets moois meemaakt 

vertelt anderen graag daarover. Over geloofszaken nam men de laatste tijd steeds meer stilte 

in. Alsof je daarover niet wilt spreken. En dat laatste stelden we dit jaar centraal: “Zegt het 

voort” …. met de prachtige ansichtkaarten die we als St.-Rosacomite dankbaar hebben 

            Deken W. van Rens 

mailto:hans.gerards@online.nl
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verspreid. De H Mis en de Processie van de eigenlijke Feestdag Zondag 25 augustus j.l. 

verliep prachtig: wat regen aan het begin van de pelgrimstocht maar daarna een feestelijke 

en biddende dankprocessie. De opstelling rondom de Kapel had het Processiecomité ietwat 

gewijzigd om de jongeren meer een duidelijke plaats in processie te geven. Een goed 

geslaagd initiatief! Alleen is het opvallend dat de deelnemers in de processie bij terugkeer 

opvallend “rumoeriger” laten verlopen: alsof ze willen zeggen: het is afgelopen, we gaan 

terug!! In de komende jaren moeten we met zijn allen aan dit onderdeel ook meer aandacht 

geven. 

In ieder geval wil ik langs deze weg allen bedanken die hebben meegewerkt aan de diverse 

vieringen en activiteiten; aan al de comités, en verenigingen en individuele parochianen die 

zich ook deze zomer weer hebben ingezet om onze mooie Sittardse geloofstraditie in ere te 

houden, en onze stadspatrones Sint Rosa op een waardige manier te eren en om haar 

voorspraak te vragen, zoals onze verre voorouders eens hebben beloofd. Gaan wij weer 

verder op onze pelgrimsreis door het leven… en mag Sint Rosa ons daarbij een voorbeeld  

en een voorspreekster zijn!      

                                                                                                                                                                         Deken W. van Rens                                         
 

KERKELIJKE TARIEVEN / BIJDRAGEN  en MISSTIPENDIA  

vanaf 1-1-2014 
De diocesane Financiële Commissie heeft onlangs voor het kalenderjaar 2014 de 

volgende adviestarieven voor parochies inzake misstipendia en kerkbijdrage vastgesteld. 

Inzake Misintenties/Kerkdiensten: 

 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)    € 10,- 

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag    € 25,- 

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of   

zondagmissen worden gehouden      € 250,- 

Begrafenismis (rouwgeld)       € 400,- 

Huwelijksmis (trouwgeld)       € 400,- 

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een  

andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst          € 50,- 

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in  

crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst    € 400,- 

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende  

uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)    € 400,- 

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar) 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 

05 jaar € 50,- 

10 jaar € 100,- 

20 jaar € 200,- 

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag 

05 jaar € 125,- 

10 jaar € 250,- 

20 jaar € 500,- 
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De kerkbijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid van priester/diaken, 

asistent in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder 

navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan 

parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, 

c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het 

gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald. 

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op  € 100,-- voor 2014. Het richtsnoer 

voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid. 

LOF EN AANBIDDING  
Iedere Donderdagavond houden we in onze St.-Petruskerk Lof met 

Rozenkrans en Aanbidding. Wij hebben aan deze belangrijke vorm van 

Eucharistische Aanbidding een ietwat andere uitstraling gegeven door 

zoveel mogelijk in de buurt van het Hoofdaltaar met Allerheiligste plaats te 

nemen. Natuurlijk wordt dan ook de Rozenkrans gebeden, maar er wordt 

meer aandacht geschonken aan stilte en daarmee de mogelijkheid om naar Hem 

op te zien.. Daarbij blijft de goede gewoonte bestaan om op de vooravond van 

elke 1
e
 vrijdag van de maand de bijzondere devotie - toegewijd aan het H. Hart 

van Jezus – te beoefenen en in die geest er samen voor te bidden voor al de 

gevraagde intenties. Bijzonder ook de intenties die worden opgeschreven door de 

kerkgangers, achter in het Klokkes bij Deken Tijssen: immers er  ligt daar een 

intentieboek klaar en kan men zelf de intentie opgeven.  

Op iedere komende donderdagavond worden die intenties meegenomen in dit Lof 

en Aanbidding. Wij hopen op uw aller medewerking en gebed. 

 

 

REGINA CARMELI 
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 
17.00 uur: Nederlandse Vespers  
Alle andere zondagen: 
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot 
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen.  

 

OPEN KERK data : In het Jaar van het Geloof - Pelgrim…“Volg Mij” 
op 5 september, 3 oktober, 7 november, 19 december vanaf 11u-13.00 uur in de 

St. Michielskerk. 
EvaVita gebedsuur  wordt OPEN KERK 

Vanaf 15 augustus zijn we maandelijks begonnen op een donderdagmorgen 

in de St.-Michielskerk van 11.00 – 13.00 uur voor het uitgestelde 

Allerheiligste bij Jezus te waken en te bidden voor de nieuwe evangelisatie in 

onze parochies, in het bezinningshuis Regina Carmeli, in het bisdom, in de Kerk. 
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 Dinsdagavonden  10 september,  

8 oktober, 19 november (19.00 – 21.30 uur) 
19.00 uur:  H. Mis in de Grote Kerk   

19.45 uur:  welkom in Regina Carmeli   

20.00 uur:  inleiding met uitwisseling 

21.30 uur:  afsluiting in de kapel 
 

Woensdag 9 oktober (17.00 uur) - zaterdag 12 oktober (14.00 uur)    

Retraite in stilte  "Zalig zij die geloofd heeft!" (Luc 1,45) 

Leiding: Pater Ambrosius Bantle, ORC, lid van de Orde van het Heilig Kruis en van het 

werk van de heilige engelen. Hij is al vaak op de Kollenberg geweest, nadat hij Moeder 

Maria-Teresa Tauscher heeft leren kennen. Hij woont in Schondorf bij München en geeft 

ook retraites in het Nederlands. 

Kosten: € 150,00 (+ eventueel € 6,- voor beddengoed) 

 

Dinsdag 15 oktober (15.00 uur) - vrijdag 18 oktober (14.00 uur) 

Bezinningsdagen in stilte  --  Rondom Tien Woorden van Teresa van Jezus 

Leiding: Pater Frans Vervooren, karmeliet en pastor met een doctoraat in de 

systematische theologie met als specialisatie de mystiek van Johannes van het Kruis. 

Kosten: € 156,00 (+ eventueel € 6,- voor beddengoed) 

 

Zondag 20 oktober (17.00 uur) - donderdag 24 oktober (14.00 uur) 
Retraite in stilte   --   Het goddelijk kindschap 

Leiding: Pater Johan Debeer, FSJ, sinds 1986 broeder van Sint Jan. 

Kosten: € 200,00 (+ eventueel € 6,- voor beddengoed) 

 

Zaterdag 16 november (14.00 uur) - zondag 17 november (14.00 uur)  

Stilteweekend onder begeleiding 

Leiding: Pater Frans Vervooren, karmeliet en pastor met een doctoraat in de  

systematische theologie met als specialisatie de mystiek van Johannes van het Kruis. 

Kosten: € 60,00 (+ eventueel € 6,00 voor beddengoed) 

 

INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard,  046  

457 09 93 Zr. M. Gisela, regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl/ 

 
 
 

 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

 

DAGBEDEVAART BANNEUX :  MARIA ONTMOETEN      woensdag 2 oktober 

Op 2 oktober vindt weer de Maria-bedevaart naar Banneux plaats. 

U kunt zich hiervoor nog aanmelden, graag vóór 15 september! Na  

aanmelding ontvangt u precieze gegevens over opstapplaats en vertrektijd. Laat 

de dagelijkse beslommeringen eens achter u en ga met ons mee op bedevaart 

naar Banneux. Samen bidden, luisteren, in gedachte met Maria praten over uw 

gezondheid, over uw zorgen. De rugzak van het leven lichter maken, beter te 

dragen. Verlichting en troost zoeken bij Maria, die in Banneux de hoopvolle 

woorden uitsprak: “Geloof in Mij, ik zal in u geloven”.  

mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
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Programma: 

10.30 uur   Aankomst in Banneux, koffie 

11.00 uur   Eucharistieviering, processie 

12.30 uur   Lunch 

 14.15 uur   Bidden Rozenkrans 

15.00 uur   Lof met ziekenzegening 

15.30 uur   Samenzijn, koffie en vlaai 

16.45 uur   Vertrek 

De kosten voor deze dag bedragen 

 € 39,50 p.p., inclusief koffie, vlaai en lunch.  

Wilt u alleen gebruik maken van het vervoer, 

dan betaalt u per persoon € 18,50 buskosten. 

 

Meer info en aanmelding (vóór 15 sept):  
mw. R. Gieskens,  4519039 

 

FAKKELTOCHT NAAR KAPEL IN 'T ZAND  zaterdag 5 oktober  

Voor de 27e maal trekt op de eerste zaterdag van de Rozenkransmaand oktober een 

fakkelbidtocht van de kathedraal naar het bedevaartsoord van O.L.V. in ’t Zand. Op 

zaterdag 6 oktober vertrekt de fakkeltocht rond 19.30 uur vanuit de kathedraal, na afloop 

van de eucharistieviering die om 18.30 uur aldaar wordt gehouden. De route is dit jaar 

anders dan voorgaande jaren, namelijk via het Zwartbroekplein en dus niet via de 

Stationstunnel.  

Rond 21.00 uur wordt in de Kapel in 't Zand een afsluitende 

gebedsviering gehouden. De fakkeltocht trekt elk jaar honderden 

deelnemers in alle leeftijdscategorieën. Na afloop zijn er pendelbussen 

die de honderden deelnemers terugbrengen naar de startlocaties en het 

NS-station. Meer info: m.rademaker@bisdom-roermond.nl of (0475) 

386892.         

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD      
op:  zaterdag 26 oktober, 10.00 - 12.00 uur 
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad 

 Pauluskerk – Limbrichterveld 
 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid: Mensen in 

Nood. Al een aantal jaar steunt Sam’s Kledinginzameling wereldwijd noodhulp aan 

mensen die het slachtoffer zijn geworden van oorlog, natuurrampen, honger of 

onderdrukking. Met structurele projecten biedt Mensen in Nood weer een beter bestaan. 

Dit najaar willen wij extra aandacht vragen voor een project van Cordaid Mensen in Nood 

in Zuid India. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door 

overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) 

worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt Mensen in Nood samen 

met lokale organisatie Kalvi Kendra aan vijf nieuwe evacuatiecentra. Help ook mee! 

 

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op 

www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60 of www.menseninnood.nl  

----------------------------------------------------------------------------- 
 

BENEFIETCONCERT 
Op zondagmiddag 22 september 2013 organiseert de stichting ‘Behoud Franse 

Klooster’ om 15.00 uur een prachtig benefietconcert in de parochiekerk Christus' 

Hemelvaart - H. Joseph te Vrangendael (Hemelsley 240,  6137 BV Sittard). Deze 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
http://www.samskledingactie.nl/
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middag heeft u de gelegenheid om te genieten van koorzang en orgelspel. De opbrengst 

van het concert komt ten goede aan de restauratie van het Verschueren pijporgel uit de 

Kapel van het Franse Klooster. Het concert zal verzorgd worden door het koor ‘Synoidos’ 

onder leiding van Nadia Loenders. De pianobegeleiding zal verzorgd worden door 

Valentijn Elsen. Organist Pierre Lebon zal het in 2010 gerestaureerde orgel bespelen dat 

in 1748 vervaardigd werd door Pieter Assendelft. In het kader van het 110-jarig jubileum 

van het werk van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zal Mathias Reul (rector 

Orbis Medisch Centrum) een toespraak houden. Eenieder is van harte uitgenodigd om te 

komen luisteren naar dit prachtig concert. Toegang: vrije gave voor restauratie 

‘Verschueren pijporgel” uit Kapel Franse Klooster info@stichtingbehoudfranseklooster.nl   

--  www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

 

CONCERTEN/FILM VOOR SENIOREN 
Op zondag 20 oktober as. wordt in het FORUM-gebouw (voormalige bioscoop) 

Engelenkampstraat Sittard om 14.30 uur een prachtig concert georganiseerd speciaal voor 

senioren en alleenstaanden. BELLA VOCE, een solistenensemble, bestaande uit 18 

personen, zingt delen uit operette - opera en musical. Ook treden solistisch op een 

harpiste en een pianist met populaire klassieke muziek. Aansluitend wordt koffie/thee en 

gebak aangeboden. Entree Euro 7,50. 
Op zondag 10 november as. om 15.00 uur vindt het bekende jaarlijks concert plaats in de 

Christus Koning kerk te Leijenbroek - Sittard. Het Mannenkoor Si-tard treedt dan op met 

de bekende solist Hubert Delamboye en het solisten ensemble VOICE ART. Gratis 

entree. 
Ter herinnering: voor senioren en alleenstaanden: iedere eerste vrijdag van de maand is 

in het FOROXITY theater om 14.00 uur een bijzondere film te zien. Na afloop koffie/thee 

en gebak. Entree Euro 10,- 

    
                          Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard

                                                                    St.-Petruskerk: Kerkplein    

     St.-Michielskerk:   Markt 24 

Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3 

    Deken Van Rens Kloosterplein 10,  4512275  

Kapelaan A. vd. Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

ING-bank 1032540 (IBAN: NL51INGB0001032540) 

Rabobank 147603676 (IBAN: NL98RABO0 147603676)
 

NIEUWKOMERS WELKOM!  

 Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die  nieuw zijn  komen  

  wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom!   Of bent u binnen de parochie  verhuisd?  

  Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer  door te geven, aan  de administratie,  

  Pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,   4512275  of   aan  

  mw. R. Gieskens,   Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard,  4519039.    Dank u!  

 

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
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  GEDOOPT                     
Jaylinn,  dochter ouders Heiligers-Cainero, Vennstrasse 1 Tuddern,  30-6-2013 

Caro, dochter ouders Streukens-Evers, Heerdstr 45A, St Joost,  28-7-2013 

Julian, zoon ouders Bours-Kamps,  Bertus Aafjesstr 12,  11-8-2013 

   Gefeliciteerd! We bidden dat Jaylinn, Caro en Julian onder de goede      

   zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun  

   peetouders en van de hele geloofsgemeenschap  mogen opgroeien tot   

   goede christenen. 

GEDOOPT/1
E
 H COMMUNIE/GEVORMD 

Mevr. Katrin van Boxtel, 32 jaar,  Geleenderweg 7  op  10-8-2013 

We wensen haar en haar naaste familie kracht en genade toe om meer en meer toe te  

groeien naar Gods Liefdevolle Verbondenheid. Van harte Proficiat!! 
 

KERKELIJK HUWELIJK    
gaan huwen:   

 

     Marcel Roncken en Ruth Schippers,  Fr.Erensstraat 33,  15 oktober 2013  

                                                                                                     (H. Petruskerk) 

 ‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede van  

     Christus steeds wonen in u en in uw huis’    (Uit de huwelijksliturgie) 

ATTENTIE 

     Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten,  

     neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar voor de geplande    

     trouwdatum!  U kunt contact opnemen met:  

deken -4512275 of diaken Ter Haar: -4513381. 

 

 

   
 

 

OVERLEDEN 

Zr. Clothilda (A. Nachtmann) 

Gerda Curvers-Smeets    

Yvonne Baetens-Derks 

Piet van der Ploeg                     

Math Rademacher 

Corrie van Meer-Vervaart  

Miet Heuts-Wessels   

Nolda Notten-van Hoesel  

Martin Delnoy 

 

Kollenberg 2     

p/a Odasingel 855 

Leyenbroekerw 78  

Kribslaan 6 

Jupiterstraat 14 

Schuttestraat 2  

Putstraat 118          

Bloemenweg 25    

Schuttestraat 2                    

 

  91jaar                                

95 jaar                    

71 jaar      

88 jaar 

54 jaar 

92 jaar 

95 jaar 

89 jaar  

96 jaar 

 

†  17- 7- 2013                                   

†  23- 7- 2013 

†  24- 7- 2013   

†  25- 7- 2013  

†  26- 7- 2013  

†    2- 8- 2013 

†  12- 8- 2013  

†  22- 8- 2013  

†  23- 8- 2013    

         

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 
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Parochie H. Bernadette – 

Baandert: Kerkbijdrage:  

                       Giro 157.19.73 

IBAN: NL07INGB0001571973 

 

Parochie H. Paulus – Limb’veld:  

Kerkbijdrage: Giro 3268633 

IBAN: NL86INGB0003268633 

 

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!   
  

Algemeen nummer van Parochiecomité: 

Kerkbijdrage: Giro 1032540                     

IBAN: NL51INGB0001032540 

 

Parochie HH Petrus en Michaël:    

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676                                                                    

IBAN: NL98RABO0147603676 

 

GRAAG UW AANDACHT VOOR INGESLOTEN INLEGFORMULIER 

 H. VORMSEL EN EERSTE H. COMMUNIE 

Ouders, attentie: 

Zit uw kind in groep 4 of 8, maar niet op één van onze R.K. basisscholen, en wilt u hem 

of haar toch graag dit schooljaar de Eerste H. Communie laten doen of het H. Vormsel 

laten ontvangen? Meld uw kind dan a.u.b. zo spoedig mogelijk aan bij kapelaan Van der 

Wegen   4512628, of de parochie-administratie   4512275.  Immers binnenkort starten 

de godsdienstlessen ter voorbereiding om deel te nemen aan een van de vieringen. 

De viering van het H. Vormsel vindt plaats op zondag 26 januari  2014 om 11.30 uur in 

de St.-Petruskerk, de Eerste H. Communie (Binnenstad/Baandert) op Hemelvaartsdag 29 

mei 2014 om 9.30 uur en voor Eerste H. Communie Limbrichterveld/Hoogveld op 

Zondag  15 juni 2014, ook om 9u30.  

 

 Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u 

het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 

Mail uw adres naar: www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

 

GEZINSVIERINGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR  

Welkom! 

 

Gezinsmis op  

Zaterdag 5 oktober 

Zaterdag 9 november 

Zaterdag 30 november 

Zaterdag 24 december 
 

om 

18.00 uur 

18.00 uur 

18.00 uur 

17.00 uur   

18.00 uur  

bij gelegenheid van 

Sint Franciscus  

Sint Maarten 

Begin Advent  

Kindje wiegen 

Kerstavond 
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GEZINSVIERING  SINT FRANCISCUS: 5 oktober  

   

 

    De eerstvolgende Gezinsmis houden we op zaterdag 5 oktober. We        

vieren dan het feest van de Heilige Franciscus van Assisi, de heilige  

die zo goed met dieren kon bidden en praten. Later zijn de mensen deze 

feestdag van St Franciscus (4 oktober) Werelddierendag gaan noemen. 

Alle papa’s, mama’s, grote en kleine kinderen: van harte uitgenodigd 

om 18.00 uur in de St.- Petruskerk, om samen te luisteren en bidden, te 

zingen en te vieren! En de kinderen mogen als gebruikelijk hun knuffel 

meenemen. Deze worden gezegend met wijwater! Welkom! 

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 8 september: Drie-en-twintigste Zondag door het jaar 
Maandag 9 september: Bedevaart naar Kevelaer 
Zaterdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing. 
Zondag 15 september: Vier-en-twintigste Zondag door het jaar.  

   Zondag 22 september: Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar.  
Zondag 29 september: Zes-en-twintigste Zondag door het jaar.  Tevens wordt in de  

St.-Michielskerk op zondag 29 september het Hoogfeest van de HH. Michaël, Gabriël 

en Rafaël, aartsengelen, patroonsfeest van de St.-Michielskerk gevierd 
Vrijdag 4 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zaterdag 5 oktober: om 18.00 uur in de St.-Petruskerk een Gezinsmis bij gelegenheid 
van de gedachtenis van H. Franciscus van Assisi (4 oktober ook WereldDierendag) 

  Zondag 6 oktober: Zeven-en-twintigste Zondag door het jaar.  
   Zondag 13 oktober: Acht-en-twintigste Zondag door het jaar. 

Zaterdag 26 oktober: Kledinginzameling (sacristie St.-Petruskerk Binnenstad 
                                      en ook bij St.-Pauluskerk, L’Veld) Sam’s Kledingactie                               
 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 21 oktober tot 25 november.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
donderdag 11 oktober 2012 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  
via e-mail-adres:  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl.  
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676,  
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum. 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 7 september 

18.00 uur Pl.Zwd Gerda Curvers-Smeets; 

jrd ouders Erkens-Rouers; plev levende en 

overledene leden vd fam Dieteren en de 

fam Hellbach en 3e pljrd voor overl 

moeder; gestplev voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst Math 

Rademacher, Corrie v Meer-Vervaart, 

Martin Delnoy (samenzang) 
Zondag 8 september 

Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar 
11.30 uur Pl.Zwd Yvonne Baetens-Derks; 

jrd Sjang Jessen; plev uit dankbaarheid; 
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plev Mw. M.E. Beugels-Koolen; hgm bgv 

uit dankbaarheid (K); gestplev uit dank-

baarheid (vw fam v Aubel-Arnoldts); 

gestpljrd ouders Kreijn-Buijzen; gestpljrd 

Jos Bitsch; gestpljrd overl ouders Kleinjans 

-Kühnen; gestpljrd overl echtp Lejeune-

Hassig; gestpljrd overl echtp Van 

Groenendael-Wielders; plev v heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (Petruskoor) 
Maandag 9 september 
Bedevaart Sittard-Kevelaer 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Piet van der Ploeg   

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans 
Dinsdag 10 september 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks Hendriks en Mgr. Ben Janssen; ev 
Piet van der Ploeg; ev overledenen fam. 
Spijkers 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
Woensdag 11 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Piet van der Ploeg 

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; ev  Sef 

Heuts en de levende en overl leden vd fam 

Heuts-Wessels 

Donderdag 12 september  
08.00 uur ev Piet van der Ploeg  
19.00 uur; gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.30 uur Lof (samenzang) 

Vrijdag 13 september 
H. Johannes Chrysostomus, 
bisschop en kerkleraar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Piet van der Ploeg 

19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink; gestev 

overl. echtp. Feron-Hoenen en em-past. 

Eduard Hoenen 
Zaterdag 14 september  

 Feest van de Kruisverheffing  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Piet van der Ploeg  

18.00 uur pljrd overl ouders Wijshoff-

Bormans; plev fam Arnold Dieteren-van 

Neer-Meyer; gestplev voor de zielenrust 

van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst Corrie 

v Meer-Vervaart, Martin Delnoy 

(samenzang) 
Zondag 15 september 

 Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur Plzwd v Math Rademacher, 1
e
 

pljrd v Jeannÿ Wauben-Janssen; plev v 

Harrie Vink en v echtl. Vink-Schmeits en 

Trude Schmeits; pljrd Hans Grimmelt; plev 

overl familieleden Pier-Weijzen; gestpljrd 

overl ouders Baggen-Starmans; plev v 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in 

de wereld (Petruskoor) 
Maandag 16 september  

HH. Cornelius, paus en Cyprianus, 
bisschop, martelaren 

   08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
Piet van der Ploeg 

 19.00 uur gestpljrd ouders Tonglet-
Winteraeken; ev overl ouders en broers 
Meerts 

   Dinsdag 17 september 
      H. Lambertus, bisschop en martelaar 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks; ev Piet van der Ploeg 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 18 september 

08.00 uur ev Piet van der Ploeg 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 19 september 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

Piet van der Ploeg 
19.00 uur ev uit dankbaarheid t.i.v. twee 
jarigen die “Sara” zien; gestev overleden 
echtpaar Meulenberg-Kleuters;  

19.30 uur Lof 
Vrijdag 20 september 
  HH. Andreas Kim Taegŏn, priester,  

en Paulus Chŏng Hasang en gezellen,   
 martelaren 

08.00 uur ev Piet van der Ploeg  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 21 september 
   H. Matteüs, apostel en evangelist  
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
overl. fam. Marx 

18.00 uur Pl Zwd Corrie v Meer-Vervaart; 

gestplev voor de zielenrust van overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; 1
e
 pljrd v Lou Colaris en 

Jeanne Colaris-Arets; nadienst Martin 

Delnoy (samenzang) 

Zondag 22 september 
 Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur pljrd v Mia van Aubel-Arnoldts 

en haar echtgenoot Guus, en wederzijdse 

fam.; 1
e
 pljrd v Riet Goverde-Nouwens; 

hgm v Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd v 

fam Boh-Orbons; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (samenzang) 
Maandag 23 september 

   H. Pius van Pietrelcina,  

        priester (Padre Pio) 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev  Sef Heuts  
Dinsdag 24 september 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 25 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overledenen van de fam. 
Feron-Hoenen  
Donderdag 26 september 
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter 
Josette en kleindochter Jooske 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.30 uur Lof  (Samenzang) 

Vrijdag 27 september 
   H. Vincentius de Paul, priester 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 28 september 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl. grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis  

18.00 uur Pl Zwd Piet van der Ploeg; gestplev 

voor de zielenrust van overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

nadienst Martin Delnoy (samenzang) 

Zondag 29 september 
  Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur pljrd v ouders Cobben-Quadackers 

en zoon Harry; pljrd ouders Douffet-Claessens 

en v Twan Douffet en Michael Douffet; 

gestplev ouders Zef en Carry Hamers-Schintz; 

plev  v Trees en Cor  De Wit-Neilen en tevens 

v Dory Neilen; pljrd v Hub Coenen en v 

dochter Marie-Thérèse; plev voor heilige 

priesters, religieuzen en de vrede in de wereld 

(Petruskoor) 

Maandag 30 september 

H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
08.00 uur ev overledenen van de fam. Smeets-
Bouwels 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 1 oktober 

   H. Teresia van het Kind Jezus  

 maagd en kerklerares 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks; t.e.v. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

v Louis Beursgens; tev H. Antonius en voor 

overl ouders en broers Meerts  
Woensdag 2 oktober 

 HH. Engelbewaarders 

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 

en de moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 3 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur echtp. Keymis-Buyink 

Vrijdag 4 oktober 
 H. Franciscus van Assisi  

08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter 

Josette en kleindochter Jooske; ev Klaus 

Scheibe   

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 5 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 

bisdom  
18.00 uur GEZINSMIS gestplev  voor de 
zielenrust van overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Catharina Krux; 
gestpljrd Josine Derrez en overl. ouders 
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Derrez-Kallen; gestplev overl fam Mevissen-
Driessen; plev levende en overledenen v/d 
fam. Dieteren en de fam. Hellbach, nadienst 
Martin Delnoy 

Zondag 6 oktober 
    Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur pljrd v Pierre Thissen; plev voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld (Petruskoor) 
Maandag 7 oktober 
   Heilige Maagd Maria vd Rozenkrans 
08.00 uur ev v overleden ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid; 
ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom 
en in de parochies gesteld zijn om leiding te 
geven 
19.00 uur gestev overl. echtpaar Kaptein-
Haagmans; gestev echtp Caulfield-Tholen;    
Dinsdag 8 oktober 

08.00 uur: ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en Mgr. Ben Janssen; ev v 

overledenen v fam Spijkers  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 9 oktober 

08.00 uur ev v overleden ouders Leonard 

Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
Donderdag 10 oktober 

   H. Maagd Maria, Sterre der Zee 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overleden echtpaar 
Meulenberg-Kleuters 

Vrijdag 11 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Zaterdag 12 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev Leony Dieteren-Meyer;  
Zondag 13 oktober 

Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 
11.30 uur plev ter gedachtenis aan Coby 

Poulsen-Hoving en Philep Brouwers; plev voor 

heilige priesters, religieuzen en de vrede in de 

wereld; gestpljrd Thea Bruls-Barleben; 

gestplev overl fam Muyres-Maessen; gestpljrd 

voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus 

en haar echtgenoot  (samenzang) 
Maandag 14 oktober 
08.00 uur ev v ouders Vleugels-Dieteren 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 15 oktober 

H. Teresia van Jezus, maagd/ kerklerares 

 08.00 uur; ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks; gestev Lies Roppe en overledenen 

vd fam Roppe-Kissels  

15.00 uur Pl.Huw.Dienst v Ruth Schippers en 

Marcel Roncken 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 16 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd overl echtp Hage-Baggerman 

Donderdag 17 oktober 
   H.Ignatius van Antiochië 
 bisschop en martelaar  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd Mimy Corbeij en 

overledenen vd fam Corbeij-Kerrens; 

gestev overledenen vd fam Feron-Hoenen 

Vrijdag 18 oktober 

   H. Lucas, evangelist 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen; gestev 

Corry Close en familie 

Zaterdag 19 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 8 september 

   Drie-en-twintigste Zondag d/h Jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (Bernadettekoor) 

Zondag 15 september 
   Vier-en-twintigste Zondag d/h Jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur plev uit dankbaarheid; plev v em 
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deken Cees Buschman; gestplev voor de 

zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 

Zondag 22 september 
   Vijf-en-twintigste Zondag d/h Jaar  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd v RD Jo Simons ; plev uit 

dankbaarheid; gestplev voor de zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria   

Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 

Zaterdag 28 september 

15.00 uur Pl.Hgm bgv 25-jarig huw.jubileum 

v echtlieden Pauly-Van Beers 
Zondag 29 september 
    Hoogfeest van de HH. Michaël, Gabriël  
    en Rafaël, aartsengelen 
    patroonsfeest van de St.-Michielskerk 
   Zes-en-twintigste Zondag d/h Jaar

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur plev v em deken Cees Buschman; 

gestplev voor de zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux  (samenzang) 
Zondag 6 oktober 

Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; (samenzang) 
Zondag 13 oktober 

Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

09.30 uur plev v em deken Cees Buschman; 

gestplev voor de zielenrust van overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  (samenzang) 
 

 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliek-team: 
Oude Markt 20,  4515141 (dinsdag t/m vrijdag,  10-12 en 14-16 uur!) 

Zondag 8 september 
Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen; voor de intenties van de erven 
Robertz; voor overl. ouders Hanckens-
Peters; uit dankbaarheid v 80 jarige en 
familie (Basiliekkoor) 
Dinsdag 10 september 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 12 september 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen; voor de intenties van de 
erven Robertz; voor overl. man Jan 
Schrijen; voor dhr. Harry Diederen en zijn 
dochter Margriet. 
Zaterdag 14 september  

 Feest van de Kruisverheffing  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 15 september 
 Vier-en-twintigste Zondag d/h jaar  
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen; voor de intenties van de erven 
Robertz; jd. voor overl. ouders Teney-

Pennings; voor Betje Colaris-Spetgens 
vanwege verjaardag (Schutterij St. Rosa vw 
jaarlijks koningsvogelschieten) 
Dinsdag 17 september 

      H. Lambertus, bisschop en martelaar 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 19 september  
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen; voor de intenties 
van de erven Robertz. 
Zaterdag 21 september  
   H. Matteüs, apostel en evangelist  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 22 september 
 Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar  
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen; voor de intenties van de erven 
Robertz.  (Basiliekkoor) 
Dinsdag 24 september 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 26 september 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 
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Caulfield-Tholen;v de intenties van de 
erven Robertz; uit dankbaarheid v ons 
gezin. 
Zaterdag 28 september 

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen  

Zondag 29 september 
Zes-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; 
v de intenties erven Robertz (samenzang) 
Dinsdag 1 oktober 

   H. Teresia van het Kind Jezus  

 maagd en kerklerares 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 3 oktober 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 
Caulfield-Tholen; v de intenties van de 
erven Robertz. 
Zaterdag 5 oktober  

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. . 
(Bedevaart Nederhorst ten Berg) 
Zondag 6 oktober 
Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur v alle levende en overl. leden vd 
Aartsbroederschap; v overl echtp Caulfield-
Tholen; v de intenties van de erven 
Robertz.. (Bedevaart Sweikhuizen) 
Dinsdag 8 oktober 

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 10 oktober  

   H. Maagd Maria, Sterre der Zee 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 
Caulfield-Tholen; v de intenties van de 
erven Robertz; v onze beide overl.ouders.. 
Zaterdag 12 oktober 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 13 oktober 
 Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen; v 
de intenties van de erven Robertz, intenties 
parochie Baandert  (Bedevaart Baandert 
mmv H.Bernadettekoor) 
Dinsdag 15 oktober 

H. Teresia van Jezus, maagd en 

kerklerares 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 17 oktober 

   H.Ignatius van Antiochië 
 bisschop en martelaar  

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 
Caulfield-Tholen; v de intenties van de 
erven Robertz. 
Zaterdag 19 oktober 
09.00 uur  v overl echtp Caulfield-Tholen

 

OKTOBER ROZENKRANSMAAND 
Rozenkrans bidden is méér dan Weesgegroeten prevelen, het is een 
leerschool voor mensen die willen groeien in geloof en die de dingen 
om hen heen willen leren zien in  het Licht van Christus! Daarbij is 
Moeder Maria onze uitstekende leermeesteres. Daarom willen we in 
de oktobermaand extra aandacht besteden aan het Rozenkransgebed. 
U bent daarbij van harte uitgenodigd op: dinsdag tot en met vrijdag 
(zaterdag, zondag en maandag niet!) om 15.30 uur in de Basiliek 
van O.L.Vrouw van het H. Hart. Er zijn altijd bidders!! Doe Mee!! 

 

 

 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381   
 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23 

Kerkbijdrage:   Giro 157.19.73 

IBAN: NL07INGB0001571973 
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H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 4 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie 

in de parochie rondgebracht. Voor opgave: Diaken ter Haar: tel 046-4513381 of bij 

Deken. 

 

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK  
Ieder jaar gaat onze parochie op de tweede zondag van oktober op bedevaart naar de 

Basiliek aan de Oude Markt in Sittard. Zoals aan de kerkgangers beloofd, houden we deze 

bedevaart levend, ook na de sluiting van de H.Bernadettekerk. Dit jaar gaan we dus op 

zondag 13 oktober om 10 uur met een bidprocessie naar de Basiliek, waar om half 11 de 

H. Mis is. Voor het eerst vertrekken we vanuit de HH. Maria & Bernadettekapel die 

onlangs ingezegend is. We nemen weer een bedevaartskaars mee welke de rest van het 

jaar in de Basiliek op verzoek voor intenties uit onze parochiegemeenschap zal branden. 

Het Bernadettekoor zal in de Basiliek de gezangen verzorgen. 

 

BELANGSTELLENDEN VOOR DE RK URNENHOF  
Belangstellenden om een urn te plaatsen in de RK Urnenhof, kunnen hiervoor een briefje 

met hun gegevens sturen naar Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard of Baandert 21, 6136 EM 

Sittard of per mail aan hans.gerards@online.nl. 

Er wordt daarna contact met u opgenomen.  
advertentie______________________________________________________________________ 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 7 sep 19.00 u. Nadienst Annie Bahr-Leurs 

Maandag 9 sep 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 11 sep 19.00 u. Uit dankbaarheid 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 14 sep 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 16 sep 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 18 sep 19.00 u. Uit dankbaarheid 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 21 sept 19.00 u. Zeswekendienst Mevr. Elisabeth Mommers  

Maandag 23 sep 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 25 sep 19.00 u. Uit dankbaarheid 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 28 sep 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 30 sep 19.00 u. Lies Thissen-Janssen en overl.familieleden Thissen-Tummers 

Woensdag 2 okt 19.00 u. Uit dankbaarheid 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 5 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 7 okt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 9 okt 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 12 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 14 okt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 16 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof 

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. 

Digitaal Parochieblad?? : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl  

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 5 oktober bij: 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, 

Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 
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Overleden 
 

Mevr. Annie Bahr-Leurs, Smithlaan 151, 83 jaar  05-08-2013 

Mevr. Elisabeth Mommers, Smithlaan 151, 80 jaar  05-08-2013 
 

Moge zij rustten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 
 

 
Parochie HH Petrus en Michaël:   

Kerkbijdrage: Rabobank 147603676   

IBAN: NL98RABO0147603676 

      

Parochie H. Bernadette – Baandert: 

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

IBAN: NL07INGB0001571973 
Parochie H. Paulus – Limb’veld:  

Kerkbijdrage: Giro 3268633 

IBAN: NL86INGB0003268633 

Algemeen nummer Parochiecomité: 

Kerkbijdrage Giro 1032540                     

IBAN: NL51INGB0001032540 

 

 Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u 

het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 

Mail uw adres naar: www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

 
Pastoraal Team: 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10   4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9, Einighausen   4516089 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24   4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23    4513381 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2    4528072 
 

Centrale administratie parochiecluster:  

Kloosterplein 10   4512275   

e-mail: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties  

of bespreken van overige zaken is de administratie geopend  

op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 uur!! 

Contact: 

 mbt  H. Doopsel: 

  Diaken B. ter Haar:  4513381 

 mbt H. Huwelijk: 

  Deken Van Rens:     4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal: 

Kapelaan Vd Wegen: 4512628 

 mbt parochieblad: 

    administratie:  4512275 

 voor al het overige:  

administratie:  4512275 

Het volgende parochieblad verschijnt op 19 oktober en loopt tot 30 november 2013. 

Kopij aanleveren vóór 10 oktober op de administratie  
Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 


