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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 5 april 2014. 

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

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

DE HEER ZET VUUR EN WATER VOOR JE NEER… 
Tegenwoordig bladeren we bijna niet meer in boeken en/of tijdschriften. De krant haalt 

voorlopig nog de brievenbus maar heeft ook al moeite om bij iedereen aan huis te komen. De 

computers en de “iPhone en/of tablets” - of hoe het allemaal mag heten - zijn nu de 

nieuwsbrengers. Daar haal je alles uit. Je hebt een gesprek met iemand en als we gaandeweg 

het gesprek ontdekken dat we iets niet weten, dan wordt het ter plekke opgelost door de 

informatie te halen uit een iPhone of iets dergelijks. Het gevaar van dit alles is dat we menen 

veel kennis te kunnen halen uit allerlei bronnen, maar helaas weet je niet waar de bron haar 

kennis uiteindelijk vandaan haalt! En verder zie je dat de communicatie in het gesprek 

herhaaldelijk wordt onderbroken door al die zoekacties in de “IT-world”. Soms lijkt het erop 

of de deelnemer meer met het apparaat bezig is dan met de mens met wie hij/zij eigenlijk zou 

moeten praten.  Ik hoef u niet te vertellen hoe irritant het is om mensen op straat te zien 

lopen, of in de trein of bus, die met een apparaat in de oren en met de ogen op zombieniveau 

zich verplaatsen van huis naar werk en andersom. Je krijgt er geen woord tussen, geen goede 

dag helpt en beklemtoont alleen maar de eenzaamheid. Ik heb nu mijn eigen geluid en/of mijn 

leuke melodieën en de ander moet me niet storen. Maar waar komt dit alles nu vandaan? 
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Waardoor ontstaat dit alles zo? Zou het te maken hebben met het hanteren van normen en 

waarden? Als je op hetzelfde internet zoekt naar de waarden in onze samenleving, dan komen 

deze uit verschillende bronnen, zo lezen we. Er staat bijvoorbeeld: 

 Christelijke waarden komen uit de Bijbel. In de Bijbel is de liefde de belangrijkste 

waarde. 

 Joodse waarden komen uit de Thora. In de Thora is rechtvaardigheid de 

belangrijkste waarde.  

 Islamitische waarden komen uit de Koran. In de Koran is overgave aan de wil van 

God/Allah de belangrijkste waarde. 

 Liberale waarden zijn ontleend aan het gedachtegoed van de Verlichting. Binnen 

deze traditie is vrijheid een belangrijke waarde. 

 Socialistische of Sociaaldemocratische waarden zijn afgeleid van het socialisme. 

Binnen deze traditie zijn vooral de sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en respect 

een belangrijke waarde. 

 Calvinistische waarden vinden hun oorsprong in de ethische en morele principes van 

Calvijn zoals matigheid, hoog arbeidsethos en een dienende verantwoordelijkheid 

voor de ander en voor de wereld van overmorgen. 

 Humanistische waarden vinden hun oorsprong in het humanisme. Het gaat om 

gelijkwaardigheid tussen mensen, verantwoordelijkheid voor je eigen leven en dat 

van anderen in de samenleving en om het recht om vorm te geven aan je eigen leven 

(de regie hebben over heel je leven)…………….. 

Interessant is dit alles te lezen. Maar zoals eerder gezegd: wat is dan de diepgang van elke 

bron? En vanuit welke bron ben ik zelf onderweg? Of heb ik de oeroude bron voor mezelf 

afgesloten? Ben ik naar een andere bron overgestapt? Ben ik van christendom over/af/gestapt 

naar bijvoorbeeld humanisme. Of naar socialisme, hindoeïsme of liberalisme?  

In de H Schrift komen we die normen- en waardeverschuiving ook tegen. Interessant is het 

om bijvoorbeeld te lezen in het boek Genesis (hoofdstuk 45 e.v.) over hoe het geloof vanaf 

Abraham met al die normen en waarden van generatie op generatie wordt doorgegeven. En 

dan lees je dat het ene Volk Gods vanaf Vader Jacob (Israel) uiteenvalt in allerlei stammen 

met ieder hun eigen opvattingen en meningen en het wordt zelfs zo erg dat ze elkaar 

bestrijden en zelfs doden om het grootste gelijk. Alles vervalt uiteindelijk tot een kleine 

heilige rest. Die blijft trouw aan de eens gegeven bron van normen en waarden die de Heer 

aan de mensheid heeft toevertrouwd. We moeten dus niet menen dat alleen in onze tijd die 

verschuiving plaats vindt. Het is vanouds. Alleen heeft men nu wat IT-spulletjes waardoor 

we denken dat we meer zouden kunnen en weten…..  maar de kernvraag blijft bestaan: wat 

doe jij met de bron die jou is toevertrouwd?  Het is als met een familiealbum of als een 

fotogalerij op je PC met allerlei foto’s van familie en vrienden. Die zijn je dierbaar. Gooi je 

die zo maar weg als het jou niet meer uitkomt? Ik heb een kleurenfoto van mijn overleden 

moeder. Toen waren kleurenfoto’s heel schaars. Als iemand de foto van mijn moeder zomaar 

weggooit met de opmerking dat het eigenlijk geen waarde heeft want dat is toch maar 

gewoon papier…. dan kan ik me enorm opwinden omdat ik iemand tegenover me heb die 

geen greintje van verbondenheid met mij wilt delen. Deze persoon gaat als een soort 

“zombie” op in zichzelf en kan niet aanvoelen wat voor de ander van wezenlijk belang kan 

zijn.  

Nou precies dat laatste is het verdriet van onze tijd en generaties. Met het grootste gemak 

schudden we de zorgvuldige geloofsbeleving van ouders en grootouders van ons af in de trant 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Christelijke_waarden&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liefde
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joodse_waarden&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thora
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtvaardigheid
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Islamitische_waarden&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koran
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overgave
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(islam)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberale_waarden&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Verlichting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_(sociologie)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociaaldemocratische_waarden&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_rechtvaardigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egalitarisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Respect
http://nl.wikipedia.org/wiki/Calvinisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvijn
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Matigheid&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsethos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naastenliefde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naastenliefde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rentmeester_(beroep)#Politiek_begrip
http://nl.wikipedia.org/wiki/Modern_humanisme
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van: ik heb nu eenmaal een andere opvatting en ik vind wetenschap belangrijker dan allerlei 

sprookjes en fabeltjes, trouwens de kerk heeft zoveel fouten gemaakt……   

Interessant is het om in dit verband de eerste lezing van een van de afgelopen zondagen te 

herlezen:              Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach (Ecclesiasticus) 15,15-20 

Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden,  

en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt.  

Hij heeft vuur en water voor u neergezet:  

gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest.  

Voor de mensen liggen het leven en de dood,  

en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven.  

Want groot is de wijsheid van de Heer,  

zijn macht is geweldig en Hij ziet alles.  

Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen  

en iedere daad van de mens is Hem bekend.  

Hij heeft niemand bevolen te zondigen  

en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen 

We begrijpen duidelijk dat de mens een vrije keus heeft:  

de Heer zet vuur en water voor je neer… 

Dacht u nou werkelijk dat onze ouders en grootouders simpele mensen waren die zonder 

nadenken de stappen van hun leven hebben gezet? In hun keuzes hebben ze ook voor hun 

kinderen het beste gekozen: het beste in onderwijs, opvoeding, normen en waarden enz… en 

ook het geloof want dat anker van houvast en Godsvertrouwen kunnen we niet missen. Maar 

mensen dan die “bekering” meemaken? Ze zijn toch ook van Bron gewisseld!! Interessant is 

het leven van Edith Stein. Van oorsprong een Joodse vrouw die in de jaren van 1920 e.v. een 

van de hoogstaande geleerden in de Filosofie was. Door het Nationaal Socialisme werd ze 

vervolgd, ze mocht niet professor worden en moest later vluchten naar Nederland maar werd 

uiteindelijk door de bezetter opgepakt en kwam in het concentratiekamp om. Ze was later 

katholiek geworden maar ze bleef steevast uitdragen: mijn Bron van het geloof is het Joodse 

geloof en door de overgang naar het Katholicisme heb ik mijn oeroude vertrouwde geloof in 

het Katholieke Geloof kunnen voltooiien. Ze poneert het niet als een tegenstelling maar als 

een overgang waartoe God ieder mens roept. Proberen wij dat ook te doen? 

Deken Wilbert van Rens 

VASTENAKTIE 2014 
‘Help de zusters en de mensen in Sierra Leone!’ 

Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in de 

kerk klaar!! 

  
Missieburo Roermond 

 

VASTENAKTIE 2014: SIERRA LEONE   
Op Aswoensdag 5 maart 2014 gaat de Veertigdagentijd van start, en daarmee ook weer de 

jaarlijkse Vastenaktie. Dit jaar staat Sierra Leone centraal. Sierra Leone ligt in het 

Noordwesten van Afrika aan de Atlantische Oceaan. Na een militaire staatsgreep in 1991 

brak er een burgeroorlog uit. Ongeveer een derde van de mensen sloeg op de vlucht. Sinds 

het einde van de oorlog in 2002 is het land bezig aan een moeizame periode van 

wederopbouw. De kinderen moeten opnieuw leren leven in een gezin, moeten weer naar 

school en de verwoeste infrastructuur moet weer opgebouwd worden. Voormalige rebellen en 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Oceaan
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teruggekeerde vluchtelingen moeten samen verder. Ze moeten elkaar kunnen vergeven om te 

kunnen werken aan een betere toekomst voor iedereen. 
In de stad Koidu in het Kono-district hebben zusters van de missiecongregatie van St. Jozef 
van Cluny, afkomstig uit Frankrijk, het ‘Diomplor-programma’ opgericht. In de lokale taal 
betekent ‘diomplor’ saamhorigheid. De zusters ondersteunden de vluchtelingen in de kampen 
en vingen ook de kinderen op. Na afloop van de oorlog, keerden de vluchtelingen terug naar 
huis. In 2003 vroegen de mensen uit Koidu of de zusters zich bij hen willen vestigen om te 
helpen bij de wederopbouw. Samen met een groot team van mensen uit Sierra Leone zelf, 
zorgen de zusters onder meer voor onderwijs voor de kinderen en helpen ze de ouders een 
eigen inkomen te verwerven. De zusters starten in 2004 hun eerste missieschool. Veel 
kinderen hangen op straat en vaak is er niets te eten. De zusters ontwerpen een simpel 
uniform en houden het schoolgeld laag. Met hulp van andere missieposten en van mensen uit 
Europa kunnen ze alle kinderen, die zwaar getraumatiseerd zijn, opnemen die ze ook in het 
vluchtelingenkamp hebben opgevangen. De zusters en docenten volgen trainingen om te 
leren deze kwetsbare kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.  
Tienermoeders kunnen binnen het Diomplor-programma een vak leren. Bij de 
nijverheidsschool is een crèche waar de meisjes regelmatig naar binnen kunnen lopen om 
voor hun baby te zorgen. De meisjes leren er koken en bedienen, haarverzorging en textiele 
werkvormen, zodat ze straks zelf hun brood kunnen verdienen.  
Ouders kunnen deelnemen aan zogenoemde ‘business and savings’-groepen’. Groepen van 
tien tot 25 (voornamelijk) vrouwen vormen een soort vereniging met een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris. De groep wordt begeleid door een eigen trainer. De 
vereniging krijgt een lening waarmee ze een klein handeltje of winkeltje kunnen starten. Als 
iemand door ziekte of andere omstandigheden tijdelijk niet in staat is bij te dragen aan de 
verenigingskas, dragen de andere leden gezamenlijk het ontbrekende deel bij. Deze groepen 
zijn dan ook een belangrijk vangnet voor gezinnen als de kostwinner ziek wordt. Dat is een 
belangrijk verschil met ‘gewoon’ microkrediet. 
Vastenaktie wil deze zusters graag ondersteunen. Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-
offerblokken weer achter in onze kerken, met daarbij de bekende vastenzakjes. Het 
Vastenzakje treft u ook aan in het volgende parochieblaadje. Denk in deze Vastentijd aan 
onze arme medemens en geef uw vastenoffer. 
Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Binnenstad in de Goede Week, zijn weer 
vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Iedere parochie heeft daarin haar eigen gewoonte. 
Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel dan even naar de administratie 046-4512275, of mail 
naar kantoor-fedpetrus@123telcom.nl. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het 
gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag 
overmaken dan kan dat onder vermelding van ‘vastenaktie 2014’ naar het banknummer van 
onze parochie: NL 511 INGB 0001032540 of het diocesaan nummer van de Vastenaktie: 
NL21 INGB 0003000046 ten name van Missieburo Roermond. 

 
Een mooie Vasteloavend toegewenst en een goed begin van de Vasten! 

Pastoor P. Kerkhofs verhuist per 1 maart 2014 van pastorie Einighausen naar een 

appartement in de voormalige pastorie te Leyenbroek. Als pastoor-assistent in ons cluster is 

het van groot belang dat hij meer in onze buurt woont en van daaruit zijn pastorale diensten 

blijft aanbieden aan onze parochies in clusterverband en ook voor parochie H Gemma. Zijn 

adres wordt: Leyenbroekerweg 107, 6132 CD Sittard, tel 046-4008960 

Wij wensen hem op deze nieuwe standplaats Gods rijkste Zegen toe.  
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   GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt: 

‘Respect voor de wijsheid van ouderen: Dat de wijsheid en 

ervaring van ouderen wordt gerespecteerd in de Kerk en de 

maatschappij’. De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt dan: 

‘Samenwerking voor de evangelisatie: Dat de priesters, 

religieuzen en leken onbaatzuchtig samenwerken voor de 

evangelisatie’. 

Voor de maand maart  luidt de aanbevolen pauselijke intentie: ‘Rechten 

en waardigheid van de vrouw: Dat in alle culturen de rechten en 

waardigheid van de vrouw gerespecteerd worden’. De gebeds- 

intentie voor de evangelisatie luidt dan: ‘Roepingen voor de 

evangelieverkondiging: Dat vele jongeren de uitnodiging van de 

Heer aannemen om hun leven te wijden aan de verkondiging van 

het Evangelie’. 

 februari 

2014 

 

 

   
 

maart 

2014 

 

  WAT VALT ER TE DOEN:  

 
Al in de 15e eeuw werden in Sittard broden uitgedeeld aan mensen in armoede. Dit is in 

de loop van de tijd langzaam uitgegroeid tot een traditie. Op halfvastenzondag 

(Zondag Laetare) verstopte de vader van het gezin in alle vroegte krombroodjes in 

eigen tuin of in de Kollenberg. De kinderen moesten de broodjes vervolgens gaan 

zoeken. Hen werd verteld dat die uit de hemel waren gevallen. Dit gebruik raakte echter 

ná de Eerste Wereldoorlog in het slop. Daarom heeft een aantal Sittardenaren in 1923 

het Krombroodrapencomité opgericht om het gebruik in stand te houden. Sinds de 

oprichting van het comité vertrekt er elk jaar een stoet richting Kollenberg waar vanaf 

de kogelvanger de broodjes uitgegooid worden.  

Ook dit jaar, op zondag 30 maart a.s., zal het op de 

Kollenberg weer duizenden overheerlijke 

krombroodjes “regenen”. Traditiegetrouw gooit het 

krombroodrapencomité met halfvasten de 

krombroodjes naar de grabbelende en graaiende 

kinderen. Dat gebeurt om 14.30 uur langs de 

zogenaamde kogelvanger, net onder de St. Rosakapel. Het krombroodrapen is inmiddels 

één van de oudste Sittardse tradities. Een traditie waar menig “Zittesj Mechelke of 

Sjnaak” met veel genoegen aan terug denkt. En daar is het comité trots op. En, weer of 

geen weer, het Krombroodrapen en het evenement op de weide van de zusters van de 

Kollenberg gaan onder alle weersomstandigheden door. Dus ga 30 maart om 14.30 uur 

naar de Kollenberg voor het traditionele krombroodrapen in een traditionele omgeving 

met na afloop diverse optredens en activiteiten aan de voet van de kogelvanger op de 

Kollenberg in Sittard. 
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BEGIN NU AL MET DE KLEDINGINZAMELACTIE VAN 

SAM’S KLEDINGACTIE EN STEUN CORDAID MENSEN IN NOOD! 
We berichten u nu al tijdig:  Op zaterdag 10 mei vindt in Sittard de kledinginzamelingsactie 

van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt nu al tijdig opzij leggen uw 

goede spullen: U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 

gesloten plastic zakken van 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de volgende adressen: 

Sacristie van de Heilige Petruskerk aan het Kerkplein Sittard-centrum 

Heilige Pauluskerk   Whitestraat 2 Limbrichterveld 

Ingangportaal H.Hartkerk  Geldersestraat 37 Sittard-Overhoven 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie 

Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar een laatste maal uw aandacht voor 

een preventieproject van Cordaid in het Zuiden van India, dat Sam’s Kledingactie voor het 

derde achtereenvolgende jaar steunt. 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 hier aan evacuatiecentra waar mensen een veilig 

heenkomen kunnen vinden. De planning is dat deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen 

worden. Wij hopen nog één keer, met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle 

project: Help mee, voor India! 

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.  

INFO REIZEN MET BEDEVAARTSKARAKTER 
STILLE OMGANG AMSTERDAM    

AFD. ZUID- EN MIDDEN- LIMBURG 
In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 maart as. zal in Amsterdam weer de traditionele 

Stille Omgang worden gehouden. 

Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch wonder dat op 15 maart 

1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het 

mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam de 

STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, toen een geschrift werd ontdekt 

waarop de route van de middeleeuwse processie stond beschreven.  

Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en 

vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed 

vertegenwoordigd. Het thema van de komende Stille Omgang luidt: “In de stilte 

hoor je meer: God spreekt in ònze tijd”. 

Vanuit Zuid- en Midden- Limburg worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar 

Amsterdam te vervoeren. Deze vertrekken zaterdagavond 22 maart vanaf voorkant station NS 

Sittard om 20.25 uur. De deelnemersprijs bedraagt € 22,00 per persoon. 

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims 

vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam 

gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering, deze begint 

om 01.30 uur in de Amsterdamse Krijtbergkerk, deze is gelegen aan het Singel vlakbij het 

Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een 

kop koffie te drinken en een broodje te eten. 

Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Z. & M. Limburg.  

http://www.samskledingactie.nl/
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De pelgrims worden zondagochtend 23 maart om 06.20 uur weer op de opstapplaats afgezet. 

Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 14 maart bij de plaatselijke correspondent: 

Zusters Karmelietessen, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard. Tel. 046 – 452 53 80 

e-mail:  stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl 

 

FRANCISCUS EN ZIJN VOLGELINGEN 
9-daagse reis naar Padua, San Giovanni Rotondo en Assisi van 24 juni tot 2 juli 2014 

Op verzoek van Mgr. Wilbert van Rens, organiseert de stichting Bon Pasteur een 9-daagse 

bedevaart/cultuurreis waarbij de spiritualiteit van de Heilige Franciscus de leidraad is. De 

huidige Paus, die bewust de naam van deze Heilige aannam, roept ons op om ons weer 

hernieuwd te laten inspireren door de H. Franciscus. De Heilige Franciscus nam het steeds 

weer op voor de zieken en verstotenen in onze maatschappij en liet zich onverschrokken 

leiden door het opperste Gebod van het Evangelie: De Naastenliefde.   Ga met ons mee en 

laat het voorbeeldig leven van Sint Antonius, de Heilige Pater Pio, de Heilige Clara en St. 

Franciscus  u in uw hart raken.  

U kunt het volledige reisprogramma lezen op de folders die u vindt achter in de kerk. Ook 

kunt u hier onderaan dit artikel de adressen vinden waar u verdere informatie kunt krijgen. 

De reis verloopt via Zuid-Duitsland (1
e
 overnachting), Oostenrijk, Italië naar H. Antonius te 

Padua (2
e
 overnachting), dan langs Adriatische kust naar Pater Pio in San Giovanni Rotondo, 

daar hebben we 3 overnachtingen, vervolgens naar de H. Franciscus in Assisi alwaar men 2 

overnachtingen heeft. De terugreis wordt aanvaard naar Einsiedeln in Zwitserland. Einsiedeln 

is dé Maria bedevaartsplaats van Zwitserland. Daar de laatste overnachting en dan via 

Frankrijk, Belgié naar Nederland terug. Een heel rondje Europa! We blijven gemiddeld 2-3 

uur in de bus zitten, elke keer wandelpauze en om 18u sluiten we busreis af om naar een hotel 

te gaan.  

Deze 9 -daagse reis kost slechts € 745,-- per persoon in een twee persoonskamer. De toeslag 

eenpersoons kamer bedraagt €140,--. In de prijs is begrepen: 

 Vervoer per luxe touringcar 

 Verzorging op basis van halfpension in goede hotels met alle kamers minimaal 

douche/wc 

 Alle excursies ( exclusief eventuele entrees) 

 Inclusief en collectieve reis- en bagageverzekering. Voor slechts € 45,-- per persoon 

kunt u deelnemen aan de collectieve annuleringsverzekering te betalen bij de 

aanmelding. 

 Geestelijke begeleiding door Mgr. W. van Rens 

 Bekwame reisleiding door de stichting Bon Pasteur 

 Aanmelden via een aanmeldingsformulier dan wel via email  info@bonpasteur.eu  

of bij de deken.  Zie ook folders: achter in de kerk! 

Informatie bij de stichting Bon Pasteur. www.bonpasteur.eu of bij de reisleider Gerard van 

Rens, gerard@vanrens.be of per telefoon +31(0) 652497965 

 
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: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

mailto:stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl
mailto:info@bonpasteur.eu
http://www.bonpasteur.eu/
mailto:gerard@vanrens.be
mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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VOLTOOIING RESTAURATIE SCHILDERIJEN ST.-MICHIELSKERK 

 
Door gemeenschappelijke inzet is een belangrijk stukje religieus cultureel erfgoed gered en 

bewaard voor ons nageslacht. Van de vier grote schilderijen van de Sittardse St.-Michielskerk 

zijn vorig jaar de eerste twee gerestaureerd. Nu is ook de restauratie van de laatste twee 

voltooid en zullen de vier kunstwerken op woensdag 19 maart tijdens de St.-Joepmarkt, 

de grootste jaarmarkt van Nederland, door de duizenden bezoekers bewonderd kunnen 

worden. De heer René Hoppenbrouwers, directeur van de Stichting Restauratie Atelier 

Limburg, zal aan onze naaste medewerkers van de Sittardse Kerkenwacht een toelichting 

geven op de restauratie zodat zij met St. Joep het publiek op de hoogte kunnen brengen van 

de resultaten van deze ingrijpende restauratie. Ook wordt er nog hard gewerkt aan een goede 

lichtaanstraling van deze prachtige schilderijen. Wij hopen op uw aller belangstelling.  

Met veel dank, mede namens het kerkbestuur, 

Deken W. van Rens 
 

FILM/CONCERT  CULTURA VITA.  
                                                                                                                                                  

Op vrijdag 14 maart om 14u wordt door CULTURA VITA in FOROXITY de film 

PHILOMENE gedraaid. Entree is 10 Euro incl koffie/thee en gebak.  

Verder wordt ook op zondag 6 april as wordt in het Gruisenkerkje in het Centrum van 

Sittard een concert georganiseerd door CULTURA VITA en ten gehore gebracht door het 

DOU THEO COLLAERT/WIM TONNAER om 15.00 uur. Het betreft publieksvriendelijke 

klassieke muziek, gespeeld op altfluit - piccolo - basfluit en gitaar. De entreeprijs is Euro 8,- 

incl consumptie in de pauze. Eindtijd 16.45 uur 

Voor inlichtingen: Mevr. Bell - Kapellerweg 51 - Sittard. tel 046-4200016 

                         
                          Met de Limburgse bedevaart naar   LOURDES   

             LOURDES !!!!!!   EEN REIS MET MEERWAARDE 
                          Veel mensen zouden graag eens naar Lourdes willen.          

                          Maar weten niet goed hoe ze z’n reis naar Zuid Frankrijk 

                          moeten aanpakken. 

Hoe kom ik daar? Met wie zal ik gaan? Hoe vind ik er de weg? 

Hoe weet ik waar de Nederlandse vieringen zijn? 

Ik ben slecht ter been, kan dat dan allemaal wel? 

Zit U met deze of andere vragen dan helpen wij U graag. 

 

Wij zijn Miennie Wilbers uit Montfort en Gerda Janssen uit  Limbricht , beide lid voor  

de Bedevaartgroep  Roermond / Sittard.  Tweemaal per jaar gaan we zelf als reisleiding 

mee. 

De  reizen worden verzorgd door de Stichting Organisatie Limburgse bedevaarten.  

We reizen per bus, trein en vliegtuig. 
IEDEREEN  KAN MEE:  ZIEK, GEZOND, JONG EN OUD. 
Voor meer informatie aan huis, via telefoon of via de mail kunt U bij  ons terecht. 

                      Wij komen graag bij U langs voor inlichtingen en aanmeldingen; 

        Miennie Wilbers 0475-541851     mienniewilbers@hotmail.com                   

                      Gerda Janssen   046-4516323      gerda-janssen@live.nl 

mailto:gerda-janssen@live.nl
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REGINA CARMELI 
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding 
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen 

Alle andere zondagen: 
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot 

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen 

OPEN KERK. Do. 6 maart: 10u30 -12u30 Data: 10 april, 8 mei, 5 juni, 10 juli, 14 aug, 11 

sept, 9 okt, 6 nov,11 dec Locatie: St.-Michielskerk aan de Markt. 

PELGRIMSAVOND - Jezus ontmoeten in de sacramenten. Di 11 maart: 19u45-22u00. 

Vervolgdata: 8 apr, 13 mei, 10 juni, 8 juli                                                                                

Retraites in stilte:  - Zo. 2 maart (17u00) tot di. 4 maart (14u00)."Zie het Lam Gods" - 

Meditaties over de Eucharistie,over het vieren H. Mis  Leiding: Past. M. Otto Kosten: € 80,00| 

- Di. 25 maart (15u00) tot  vr. 28 maart (14.00u)  "Op weg naar pasen" Leiding: Pater Frans 

Vervooren Kosten: € 156,00 

- Ma. 31 maart (17u00) tot do. 3 april (14u00)  "Verenigd met de engelen en heiligen"- 

Leiding: Pater Ambrosius Bantle Kosten: € 150,00                                                  

Bezinningsdag Za. 8 maart (10.00 – 17.00u)  "Onderweg naar het mysterie van ons geloof". 

Leiding: Rector Ruud Goertz Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen) 

INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard, 

 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.  

                            Parochie  H. Petrus en H. Michaël   
St.-Petruskerk: Kerkplein 

St.-Michielskerk:   Markt 24 

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

    Deken W. van Rens, Kloosterplein 10,  4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107, 4008960   

Kapelaan A. vd. Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

  Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël 

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

Rabobank IBAN: NL98RABO 0147603676 

ING-bank IBAN: NL51INGB0001032540 

  

H. DOOPSEL  –  H. COMMUNIE – H. VORMSEL 
Lieke, dochter ouders Daniëls-Keerssemeeckers, Vrangendael 133 op 12-01-2014 
Luca en Senna Van der Broeck, broer en zus uit bovengenoemde familie op 16-02-2014 

Gefeliciteerd! We bidden dat Lieke, Luca en Senna 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. 

1
E
 H COMMUNIE/GEVORMD 

Jan van Aken, 18 jaar,  Bergstraat te Born: 1
e
 H Communie + H Vormsel op 17-1-2014 

Joey Geelen en Demi Lowis,  ontvingen op 26-1-2014 - bij de grote Vormselviering - ook het 

Sacrament van het H Vormsel. 

We wensen hen en hun naaste familie kracht en genade toe om meer en meer toe te groeien naar 

Gods Liefdevolle Verbondenheid. Van harte Proficiat!! 

http://www.carmeldcj.nl/
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KERKELIJK HUWELIJK                                         
   gaan huwen:   

      Pieter Bovy en Riny Ortmans,  Cicerostraat 16, Hoogveld op 24 mei 2014 (in Thorn) 

‘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) 

 Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, neemt u 

a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar vòòr de geplande trouwdatum!  

U kunt contact opnemen met de deken  046-4512275 of diaken Ter Haar: 046-4513381. 
 

 

OVERLEDEN 

Lenie Janssen-Habets 

Joseph Collin 

Lieske Reijnders-Heuts   

Hubertina Canton-Kirkels   

Jo Herijgers               

 

Boterbloemstraat 1     

Kollenbergerhof 6    

Pr Kennedysngl 12/7 

O. Broeksittarderwg 3 

Resedastraat  12 

 

87 jaar                                

86 jaar                    

91 jaar 

92 jaar 

84 jaar  

 

†  08-01-2014                                   

†  21-01-2014 

†  21-01-2014 

†  14-02-2014 

†  14-02-2014 

        Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.  

LOF  EN AANBIDDING:  IN DE ST.-MICHIELSKERK!! 
Vanaf  eind oktober hebben we het wekelijkse biduur niet meer in de St.Petruskerk 

maar iedere donderdag in de St.-Michielskerk: van 11u-12u. Het is fijn om te zien 

hoe marktbezoekers even “tijd nemen” om Hem te aanbidden of een kaarsje op te 

steken. In dezelfde St.-Michielskerk wordt ook maandelijks  het EvaVita gebedsuur 

ofwel OPEN KERK wordt gehouden: de eerstvolgende keer is  OPEN 

KERK op donderdag 6 maart a.s. van 10u30-12u30. De data in 2014 voor 

OPEN KERK zijn allemaal op de donderdagen van 10u30-12u30:    

6 februari, 6 maart, 10 april, 8 mei, 5 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober,  

6 november, en 11 december.   

IN BASILIEK: Een extra OPEN KERK wordt gehouden op St. Joep in de BASILIEK, 

woensdag 19 maart a.s., van 14u-16u!! WELKOM!!!  

 

NIEUWKOMERS WELKOM!  
     Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken  

     die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! 

     Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? 

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

     aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  

      

 UW AANDACHT S.V.P.  
Zondag 23 februari: Zevende Zondag door het Jaar  

Zaterdag/zondag 22/23 februari: In Sittardse St.-Petruskerk: Hoogfeest van Sint Petrus’ 

Stoel, patroonsfeest van de Grote Kerk. Ook is op zondag de herdenking van de sterfdag van 

de Dienaar Gods Deken Tijssen: hij wordt bijzonder herdacht in de H. Mis van 11u30! 
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Zondag 2 maart: Achtste zondag door het Jaar 

Woensdag 5 maart: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag,  
begin van de Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend  
en aan de gelovigen het askruisje uitgereikt. Begin van de Vastentijd en ook de  
start van de Vastenaktie (zie blz 3 en 4).  

IN DE VEERTIGDAGENTIJD  in onze St.-Petruskerk: 

elke zondag om 16.00 uur: Vesperdienst  -  elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg  

Vrijdag 7 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.     
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen 

Zondag 9 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 

Zondag 16 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd  

Woensdag 19 maart: Sint Joep! Hoogfeest van de heilige Jozef,  
       bruidegom van de heilige Maagd Maria. Attentie: 

WOENSDAG 19 MAART: SINT JOEP! 

Let op: er is geen ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk,  

wel om 9.30 uur in de Grote Kerk, met opluistering van Koor Canticorum!                      

wel is er de gewone avondmis om 19u in de St.-Petruskerk.                                                       

OPEN KERK op St. Joep van 14u-16u in de BASILIEK!! 

Zondag 23 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd 

Dinsdag 25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer  -  Maria Boodschap 
HH Missen in St.-Petruskerk om 8u en 19u; in Basiliek om 9u! 

Zondag 30 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd:  
    Zondag  “Laetare”:  in Sittard  --   Zondag van Krombroodrapen.  
Vrijdag 4 april: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.     
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen 
Vanaf zaterdag/zondag 5/6 april: Begin van Passietijd en Goede Week (zie volgend 
parochieblad!) 

 

VASTENAKTIE 2014 
‘Help de zusters en de mensen in Sierra Leone!’ 

Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in de 

kerk klaar!! 

  
Missieburo Roermond 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 5 april tot 10 mei 2014.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
donderdag 27 maart 2014 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. 
 

Maandag 3 en dinsdag 4 maart: Carnavalsmaandag en –dinsdag: 

de avondmis vervalt van 19.00 uur in de St.-Petruskerk. Op dinsdag vervalt 

ook het rozenhoedje en de H.Mis in de Basiliek. Ook de Basiliek en onze 

administratie zijn die dagen gesloten ! 
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ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 22 februari -  
18.00 uur  gestplev v de zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; nadiensten: Joseph Collin, 

Lieske Reijnders-Heuts, Hubertina Canton-

Kirkels (samenzang) 
Zondag 23 februari 
   Hoogfeest van Sint Petrus’ Stoel, 
Patroonsfeest van de St.-Petruskerk; 
alsmede sterfdag Eerbiedwaardige Dienaar 
Gods Deken Tijssen 
11.30 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; 
plev Frans Loefen en fam. Loefen-Klinkers; 
gestpljrd overl. kandidaat-zalige pastoor-
deken Ludovicus Tijssen  (Petruskoor)  
Maandag 24 februari 

08.00 uur ev overledenen van de fam. 

Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 25 februari 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 26 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur tev H. Bernadette 

Donderdag 27 februari                          

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overl. leden fam. 

Musolf-Nyssen 
Vrijdag 28 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 
en em-past. Eduard Hoenen 

Zaterdag 1 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestpljrd Philomène Paques-

Cals; plev Gertruda Dieteren-van Neer; 

nadiensten: Joseph Collin, Lieske Reijnders-

Heuts, Hubertina Canton-Kirkels  (samenzang) 
Zondag 2 maart  
  Achtste Zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en 

Maria Mager; tev OLV en H Bernadette voor 

de priesters uit de parochies en voor 

priesterroepingen (Michielskoor)    

Maandag 3 maart 

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 

ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 

leiding te geven; gestev echtp Caulfield-

Tholen;   

19.00 uur Géén avondmis 
Dinsdag 4 maart 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks; t.e.v. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding; 
gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur Géén avondmis 

   Woensdag 5 maart, Aswoensdag  
   Verplichte vasten-en onthoudingsdag 

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 

en de moed om godsdienstig te leven; gestev 

echtp Caulfield-Tholen,   

19.00 uur gestev levende en overl leden v 

C.V.  Marotte Zitterd; gestev overl ouders 

Wim en Johanna Fabus-Koning en zoon Jo; 

gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-

Koning en zoon Jo (samenzang) 

Donderdag 6 maart  
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl vd fam 
Roppe-Kissels  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 7 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van 
Jezus; ev Klaus Scheibe 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 8 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

18.00 uur  gestplev v de zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestpljrd Jules Paques; plev 

levende en overl. leden kapel "Hel en Valsj"; 

ev voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom; pljrd Annie en Wil 

Stassen-Pfennings; nadienst v Hubertina 

Canton-Kirkels (samenzang) 
Zondag 9 maart 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd  
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11.30 uur gestev levende en overl. leden fam. 

Musolf-Nyssen; pljrd ouders Jan en Elly 

Beursgens-Kessels; pljrd Conrad Kleuters en 

Maria Kleuters-Stassen; gestplev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels  (Petruskoor)  

16.00 uur Vespers 

Maandag 10 maart 
08.00 uur ev v overleden ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid; 
gestev echtp Caulfield-Tholen, 

19.00 uur ev overl. ouders Vleugels-Dieteren 

Dinsdag 11 maart 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en Mgr. Ben Janssen 
19.00 uur gestev overl. ouders Laumen-van 
Loon;  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 12 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 
19.00 uur echtp. Keymis-Buyink 

Donderdag 13 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters 
Vrijdag 14 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev Corry Close en familie 

19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag 15 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; nadienst v Hubertina 

Canton-Kirkels (samenzang) 

Zondag 16 maart 
   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd 

11.30 uur PlZwd Lieske Reijnders-Heuts; 

overleden familieleden Pier-Weijzen; pljrd 

Miny Reijnders-Kuijpers; jrd  Frans Fiddelers 

en Gertrudis Mostard; pljrd v ouders Arno 

Dieteren en Els Dieteren-Honings (Petruskoor) 

16.00 uur Vespers 
Maandag 17 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   

19.00 uur gestev overleden echtpaar Kaptein-

Haagmans 
Dinsdag 18 maart 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks; 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
Woensdag 19 maart - Hoogfeest van  
   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 

08.00 uur vervalt!   
09.30 uur Pl. H. Mis gestplev voor zielenrust 

van pastoor-deken mgr. Ben Janssen vw De 

Mander; gestplev zuster Ida Mevissen en 

Harrie Mevissen; RD Jo Simons; overl. 

grootouders Joseph Brandts en Johanna 

Rouschop uit dankbaarheid; ev Martin 

Meuwissen, dochter Josette en kleindochter 

Jooske (Canticorum) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 20 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen van de fam. 

Feron-Hoenen 
Vrijdag 21 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 22 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

18.00 uur gestplev v de zielenrust vh  overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestplev levende en overl. 

leden vd fam Thijssen en Seven tevens voor 

Robert Thijssen; gestpljrd Jes Beaumont en v 

Jo van Mulken; nadienst v Hubertina Canton-

Kirkels (samenzang) 

Zondag 23 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd  

11.30 uur gestpljrd Mia Zentjens-Paes en 

Wiel Zentjens; pljrd Piet Kox en Piet van 

Gellekom  (Petruskoor)  

16.00 uur Vespers 

Maandag 24 maart 

08.00 uur ev overledenen van de fam. 

Smeets-Bouwels; 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
Dinsdag 25 maart – Hoogfeest van 
Aankondiging vd Heer (Maria Boodschap) 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks;  
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19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
gestev Marijke Eijgelshoven-Eyckeler; 

gestjrd Sef Heuts; Nico Bitsch, priester van 

Bisdom Roermond 

Woensdag 26 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 

Donderdag 27 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen 
Vrijdag 28 maart 
08.00 uur tev OLVrouw v Lourdes 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 29 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
gestev levenden en overledenen vd fam. 
Bitsch-Lejeune; overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis 
18.00 uur gestpljrd Jean Willems; plev 

Gertruda Dieteren-van Neer; gestplev voor de 

zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

(samenzang) 

Zondag 30 maart  
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  
    Zondag Laetare  -  Half Vasten - 
Krombroodrapen 

11.30 uur Gezinsmis: gestpljrd overl 

echtelieden Harry Marx en Philomène Marx-

Donners; pl1ejrd v ouders Emile Wagemans 

en Lisa Wagemans-Nohlmans (GEZINSMIS) 

16.00 uur Vespers 
Maandag 31 maart  
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 1 april 
08.00 uur t.e.v. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding 
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen 
en em-past. Eduard Hoenen; gestev echtp 
Caulfield-Tholen; 

Woensdag 2 april 

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 april 

08.00 uur ev Bert Verbeek 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 4 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Klaus Scheibe 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 5 april 
08.00 uur ev voor priesterroepingen in 
parochie, dekenaat en bisdom; gestev echtp 
Caulfield-Tholen;  
 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 23 februari 
   Zevende zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev em.deken Cees 
Buschman (Schola Sittardiensis) 

Donderdag 27 februari 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 2 maart  
  Achtste Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
 Catharina Krux;  (samenzang) 

Donderdag 6 maart 

10u30-12u30: OPEN KERK:  Uitstelling + 

Aanbidding 

Zondag 9 maart 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
 Catharina Krux; (Bernadettekoor)  
Donderdag 13 maart 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 16 maart 
   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestplev v overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; pljrd 
Sef Kleinjans (samenzang) 
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Woensdag 19 maart - Hoogfeest van  
   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 

Donderdag 20 maart 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 23 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catha-

rina Krux; gestpljrd René Oberdorf; plev em. 

deken Cees Buschman (Schola S.Michaël) 

Donderdag 27 maart 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 30 maart  
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  
   Zondag Laetare  -  Half Vasten -   
   Krombroodrapen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux;; ev de overleden en levende leden van 
het krombroodrapencomité  (samenzang) 

Donderdag 3 april 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
 

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, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!) 

Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30  uur. 
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag! 

Zondag 23 februari 
   Zevende zondag door het jaar 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;  
van mevr. Verbeek voor mijn man Cor, de 
vader mijn kinderen en opa van mijn 
kleinkinderen; jaard. voor mevr. Betsie 
Messing-v.Alst ; voor Peter Janssen. 
(basiliekkoor) 
Dinsdag 25 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 27 februari 
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v  overl echtp 
Caulfield-Tholen, v Pierre Schmeits; v Pater 
Maurice tgv verjaardag en jaardienst. 
Zaterdag 1 maart 
09.00 uur:geen viering   basiliek open 
Zondag 2 maart  
  Achtste Zondag door het jaar 
10.30 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen;  
v lev en overl leden vd Aartsbroederschap. 
(geen koor en geen organist)  
Basiliek namiddag gesloten. 
Dinsdag 4 maart 
geen dienst!! Basiliek de hele dag gesloten. 
Donderdag 6 maart 
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v  overl echtp 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 8 maart  

09.00 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 9 maart 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur v echtp Caulfield-Tholen;  
(Basiliekkoor) 
Dinsdag 11 maart  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 13 maart 
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen;  
Zaterdag 15 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 16 maart 
   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd 

10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,  v  

overl. ouders Castro - Schellinx 
Dinsdag 18 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 19 maart:  St Joep: om 9u30 H 
Mis in St.-Petruskerk: Basiliek is de hele 
dag open voor pelgrims!! 
OPEN KERK van 14u-16u !! dwz er is 
Uitstelling van het Allerheiligste en er wordt 
gezongen door de zusters vd  Kommel. 
Donderdag 20 maart 
10.30 uur v  de leden vd Kinderkrans en de 
Aartsbroederschap, v  overl echtp Caulfield 
-Tholen; v Felix Herzig en overl. fam 
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Zaterdag 22 maart  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 23 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen;   
(Basiliekkoor)  
Dinsdag 25 maart – Hoogfeest van 
Aankondiging vd Heer (Maria Boodschap) 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 27 maart  
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v  overl echtp 
Caulfield-Tholen;  
Zaterdag 29 maart 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 30 maart  
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  

    Zondag Laetare  -  Half Vasten  
10.30 uur  v  overl  echtp Caulfield-Tholen; 
vd levenden en overl leden vd 
Aartsbroederschap. 
Dinsdag 1 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 3 april  

10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans en 

leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 

Caulfield-Tholen;  

Vrijdag 4 april 
15.30 Pl.Huwelijksmis v bruidspaar Herbert 

Klein en Loes Bovendeaard  
Zaterdag 5 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

 
 

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

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

p/a Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard 

 Kerkbijdragen: IBAN: NL07INGB0001571973 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op de vrijdagen 7 maart en 4 april (1
e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de  

H. Communie in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en 
wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan bij de diaken: tel. 4513381. 

WEBSITE RK URNENHOF  

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl . Daar vindt u algemene 
informatie over de RK Urnenhof en deze website stelt het kerkbestuur ook in staat actuele 
mededelingen te doen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei 
onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het 
kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse 
e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw 
e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel 
voor de verdere inrichting van de website. 
 

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: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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GEDOOPT: 

Op 1 december 2013 is gedoopt Salvano Colabela, Elisabethstrasse 15, Tüddern. 

H. VORMSEL: 

Op vrijdag 21 maart .a.s om 19u ontvangen in onze parochie ongeveer 20 kinderen het H 

Vormsel.  Vormheer namens onze Bisschop is de HEH Vicaris A. Storcken s.m.a. De 

kapelaan en zijn naaste medewerkers hebben de vormelingen op deze zo belangrijke stap in 

hun leven voorbereid. We wensen hen allen de inspiratie van de H Geest voor hun toekomst. 

Sound 70 zal deze vormseldienst opluisteren.  

OVERLEDEN:  

Op 22 januari is overleden dhr. Pit Konings. Hij woonde Gelderhof 27 en is 93 jaar 

geworden. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op 16 maart om 10.30 uur. 

Op 31 januari is overleden mevr. Mia Duijsters-Frissen. Zij woonde in Hoogstaete. Mevr. 

Duijsters-Frissen is 88 jaar geworden.  
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Op 1 februari is overleden dhr. Jan Snijders. Hij woonde in de Lemborgh en is 78 jaar 

geworden. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op 16 maart om 10.30 uur. 

H. MISSEN: 

Zondag 23 februari:   10.30 uur volkszang 

Annie Nicoll-Poussart; 2e jaardienst Lies Backhaus-Schaaf; 1e jaardienst Elly Weyzen-

Smeetz; Truus Klaus-Gubbels vanwege haar verjaardag; jaardienst Jan Eummelen 

Zondag  2 maart: tev  H.Hart 10.30 uur volkszang 

AsWoensdag 5 maart:  voor de parochie 19.00 uur Cantate  

Zondag  9 maart:   10.30 uur Schola 

Jaardienst overleden echtpaar Luyten-Cremers en familie; jaardienst Mia Heijnen-Jeurissen 

en overleden echtgenoot Lambert Heijnen; Willy Gorissen 

Zondag  16 maart: gezinsviering 10.30 uur The Voices of Kids 

Jaardienst Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; jaardienst Jos Haas - Fiena Caanen en 

overleden kinderen Jos en Christiaan Haas; Chrit Gruisen als jaardienst; zeswekendienst Pit 

Konings; zeswekendienst Jan Snijders 

Vrijdag  21 maart:  H. Vormsel 19.00 uur Sound 70 

Zondag  23 maart:   10.30 uur Volkszang 

Fien Bergmans-Jessen vanwege haar naamfeest en tevens als jaardienst voor Paul Bergmans 

en overleden familie Bergmans-Jessen   

Zondag    30 maart:   10.30 uur Cantate 

Annie Nicoll-Poussart 

Restauratie  kerk en toren: 

Nadat in de afgelopen jaren de gewelven en de glas-in-loodramen gerestaureerd zijn, gaat de 

restauratie nu verder met de toren. De trappen en vloeren zijn inmiddels al vernieuwd. Er 

komt een nieuw uurwerk. De haan op de toren wordt nagekeken en er wordt een bliksem-

afleider geïnstalleerd. We hopen dat na deze restauratie de toren van onze kerk weer een echt 

baken voor Overhoven zal zijn. Deze restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een 

subsidie van de provincie Limburg en de gemeente Sittard 

   
 

Vastenaktie: zie blz 3 + 4 

Koffiedrinken: 

I.v.m. de carnaval is het maandelijkse koffie-uurtje verschoven naar zondag 9 maart.  U 

bent van harte welkom na de H. Mis in het parochiezaaltje. 

Thuiscommunie:    
Op zondag 9 maart wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie ge-

bracht en op zondag 16 maart voor de bewoners van SGL-WBC Overhoven en de Baandert. 

Rozenkransgebed:  
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag wordt om 18.00 uur  in de Mariakapel het 

rozenkransgebed gebeden. 

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel 046-4583023,  is van dinsdag t/m vrijdag 

van 10.00 - 12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden 

van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
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betreffend bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 

aangewezen lid van het pastoraal team.  

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór 23- 03 -2014. 

 

 
7

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 22 feb 19.00 u. echtpaar Curvers-Smeets en Nadienst Zef Maassen 

Maandag 24 feb 19.00 u. Voor de zielen in het vagevuur 

Woensdag 26 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
8

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 1 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes                                      ♫  Bernadettekoor 

Maandag 3 mrt 19.00 u. Géén H. Mis  - zie H Petruskerk 

Woensdag 5 mrt 19.00 u. Aswoensdag – Uit dankbaarheid voor een 40-jarig Huwelijk 

 
1

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 8 mrt 19.00 u. Zeswekendienst Zef Maassen 

Maandag 10 mrt 19.00 u. Overleden Tonnie Willemen 

Woensdag 12 mrt 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

 
2

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 15 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 17 mrt 19.00 u. Voor de jongeren, dat zij het evangelie van Christus leren 

kennen en er na leven. 

Woensdag 19 mrt 19.00 u. Hoogfeest H. Joseph:  lsm t.a.v. H. Antonius 

 
3

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 22 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 24 mrt 19.00 u. Voor de overleden priesterbroers Felix en Emanuel 

Woensdag 26 mrt 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

 
4

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD – HALF VASTEN 

Zaterdag 29 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 31 mrt 19.00 u. Bijzondere intentie t.e.v. O.L Vrouwe van de Karmel 

Woensdag 2 apr 19.00 u. t.a.v. H. Antonius 

 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof 
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Woensdag 5 maart: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag, begin van de 
Veertigdagentijd. Onder de H. Mis 19u wordt de As gezegend en aan de gelovigen het 
askruisje uitgereikt. En hiermee begint de Vastentijd en ook de start van de jaarlijkse 
Vastenaktie (zie blz 3 en 4).  

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

Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 22 maart bij: Administratie 4512275, 

Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie. 

Overleden 

Zef Maassen, Dempseystraat 90 89 jaar    † 12-01-2014 

Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 

 
 

 
uw kerkbijdragen naar: 

 

 

Parochie HH Petrus en Michaël 

IBAN: NL98RABO0147603676 

Parochie H. Bernadette  - Baandert 

IBAN: NL07INGB0001571973 

Parochie H. Hart  --  Overhoven 

IBAN: NL37INGB0001035314 

Parochie H. Paulus – Limbrichterveld  

IBAN: NL86INGB0003268633 

Algemeen nummer Parochiecomité:  

IBAN: NL51INGB0001032540 
    
Pastoraal Team: 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10   4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107   4008960 

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 email: 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 en overige: 

    administratie:  4512275  

 
Het volgende parochieblad no 4 verschijnt op 5 april en loopt tot 10 mei 2014. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 27 maart op de administratie. 
Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

Voor opgave abonnement parochieblad:  Administratie 046-4512275 

of schrijf naar:  Kloosterplein 10 -  6131 EP Sittard 
 


