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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 24 oktober 2015. 

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

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

 

                                     MISSIO - WERELDMISSIEMAAND 2015                                                                                 

In de Wereldmissiemaand oktober wordt dit jaar aandacht besteedt aan de katholieke Kerk in 

Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het 

zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Met name 

vrouwen en meisjes lopen groot gevaar slachtoffer van geweld te worden.                                  

Volgens de traditie zou de heilige apostel Thomas door India en Pakistan gereisd hebben om er 
het christendom te brengen. De eigenlijke missie begon in de 19e eeuw. De katholieke Kerk 

draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel 

armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs 

en gezondheidszorg hebben. 
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In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die 

in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet 

Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. 
Internationaal bekend is de situatie rond christelijke Asia Bibi; zij zit al vele jaren in de 

gevangenis. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinaire 

burenruzies uit te vechten.                                                                                                                  

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt 

daar in de praktijk weinig van terecht. Na Afghanistan en Congo is Pakistan het derde 

gevaarlijkste land voor vrouwen. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en 

verkrachtingen. Daar komt bij dat vrouwen op veel gebieden totaal buitengesloten zijn. Reden 

daarvoor zijn de tot op heden heersende stammentradities, die het dagelijkse leven van de 

mensen nog verregaand bepalen en vrouwen geen actieve rol in de samenleving toestaan. In het 

straatbeeld domineren mannen. Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht hun religie. MISSIO / 

Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, 

onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk. Helpt u 
mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op: NL65 

INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. info: www.missio.nl 

BISDOM VERSPREIDT GEBEDSPRENTJE VOOR GEZINSSYNODE: 

Onderstaand prentje treft u ook in onze kerken aan. 
 

Jezus, Maria en Jozef, 

in U beschouwen wij 

de luister van de ware liefde 

en met vertrouwen wenden wij ons tot U. 

Heilige Familie van Nazareth, 

             maak ook van onze gezinnen 

        plaatsen van gemeenschap en gebed, 

        authentieke scholen van het Evangelie 

                    en kleine huiskerken. 

        Heilige Familie van Nazareth, 
    laat gezinnen nooit meer ervaren 

  wat geweld is, uitsluiting en scheiding: 

                 dat ieder die gewond is 

                 of te schande gemaakt, 

                 spoedig vertroosting 

            en genezing mag ervaren. 

          Heilige Familie van Nazareth, 

   laat de komende Bisschoppensynode 

ons meer bewust maken 

van de heiligheid en onschendbaarheid 

van het gezin 

en van zijn schoonheid in het plan van God. 
Jezus, Maria en Jozef, 

wil ons horen en verhoren. 

Amen. 
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Van 4 tot en met 25 oktober wordt in Rome een Bisschoppensynode gehouden over de 

roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld. Ter voorbereiding 

op deze synode heeft het bisdom Roermond deze gebedsprentjes verspreid met een gebed 

dat speciaal gebeden kan worden ter voorbereiding op die gezinssynode.  

Geautoriseerde vertaling encycliek LAUDATO SI’ nu te bestellen! 
Bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland kunt u vanaf 

vandaag vast de encycliek LAUDATO SI’ van paus Franciscus bestellen. Het betreft de door 

de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling met als extra een aantal 

handige bijlagen, die binnenkort in druk verschijnt. Deze encycliek die op 18 juni 

gepresenteerd werd in het Vaticaan, blijkt in sommige van de direct beschikbaar gestelde talen, 
zoals Italiaans, Engels en Frans, een bestseller. De Nederlandse vertaling die binnenkort 

beschikbaar komt, is een uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie van het SRKK. 

Naast de vertaling zijn een aantal bijlagen toegevoegd, zoals een trefwoordenregister en 

registers van de geciteerde Bijbelteksten, documenten en personen. Dit biedt met name voor 

studiedoeleinden extra gebruiksgemak. In de encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen die 

verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van 

goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de 

schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een 

gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden. 

Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt 

voor de verkwisting van grondstoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de 
wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg 

voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is 

een indringend en confronterend document want de paus stelt niet alleen regeringsleiders 

verantwoordelijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen omgeving. 

U kunt de encycliek LAUDATO SI’ tijdelijk (tot uiterlijk vrijdag 11 september) met tien 

procent korting bestellen. U betaalt inclusief verzendkosten dan geen € 15,- euro maar slechts 

13,50. Uw bestelling wordt geleverd na 11 september. (Exclusief behandelkosten van € 1,10.) 

Voor vragen over uw bestelling kunt u bellen met Bisdom Breda: 076 - 522 34 44 

Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur. 

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige 

adresgegevens (zie hieronder). Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. U 

kunt voor het bestellen ook onderstaand bestelformulier printen en ingevuld opsturen: 
              ------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 2 2015 bij voorintekening bestellen.  

Prijs € 13,50 per stuk, inclusief verzendkosten en excl. behandelingskosten à € 1,10. 

Naam: 

Straat: 

Postcode:  

Plaats: 

Aantal exemplaren:  

E-mailadres:  

IBAN Banknummer: 

In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 --   4800 RN Breda 
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LEZINGENREEKS ACADEMIE ROLDUC KRIJGT VERVOLG 
Op vrijdag 2 oktober start nieuwe seizoen 

De lezingen van Academie Rolduc zijn voor iedereen toegankelijk. Deze gaan o.a. over de 

door de paus aangekondigde Heilig Jaar van Barmhartigheid. Belangstellenden kunnen per 

avond inschrijven. De kosten bedragen vijf euro per bijeenkomst.  

Jaarprogramma 

2 oktober: Een warm hart voor barmhartigheid? (dr. Detlef Rohling) 

20 november: Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog (dr. Paul Hamans) 

18 december: Paus Franciscus over het goede samenleven (prof. dr. Fred van Iersel) 

22 januari: De eindige mens in het 'oneindige' universum (drs. Hubert Timmermans) 

19 februari: Huwelijk en Gezin (dr. Lambert Hendriks) 

11 maart: De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach (dr. Gerard Sars) 

22 april: Vrouwen in de bijbel (dr. Lia van Aalsum) 

10 juni: Boeddha in de etalage? (drs. Helene Etminan) 

De brochure met een uitgebreide toelichting op de thema’s is verkrijgbaar via 

academie.rolduc@gmail.com of 06-15858042. Via dit mailadres en telefoonnummer is het ook 

mogelijk om zich voor één of meerdere lezingen aan te melden. Kosten per avond: € 5,- (ter 

plekke contant te voldoen).  

     VOORSTEL WIJZIGING MISTIJDEN  ST.-MICHIELSKERK- BASILIEK -  ST.-PETRUSKERK                     
Namens ons kerkbestuur van de kerken H. Petrus en H. Michael te Sittard en Bestuur 

Aartsbroederschap Sittard moet ik u het volgende berichten: per 1 januari 2016 a.s. moeten 
we overgaan tot een wijziging van aanvangstijden van HH Missen op de ZONDAGMORGEN. 

Ook moeten we u berichten dat de eerste H Mis van 8u30 in de St.-Michielskerk op 

zondagmorgen vanaf 1 januari komt te vervallen, dit vanwege het feit dat collega oud-pastoor 

H. de Rouw zijn pastorale taken om gezondheidsredenen niet meer kan hervatten. We zijn 

collega Harry de Rouw veel dank verschuldigd om zijn trouwe en jarenlange inzet en zorg die 

hij tientallen jaren heeft betoond aan onze kerken. VEEL DANK DAARVOOR!!!                                      

Na veel overleg en polsen vooraf heeft het kerkbestuur de knoop moeten doorhakken en zijn 

we tot het volgende voorstel gekomen:  VANAF 1 JANUARI 2016 VOOR DE 

ZONDAGMORGEN EN DE ANDERE FEESTDAGEN                                                                      

om 9u  of  9u30  Hoogmis in de St.-Michielskerk                                                               
(kerkgangers St.-Michielskerk kunnen in oktober via enquêteformulier hun voorkeur aangeven)                                                                                     

om 10u  Hoogmis in de Basiliek H. Hart van Maria                                                                                   

om 11u  Hoogmis in de St.-Petruskerk                                                                                             
Voor de overige kerken zoals H. Pauluskerk Limbrichterveld, H. Hartkerk van Overhoven 
blijven de mistijden in de weekeinden ongewijzigd!! Ook blijven de mistijden door-de-week 

ongewijzigd! Naast het feit dat er steeds minder priesters zijn, maar helaas ook steeds minder 

kerkbezoekers, heeft ook de vele klachten van de laatste jaren – dat men de H Mis van 11u30 

erg laat vond -  mede geleid tot herbezinning omtrent deze herschikking van mistijden. Ook het 

feit dat de parochie Broeksittard vanaf 1 november a.s. bij het takenpakket komt van de 

priesters van de Binnenstad moeten we deze wijziging gaan doorvoeren. Voor de kerkgangers 

is deze wijziging niet leuk, weer moet men wennen, maar ook voor priesters en met name voor 

de dirigent is het een zware klus om het een en ander goed te kunnen invullen (hij moet op 

zondagmorgen van Valkenburg naar Sittard). We hopen dat velen hun steentje zullen bijdragen 

om deze overgang voor iedereen te doen slagen.  Mag ik hopen op uw aller begrip en 

medewerking?                                                                                      Deken Wilbert van Rens 

mailto:academie.rolduc@gmail.com


PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          5  

 

SAM’S KLEDINGINZAMELING IN SITTARD IS OP ZATERDAG  

10 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 12.00 UUR. 
Help Bengalezen zich voor te bereiden op 
natuurrampen…  Preventieproject 

,Overstroming eist honderden 
slachtoffers…’ koppen onze kranten steeds 

vaker. Het klimaat verandert. Ook in 

Bangladesh. De mensen raken er keer op 

keer hun huizen kwijt. Ze verliezen hun 

naasten. Met een goede voorbereiding,  

kunnen zij natuurrampen beter doorkomen. 

Zo hoeven ze hun leven niet keer op keer totaal overnieuw op te bouwen. Hoe overleef je in 

Bangladesh? Natuurrampen komen veel voor en zijn een enorm probleem in Bangladesh. De 

Bengalezen lijden onder de cyclonen, overstromingen, erosie van rivieroevers, aardbevingen. 

Door de klimaatverandering is het aantal natuurrampen alarmerend toegenomen. Elke ramp 

laat de mensen achter met vernielde huizen en bezittingen. Hun drinkwater raakt vervuild 

waardoor ze ziek worden. Toch hoeft een overstroming of droogte niet tot een ramp te leiden. 
Als mensen minder kwetsbaar zijn, kunnen ze de negatieve gevolgen van een ramp beperken. 

Wat doet Cordaid Mensen in Nood? Cordaid Mensen in Nood wil samen met lokale hulporg-

anisaties de kwetsbare gezinnen in dorpen leren zich voor te bereiden op rampen, zodat ze die 

op eigen kracht kunnen doorkomen. Zij worden minder kwetsbaar voor het extreme klimaat, 

door onder andere: 

 

zoals hooggelegen shelters; 

 

omingen; 

 

Wat kunt u doen? Cordaid Mensen in Nood geeft hulp voor de ramp begint. Help ook deze 
extreem kwetsbare Bengalezen rampen overleven met meer kennis en inzicht en eenvoudige 

oplossingen. Help mee en doneer uw oude kleding aan  Sam’s  Kledingactie voor Mensen in 

Nood! 

Op zaterdag 10 oktober 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 al de bovengenoemde projecten van 

ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood en aan andere projecten: Denkt u daarbij 
nog even aan de vele vluchtelingen in Europa! En vergeet niet Bangladesh!!! 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.  

 
►DANK  AAN  ALLE  MEDEWERKERS VOOR  WELSLAGEN  H. ROSAPROCESSIE !! 

http://www.samskledingactie.nl/
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THEATERSTUK ‘FRANCISCUS SPREEKT’ 

KOMT NAAR DEN BOSCH 

De Franciscaanse Beweging presenteert op 2 oktober om 20u  in 

samenwerking met de Minderbroeders Kapucijnen in       

Den Bosch de voorstelling ‘Franciscus Spreekt’. 

VOORAF: Een onzer jonge parochianen heeft afgelopen zondag - na 

de St.-Rosaprocessie – aan zijn collega acolieten en alle medewerkers rondom St.-Rosafeest 

bericht dat hij vanaf 1 september 2015 zijn persoonlijk leven geheel anders gaat inrichten. Het 

gaat om Dennis Seelen, Felix Ruttenlaan, die vanaf die dag vertrekt naar Megen (bij 
Nijmegen) om als postulant in te treden bij de Franciscanen Nederland. Hij zegt zijn huidige 

job vaarwel, heeft al zijn spulletjes en bezittingen bij familie e.d. ingeleverd en gaat naar het 

klooster om aldaar te leren leven met de bezittingen die men als Franciscaan onderling deelt. 

Na een jaar als postulant, komt hij terecht bij een soort noviciaat, (waar is nog niet bekend) en 

na een aantal jaren (gemiddeld 5 jaar) noviciaat en verdere opleiding en verdieping, treedt hij 

– na wederzijdse goedkeuring uiteraard – definitief in en wordt Broeder Franciscaan. Wij 

wensen Dennis Seelen van harte proficiat en vooral Gods Zegen op zijn vormingsweg en 

roeping naar dit Franciscaans leven. Dennis vraagt om ons gebed wat we van harte willen 

toezeggen!! Misschien als u onderstaand bericht leest en erna toegaat, kunt u aanvoelen wat 

veel jongeren zoeken:                                                                                                                          

Geert Fierens, in de rol van Franciscus, speelde deze voorstelling al ruim 50 keer in België en 

trok daarmee meer dan 6000 bezoekers. Samen met zijn toneelgroep Roeach hebben ze al drie 
tournees achter de rug en komen nu naar Nederland om het levensverhaal van Franciscus op 

moderne en toegankelijke wijze te vertolken. Fierens speelt verschillende dialogen van 

Franciscus van Assisi uit alsof Franciscus zelf op het toneel staat. Van de ontmoeting met de 

Sultan tot het voorval met de wolf van Gubbio, ze passeren allen de revue. Ze worden 

gekoppeld aan thema’s die in de huidige maatschappij ook nog spelen. De tachtig minuten 

durende voorstelling vindt plaats in de kapel van de Minderbroeders Kapucijnen in Den Bosch. 

Na afloop is er tegen vrijwillige vergoeding een hapje en een drankje. Kaartjes zijn te bestellen 

via de webshop van de Franciscaanse Beweging op www.franciscaansebeweging.nl of op de 

avond zelf aan de deur. Wil je zeker zijn van een plekje, reserveer dan online. Voor meer 

informatie kun je mailen naar info@franciscaansebeweging.nl of bellen naar 073-6131340.    

De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het 
gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, 

betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of 

materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en 

doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, 

betrokken, kwetsbaar en vredelievend.   Web: www.franciscaansebeweging.nl 

Fakkeltocht naar Kapel in ’t Zand Zaterdag 3 oktober in Roermond 
Voor het 29e achtereenvolgende jaar trekt op de eerste zaterdag van oktober een bidtocht van 

de Roermondse kathedraal naar het bedevaartsoord van O.L.V. in ’t Zand. Op zaterdag 3 

oktober vertrekt de fakkeltocht rond 19.30 uur vanuit de Sint-Christoffelkathedraal op de 

Markt, na afloop van de eucharistieviering die om 18.30 uur aldaar wordt gehouden en waarin 

hulpbisschop Everard de Jong voorgaat. Fakkels (en voor kinderen lampionnen) zijn ter plekke 

verkrijgbaar voor € 2,-. Onder begeleiding van vrijwilligers en verkeersregelaars vertrekt de 

http://www.franciscaansebeweging.nl/
mailto:info@franciscaansebeweging.nl
http://www.franciscaansebeweging.nl/
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tocht biddend en zingend richting de Kapel. Bij aankomst in de Kapel in 't Zand wordt rond 

21.00 uur een gebedsdienst gehouden. Thema van de tocht is dit jaar: ‘Mij geschiede naar Uw 

wil’. 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. Opgave voor deelname aan de tocht. H. Mis of gebedsdienst is niet nodig voor 

deelnemers, wel voor priesters en diakens die liturgisch mee willen vieren. Bovendien dienen 

zij dan zelf een albe met stola mee te nemen.  

Voor de eucharistieviering in de kathedraal wordt er een gelegenheidskoor samengesteld, 

waarbij iedereen, en speciaal alle kinderen en jongeren, die in dit koor wil meezingen van harte 

is uitgenodigd. De repetitie hiervoor vindt in de middaguren plaats. Aanmelden voor deelname 

aan dit koor is mogelijk tot 25 september via m.rademaker@bisdom-roermond.nl of (0475) 

386892. Hier is ook alle overige informatie over de tocht verkrijgbaar. 

 

Derde Dag van de kerkmuziek  Zondag 11 oktober in Roermond  

Op zondag 11 oktober vindt, in samenwerking met VNK-Limburg, in de kathedraal van 
Roermond de 3

e
 Dag van de Kerkmuziek plaats. De Sint Gregoriusvereniging in het bisdom 

Roermond nodigt alle koren uit die dag te komen ‘Zingen in de kathedraal’. Ook zijn er die 

middag workshops voor dirigenten en organisten. Natuurlijk is het ook mogelijk als toehoorder 

(zowel als koor als individueel) de dag bij te wonen. De dag begint om 14.00 uur met 

gezamenlijke zang. Vervolgens zijn er twee blokken koorpresentaties (van 14.15 uur tot 15.15 

uur en van 15.45 uur tot 16.45 uur). Aansluitend is er gezamenlijke  zang en om 17.15 wordt de 

dag afgesloten met een gezamenlijk gezongen gebedsdienst. Om 18.00 uur is de middag dan 

ten einde. Aan de dag zijn geen kosten verbonden maar een vrije bijdrage wordt op prijs 

gesteld. Voor koffie/thee en een stukje Limburgse vlaai wordt gezorgd! 

Aanmelden kan uitsluitend via dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl. Na aanmelding 

wordt tijdig verdere informatie toegezonden.  
 

Weekeinde voor gezinnen  Van 16 tot en met 18 oktober in Steyl 

Het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin organiseert voor de elfde maal een 

weekeinde voor gezinnen. Het vindt plaats van vrijdagnamiddag 16 oktober tot en met zondag 

18 oktober in het zusterklooster te Steyl. Tijdens het weekeinde zijn er voor de ouders 

inleidingen door een gastspreker. Voor de kinderen zijn er, onder deskundige leiding, aparte 

programma’s. Ze worden in verschillende groepen ingedeeld. Er wordt onder meer geknutseld, 

gesport, gesproken over het thema, gebeden en gezongen. Daarnaast zijn er gezamenlijke 

Eucharistievieringen, maaltijden, momenten voor het gehele gezin en voor de echtparen.  

De richtprijs voor deelname is € 180,- per gezin. Meer info en aanmelding: (0475) 386892 of 

m.rademaker@bisdom-roermond.nl 

 
Eerste Dag van het Gregoriaans  Op 24 en 25 oktober in Maastricht en Houthem 

In samenwerking met VNK-Limburg organiseert de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom 

Roermond in het laatste weekeinde van oktober voor de eerste keer een zogeheten ‘Dag van het 

Gregoriaans’. Dit gregoriaans ontmoetingsweekend vindt op zaterdag 24 oktober plaats in 

Maastricht en wordt op zondag 25 oktober voortgezet in Houthem-Sint Gerlach.  

Het weekend wordt aangeboden aan mgr. Alfons Kurris, vanwege zijn grote en jarenlange 

verdiensten voor het gregoriaans. Medeorganisator is de Schola Maastricht met medewerking 

http://www.bisdom-roermond.nl/mkw_uploads/2013/08%20September%202013/m.rademaker@bisdom-roermond.nl
mailto:dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl
mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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van de Schola Cantorum Wahlwiller, het Collegium Gregorianum en de Schola Cantorum van 

het Ward Instituut.  

Op zaterdag is er in Maastricht een studiedag semiologie in de parochiezaal van de Onze Lieve 
Vrouwebasiliek gepland. Tussen 14.00 uur en 17.00 uur zijn er inleidingen door prof. dr. J.B. 

Göschl (laudatio), dr. A. Kurris (semiologische aspecten handschrift Angelica 123) en dr. R. de 

la Haye (handschriften uit de Euregio). Om 19.00 uur zingt de Schola Maastricht o.l.v. Hans 

Heykers een concert in de basiliek. Dag en slotconcert zijn gezamenlijk en afzonderlijk voor 

iedereen toegankelijk. In het bijzonder zijn uitgenodigd de oud-studenten van mgr. Kurris en 

allen die actief zijn in studie en praktijk van het gregoriaans.  

Op zondag is in de kerk van Houthem-St. Gerlach een dag gepland die speciaal bedoeld is voor 

parochieschola’s en andere gregoriaanszangers en liefhebbers van het gregoriaans. In groepen 

wordt de vesperviering gerepeteerd waarmee de dag wordt afgesloten. Bovengenoemde 

schola’s nemen daarbij een voorzangersrol op zich. De middag begint om 14.00 uur met een 

voordracht door mgr. Kurris. Om 14.40 uur beginnen de repetities die tot 17.30 uur duren met 

een half uur pauze ertussen. Om 17.30 uur is dan de vesperviering en de dag eindigt om 18.00 
uur. Zie voor meer info ook de digitale nieuwsbrief van de Gregoriusvereniging. 

Aanmelden voor de zaterdag en/of de zondag is uitsluitend mogelijk via 

dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl.   

 

NAJAARSCONCERT GEORGANISEERD DOOR STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER             

Op zondagmiddag 18 oktober 2015 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om 

15.00 uur een najaarsconcert in de Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ 

Sittard). Deze middag heeft u de gelegenheid om te genieten van koorzang, kopermuziek en 

orgelspel. Het concert zal verzorgd worden door Vocalgroup Fusion (o.l.v. Esther Zaad), 

Blazersensemble Cupros en organist Eric Gruisen. Eenieder is van harte uitgenodigd om te 

komen luisteren naar dit prachtig concert. De toegang van het concert is gratis, echter vrije 
gave ten bate van de orgelrestauratie is van harte welkom! De kerk is rolstoelvriendelijk en 

beschikt over (invaliden-) toiletten. 

OVEREENKOMST ‘PERIODIEKE GIFT IN GELD’ 
Wanneer u de jaarlijkse kerkbijdrage volgens een door de belastingdienst voorgeschreven 
model vastlegt in een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’, dan is deze in zijn geheel voor de 
inkomstenbelasting aftrekbaar, in tegenstelling tot een zogeheten ‘gewone gift’. Een dergelijke 
overeenkomst heeft een looptijd van ten minste 5 jaar achtereen, maar eindigt bij overlijden 
van de schenk(st)er. Uw kerkbijdrage betaalt u – net als nu – op de bekende bankrekening, 
maar wel ieder jaar een gelijk bedrag. Dat hoeft niet in een bedrag ineens, maar kan ook in 
deelbetaling per maand of per kwartaal. 
Dit formulier kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl/giften. U klikt dan op: Formulier 
Periodieke gift in geld. Bij het formulier zit een duidelijke toelichting. U kunt het formulier 
ook opvragen bij de centrale administratie van ons parochiecluster: Kloosterplein 10,  
 4512275, Email: kantpastoriesittard@gmail.com. 
Zowel de schenker als de parochie vullen het formulier in en ondertekenen dat. 
De kerkbijdrage maakt u over op het rekeningnummer van uw keuze: 
Binnenstad NL51 INGB 0001 0325 40 t.n.v. Parochie Comité Sittard 
Baandert: NL07 INGB 0001 5719 73 t.n.v. R.K. Kerkbest. H. Bernadette 
Limbrichterveld: NL86 INGB 0003 2686 33 t.n.v. Kerkbestuur H. Paulus 
Overhoven: NL37 INGB 0001 0353 14 t.n.v. Parochie H. Hart van Jezus 

mailto:dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl
http://www.belastingdienst.nl/giften
mailto:kantpastoriesittard@gmail.com
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            2015  

   Mijn Kerk in balans!  
        Banknummers op blz 20     

 

 

 

                              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 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 

NL51INGB0001032540 

NL98RABO 0147603676 

NIEUWKOMERS WELKOM!   Onze deken, pastoor, 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,   4512275  of  aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 

AH Sittard,  4519039. Dank u! 

H. DOOPSEL / H. VORMSEL  
Thomas, zoon ouders Jansen-Wilders, Saffierstraat 17  * 2-08-2015 
Jurre, zoon ouders Gerards-Limpens, Liviusstraat 21 * 22-08-2015 

Sylvano, zoon ouders Astore-Schöne, Beerstraat 33, Nieuwstadt * 23-8-2015 

Bo, dochter v ouders Limpens-Miessen, Rapunzel 24, * 6-9-2015 
Het H. Vormsel ontving ook: Taschina Schöne, Beerstraat 33, Nieuwstadt op 23-08-2015. 

Felicitaties aan de Vormeling! Ook bidden we dat de dopelingen Thomas, Jurre, Sylvano en 

Bo 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.  
 

Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten: 

Barry Zonneveld & Kim Kleijnen, Broekstraat, Leyenbroek, op 11 november 2015      

 ‘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 

voor de geplande trouwdatum!  U kunt contact opnemen met de deken 

  046-4512275  en/of diaken Ter Haar: 046-4513381. 
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OVERLEDEN 
 Jeannette Schreuder 

 Jo Dohmen    

 Leo Kretzers 

 Chris Quix 

 En Schmeits-Klingestijn  

 Wim Quix  

Annie Hoofwijk-Ubachs 

 

W. v Gelre Gulikstr 52  

Broekstr / Schinveld 

Wilhelminastraat 13/21 
Smithlaan/Neubourgstr 

Schuttestraat 2 

Kollenberg 3 

Schuttestraat 2 

 

57 jaar 

77 jaar 

90 jaar 
73 jaar 

88 jaar 

71 jaar 

83 jaar 

 

†  31-07-2015  

†  10-08-2015  

†  19-08-2015 
†  19-08-2015 

†  21-08-2015  

†  27-08-2015  

†  03-09-2015  

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

 

 

    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  

Voor alle informatie kunt u terecht in vorige parochieblad: er zijn geen wijzigingen in de 

aangekondigde programmering:  Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL 

Sittard, tel 046-4570993  Zr. Gisela: regina.carmeli@carmeldcj.nl 

http://www.reginacarmeli.nl                                                                                                  

LOF  EN  AANBIDDING: IN DE ST.-MICHIELSKERK!!   Al een hele tijd 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 ook 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 

gehouden: de data voor 2015 zijn 8 oktober, 12 november en 10 december, van 

10u30-12u30. 

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 13 september: Vier-en-twintigste zondag door het Jaar. 
Maandag 14 september: Jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaer 
Zondag 20 september: Vijf-en-twintigste Zondag door het Jaar. 
Zondag 27 september: Zes-en-twintigste Zondag door het Jaar. 

Vrijdag 2 oktober: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 

Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zondag 4 oktober: Zeven-en-twintigste Zondag door het Jaar.                                                            
Zondag 11 oktober: Acht-en-twintigste Zondag door het Jaar.  
Zondag 18 oktober: Negen-en-twintigste Zondag door het Jaar. Wereldmissiezondag zie blz 1  

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 24 oktober – 28 november 2015.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
vrijdag 16 oktober 2015  op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  via e-
mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant of op NL98RABO 

0147603676  t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum. 
 

mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
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ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 12 september 

18.00 uur pljrd overl. ouders Wijshoff-

Bormans;  pljrd v Herbert Geene; gestplev 

voor de zielenrust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; nadiensten Leo Kretzers, Chris Quix, 

En Schmeits-Klingestijn, Wim Quix, Annie 

Hoofwijk-Ubachs  (Canticorum) 
Zondag 13 september  
   Vier-en-twintigste Zondag door het jaar                
11.30 uur gestpljrd Jos Bitsch; gestpljrd overl 
echtp Lejeune-Hassig; gestpljrd overl echtp 
Van Groenendael-Wielders (samenzang)   
Maandag 14 september (naar Kevelaer) 
   Feest Kruisverheffing 
08.00 uur ev v overledenen vd fam. Leonard 

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 15 september 
   Onze Lieve Vrouw van Smarten  
08.00 uur ev overl. ouders Spijkers-Geilen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 16 september  
   HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,  
   bisschop, martelaren 
08.00 uur ev voor de weldoeners van de 
parochie (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestpljrd ouders Tonglet-
Winteraeken 
Donderdag 17 september 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 18 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Zaterdag 19 september 
08.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur voor familie Arnold Dieteren-van 
Neer-Meyer; gestplev v zielenrust vh overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; nadiensten Leo Kretzers, 

Chris Quix, En Schmeits-Klingestijn, Wim 
Quix, Annie Hoofwijk-Ubachs (samenzang) 

Zondag 20 september 
   Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar  
11.30 uur pljrd ouders Jeannij en Chief 
Wauben-Janssen; pljrd Riet Goverde-
Nouwens; pljrd v Engelbert Schins en overl 
ouders Schins-Meerts en overl fam; plev 
overleden familieleden Pier-Weijzen; 
gestpljrd overl ouders Baggen-Starmans 
(samenzang) 

Maandag 21 september 
   Feest H. Matteüs, apostel en evangelist 
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 22 september 
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 23 september 

   H. Pius van Pietrelcina,  priester (Padre Pio) 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen     

19.00 uur gestev  Sef Heuts 

Donderdag 24 september  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 

Vrijdag 25 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overledenen van de fam. 
Feron-Hoenen 
Zaterdag 26 september 
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
der Kranken v zieken en noodlijdenden (D); 
overl. grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield-
Tholen 
18.00 uur pljrd ouders Wil Boosten en Miet 
Boosten-Beamont; pljrd Bank en Gon Van 
Etten-De Jong; pljrd v Hub Coenen en dochter 
Marie-Therese; gestplev v de zielenrust van 
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux, nadiensten Leo 
Kretzers, Chris Quix, En Schmeits-
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Klingestijn, Wim Quix, Annie Hoofwijk-
Ubachs  (samenzang) 
Zondag 27 september 
   Zes-en-twintigste Zondag door het jaar                
11.30 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; 

pljrd ouders Douffet-Claessens en Twan 

Douffet; pljrd ouders Cobben-Quadackers en 

zonen Harry en Seph; pljrd ouders De Haes-

Hellemans en dochter Minneke; plev Frans 

Loefen; gestplev ouders Zef en Carry 
Hamers-Schintz; pljrd v Mia van Aubel-

Arnoldts en haar echtgenoot Guus, en 

wederzijdse fam; plev  v Trees en Cor  De 

Wit-Neilen en tevens v Dory Neilen           

(St.-Petruskoor) 
Maandag 28 september 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 29 september  
   Feest HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  
   aartsengelen 
08.00 uur ev overl. ouders Spijkers-Geilen  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 30 september  
   H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
08.00 uur  ev v d overledenen van de fam. 
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 1 oktober 
   H. Teresia van het Kind Jezus,  
   maagd en kerklerares 
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 

permanente aanwezigheid in H.Eucharistie (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v 

Louis Beursgens vw verjaardag 
Vrijdag 2 oktober 
   HH. Engelbewaarders 
   Eerste vrijdag van de maand 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 

eerherstel (D) 

19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten 

Dijck; gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 3 oktober                                           
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria 
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 

en bisdom  (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen 
18.00 uur gestpljrd voor de zielenrust van 
Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot; 
gestplev v de zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; nadiensten En Schmeits-
Klingestijn, Wim Quix, Annie Hoofwijk-
Ubachs (samenzang) 

 Zondag 4 oktober 
   Zeven-en-twintigste Zondag door het jaar  
11.30 uur pljrd Wim Knoben; pljrd v Pierre 

Thissen en overl fam; plev ouders Derks-

Neilen en v de dochters Thea en Yvonne en 

voor de zonen Piet en Wim en schoonzoon 

Marcel    (St.-Petruskoor) 
Maandag 5 oktober 
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D)  
19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 6 oktober  
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding (D) 
19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 7 oktober  
   Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 8 oktober 
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 9 oktober 
08.00 uur ev weldoeners van de parochie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 10 oktober 

   H. Maagd Maria, Sterre der Zee            

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis  

der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
 (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur v Leonie Dieteren-Meyer; gestplev 
overl fam Mevissen-Driessen; gestplev voor 
de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 
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nadien-sten En Schmeits-Klingestijn, Wim 
Quix, Annie Hoofwijk-Ubachs (samenzang)   
Zondag 11 oktober            
   Acht-en-twintigste Zondag door het jaar  
11.30 uur Plzwd Leo Kretzers; plev voor de 

overleden leden van familie Landuijt-

Willems; plhgm uit dankbaarheid bgv 60-jarig 

huw jub; gestpljrd Thea Bruls-Barleben; gest 

plev overl fam Muyres-Maessen  (samenzang)           

Maandag 12 oktober                                      
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard  

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)   
19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 13 oktober  
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en Mgr. Ben Janssen  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 14 oktober  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ouders Vleugels-Dieteren 

Donderdag 15 oktober 
   H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares 

08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen 
vd fam Roppe-Kissels 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 16 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd overl echtp Hage-Baggerman 

Zaterdag 17 oktober 

   H. Ignatius van Antiochië,  

   bisschop en martelaar 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
der Kranken voor zieken en noodlijdenden 

(D); gestev echtp Caulfield-Tholen                     

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (samenzang) 

Zondag 18 oktober 

   Negen-en-twintigste Zondag door het jaar        
11.30 uur Plzwd  Wim Quix; gestpljrd Jan 
Bielders en Maria Bielders-Brouns; gestplev 
overl familieleden Pier-Weijzen (St.-Petruskoor)  
Maandag 19 oktober 

08.00 uur gestjrd Mimy Corbeij en 

overledenen vd fam Corbeij-Kerrens 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 20 oktober 
08.00 uur v overledenen vd fam Hendrik 
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D);  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 21 oktober 
08.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen 
en em-past. Eduard Hoenen  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 22 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overl. leden fam. 

Musolf-Nyssen 
Vrijdag 23 oktober 
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 24 oktober                                         
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen 

St.-Michielskerk 

Zondag 13 september       
  Vier-en-twintigste Zondag door het jaar                 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 

Donderdag 17 september 

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zaterdag 19 september 
14:00 uur Plechtige huwelijksmis   
Bruidspaar Rob Keulen & Caroline Schaap 

Zondag 20 september 
  Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar                 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux   
(Bernadettekoor)            
Donderdag 24 september 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding  

Zondag 27 september 
   Zes-en-twintigste Zondag door het jaar 
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   Tevens patroonfeest HH. Michaël,  
   Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd v RD Jo Simons; 

gestplev vd zielenrust van het overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  

Catharina Krux   (samenzang)               

Donderdag 1 oktober 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding  
Zondag 4 oktober 
   Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar                 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 8 oktober    OPEN KERK 

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 11 oktober 
   Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar                
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 

Donderdag 15 oktober 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding  
Zondag 18 oktober 
   Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar                
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur Plzwd v Annie Hoofwijk-Ubachs  
gestplev vd zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 22 oktober     
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding  

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
 Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: 
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 13 september      
  Vier-en-twintigste Zondag door het jaar                 
10.30 uur voor de overl. Jeun Schelberg; 
overl echtp. Caulfield-Tholen (Basiliekkoor) 
Dinsdag 15 september 

Onze Lieve Vrouw van Smarten  

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.    

Donderdag 17 september                                     
10.30 uur  voor de overl.heer Jan Schrijen; v 

de kinderen v Kinderkrans; v leden 

Aartsbroederschap; overl Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 19 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 20 september 
  Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar                 
10:30 uur voor de overl. Heer Jeun 

Schelberg; overl echtp Caulfield-Tholen. 

 Dinsdag 22 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 24 september 
10.30 uur v de overl. Heer Jan Schreijen; v  
de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd 
Aartsbroederschap; overl echtp Caulfield-
Tholen. 
Vrijdag 25 september 

15:00 uur Plechtige huwelijksmis   
Bruidspaar Wesley Denie & Valerie Gerrits 
Zaterdag 26 september 
09.00 uur ; overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 27 september ( Basiliekkoor) 
  Zes-en-twintigste Zondag door het jaar                 
10:30 uur  v de overl. Heer Jeun Schelberg; 

v overl echtp Caulfield-Tholen.      
Dinsdag 29 september 
   Feest HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  
   aartsengelen 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 1 oktober 
   H. Teresia van het Kind Jezus,  
   maagd en kerklerares 
10.30 uur  v de overl. Heer Jan Schreijen; v  
de kinderen vd Kinderkrans; v de leden vd 
Aartsbroederschap; v overl echtp Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 3 oktober 
09:00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 4 oktober 
  Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar                 

10:30 uur Bedevaart Sweikhuizen                                
v de overl heer Jeun Schelberg; v de levende 
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en overl leden v d Aartsbroederschap; v 

overl echtp Caulfield-Tholen.       
Dinsdag 6 oktober  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.        
Donderdag 8 oktober 

   H. Monica 
10.30uur v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. 
leden Aartsbroederschap, v echtp.Caulfield 
Tholen  
Zaterdag 10 oktober 

   H. Maagd Maria, Sterre der Zee 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 11 oktober 
    Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar 
Bedevaart  van de Baandert .               
10:30 uur v de overl heer Jeun Schelberg; v 
overl echtp Caulfield-Tholen.       
Dinsdag 13 oktober  

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 15 oktober                                 
   H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares 

10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans; v 

leden vd Aartsbroederschap; overl echtp 

Caulfield-Tholen.   

Zaterdag 17 oktober 

   H. Ignatius van Antiochië,  

   bisschop en martelaar  

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 18 oktober 
  Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar                                
10.30 uur v  overl  echtp Caulfield-Tholen;  
Dinsdag 20 oktober                       
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 22 oktober 
10.30 uur v kinderen Kinderkrans en leden 

v aartsbroederschap; v  Caulfield-Tholen 
Zaterdag 24 oktober 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
 

CROWDFUNDINGSACTIE VOOR DE TOREN VAN DE BASILIEK VAN START   
De toren van de Sittardse basiliek bevindt zich in zeer slechte staat. De restauratiewerkzaam-
heden zijn al begonnen: er kan niet gewacht worden!! Het bestuur van Aartsbroederschap is 
nog op zoek naar de laatste 50 duizend euro. Daarom is met hulp van de ABN Amro bank een 
crowdfundingsproject gestart om dit bedrag alsnog bij elkaar te krijgen. De actie loopt van 1 
september t/m 30 november. Bijzonder aan een crowdfundingsproject is dat er niet alleen geld 
gevraagd wordt. Voor elke donatie krijgt de gever ook iets terug. Zo krijgen donateurs o.a. een 
rondleiding, onder leiding van bekende Sittardse historici, door de basiliek waarbij nooit eerder 
getoonde kerkschatten tentoongesteld worden. Ook is het mogelijk tegen een ruime gift de 
toren van de Grote Kerk te beklimmen voor een uniek uitzicht. Verder is er speciaal voor deze 
gelegenheid mogelijk om een votieftegel te laten plaatsen in de basiliek. Er is nog plaats voor 
ongeveer 20 tegels. Bezoek of informatie: www.doorgeven.nl of www.hartvoordebasiliek.nl. 
Ook kan 3 euro gedoneerd worden: SMS het woord BASILIEK naar 3010 te sturen!  
      VERTREK ZUSTER LIES uit pastoraal team BASILIEK                                            
Onlangs heeft Zr. Lies Alkemade ons bericht dat het Generaal Bestuur van haar Congregatie 
haar heeft benoemd tot provinciaal overste van de Dochters van Onze Lieve Vrouw vh Heilig 
Hart (fdnsc) en wel per 1 oktober a.s. Voor het bestuur van het Aartsbroederschap was dit een 
grote verrassing! Immers Zr Lies was al 5 jaar lang het “gezicht” van de Basiliek. Vanuit de 
spiritualiteit van haar congregatie kon zij hier meewerken aan de plaatselijke devotie die 
geleidelijk meer diepgang kon krijgen vanuit de spiritualiteit van de Dochters van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart. Door het pastoraal team – onder haar leiding - nam dat meer en 
meer goede en vaste vormen aan. Ineens staan we voor een nieuw hoofdstuk in de 
bedevaartszorg. Maar wat gezaaid is, gaat nooit verloren. Daarom dat het bestuur – in goed 
overleg met allerlei geledingen in onze basiliek – binnenkort komt met een nieuw voorstel 
inzake opvolging van Zr. Lies. Op zondag 6 september j.l. heeft Zr Lies afscheid genomen van 
haar taak binnen de basiliek. Namens het Bestuur van Aartsbroederschap heeft de vice-
voorzitter Mevr. M. van Helvert-Willeme onze Zr Lies bedankt voor haar voortreffelijke inzet

http://www.doorgeven.nl/
http://www.hartvoordebasiliek.nl/
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en zorg voor onze Basiliek en haar een kleine attentie aangereikt. Na de dienst was er in het 
Mariapark gelegenheid haar en andere jubilerende medewerkers te danken en alle goeds toe te 

wensen. We wensen Zr Lies nogmaals van harte alle goeds toe en danken haar om haar 

voortreffelijke inzet.     Deken Wilbert van Rens,  rector basiliek. 

 
Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 

Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com 

of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

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

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381   
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Bent u niet in de gelegenheid naar een H.Mis te komen en wilt u toch de H. Communie 

ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Op vrijdag 2 oktober (1e 

vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht.  
BEDEVAART NAAR DE BASILIEK 
Ieder jaar gaat onze parochie op de tweede zondag van oktober op bedevaart naar de Basiliek. 
Zoals aan de kerkgangers beloofd houden we deze bedevaart levend, ook na de sluiting van de 
Bernadettekerk. Dit jaar gaan we dus op zondag 11 oktober om 10 uur met een bidprocessie 
vanaf de nieuwe Maria&Bernadettekapel in onze voormalige Bernadettekerk naar de Basiliek, 
waar om half 11 de H.Mis is. We zullen het eerste tientje van de Rozenkrans in de 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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Maria&Bernadettekapel bidden. We nemen zoals gebruikelijk een bedevaartskaars mee welke 
de rest van het jaar in de Basiliek op verzoek voor intenties uit onze parochiegemeenschap zal 
branden. Het Bernadettekoor zal de zang in de Basiliek verzorgen.  
WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. 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. 
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
Van maandag tot en met vrijdag: van 10 tot 17 uur  

Op zaterdag en op zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur.  

Elke woensdag wordt in de Maria&Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.  

OPEN MONUMENTENDAGEN 2015 
De RK Urnenhof (Baandert 21, 6136 EM Sittard) neemt dit jaar deel aan de Landelijke Open 

Monumentendagen. Die worden gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 september 2015. Op 
beide dagen is er een verruimde openstelling: van 10:00 tot 16:00 uur. 

Reden van deelname is, dat er zich een gemeentelijk monument in de RK Urnenhof bevindt. 

De kunstwand van de kunstschilder Libert Ramaekers (1925-1993) uit Maastricht werd in 2014 

door de gemeente Sittard-Geleen als gemeentelijk monument aangewezen. 

Bezoekers kunnen, behalve het gemeentelijk monument, ook (hernieuwd) kennismaken met de 

RK Urnenhof die, nadat de kerk in 2010 aan de eredienst werd onttrokken, sinds 15 augustus 

2013 als bewaarplaats voor asurnen van onze dierbare overledenen in gebruik is. 

 
24

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 12 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 14 sept 19.00 u. Jo Boers 

Woensdag 16 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
25

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 19 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 21 sept 19.00 u. Jo Boers 

Woensdag 23 sept 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

 
26

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 26 sept 19.00 u. Jrd Overleden ouders Pustjens-Linden 

Maandag 28 sept 19.00 u. Jo Boers; v overl ouders Boers-Thissen en Wim Boers 
Woensdag 30 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 3 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 5 okt 19.00 u. Jo Boers 

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

 
28

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 10 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 12 okt 19.00 u. Jo Boers 

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

   
29

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 17 okt 19.00 u. Consecratiefeest H. Pauluskerk - OLV van Lourdes 

Maandag 19 okt 19.00 u. Jo Boers 

Woensdag 21 okt 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

   
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. 

Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 11 oktober bij: Administratie 4512275, 

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

Gedoopt:  Casey, zoon ouders Kuit-Mullenders, Eisenhowerstr. 287  *23-8-2015 

Gefeliciteerd! Wij hopen dat Casey onder de goede zorgen van ouders, peetouders en 

van de hele geloofsgemeenschap mag opgroeien tot een goede christen. 
 

 
MISINTENTIES - INFORMATIE PAROCHIE H. HART VAN JEZUS-OVERHOVEN 

H.MISSEN                                                                                                                                                          

Zondag 13 september: 24
e
 Zondag dh Jaar/H.Cornelius 10.30 uur The Voices of Kids                                                                 

Nico Verjans                                                                                                                                                              

Zondag 20 september: 25
e
 Zondag dh Jaar           10.30 uur Volkszang                                                                                      

Zeswekendienst Trees Jöris-Cremers; jaardienst Huub Zweipfenning                                                                    

Zondag 27 september: 26
e
 Zondag dh Jaar           10.30 uur Schola                                                                                                 

Jaardienst Lambert Heijnen en voor Mia Heijnen-Jeurissen; Annie Nicoll-Poussart; jaardienst 

overleden ouders Meulenberg-Thissen                                                                                                                                              

Zondag   4 oktober: 27
e
 Zondag dh Jaar/gezinsviering   10.30 uur The Voices of Kids                                                       

Jrd v overl ouders Johan en Katharina Claessen-Aufsfeld en zoon Jozef; Mia van den Heuvel-

van de Wiel                                                                                                                                                                              

Zondag 11 oktober: 28
e
 Zondag dh Jaar           10.30 uur Sound 70 

Jaardienst overleden ouders Claessen-Aufsfeld                                                           
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Zondag 18 oktober: 29
e
 Zondag dh Jaar           10.30 uur Cantate                                                                

Op 18 oktober wordt er een collecte gehouden voor wereldmissiedag (zie Missio-artikel blz 1)                                  

GEDOOPT  Op 16 augustus is gedoopt Romina Laarmans, Overhoven 2, Sittard.                               

OVERLEDEN  Op  30 juli is overleden mevr. Trees Jöris-Cremers. Zij woonde Nusterweg 9. 

Mevr. Jöris is 89 jaar geworden. Haar zeswekendienst wordt gehouden op zondag 20 

september om 10.30 uur. Op 28 augustus is overleden dhr. Lambert Schmeitz. Hij woonde aan 

de Heistraat 17. Hij is 78 jaar geworden.   

H. CORNELIUS  Cornelius was bisschop van Rome in de derde eeuw en een krachtig 

verdediger van het geloof in het Romeinse keizerrijk. Cornelius werd het slachtoffer van de 

christenvervolgingen in Rome. Hij werd uit de stad verdreven en stierf in ballingschap. Niet 

vermoord dus. Toch geldt hij voor de kerk als martelaar. Omdat hij paus was wordt hij vaak 

afgebeeld als een tiaradragende bisschop. Cornelius werd op 14 september 253 begraven in de 
catacombe van Calixtus. Al sinds Karel de Grote is de verering van deze heilige in de regio 

Aken op gang gekomen. Via het klooster Kornelimünster bij Aken kwamen zijn relieken ook 

op verschillende plaatsen in Nederland terecht. Ook onze kerk bezit een relikwie van 

Cornelius. Zijn beeltenis vinden we zowel achter in de kerk, als in de Maria-kapel.  Cornelius 

wordt aangeroepen bij vallende ziekte, zenuwziektes, jicht, oorkwalen, stuipen, gangreen, 

kinkhoest en andere kinderziektes. Cornelius is ook aan te roepen bij onrust en stress. 

Daarnaast is hij ook de beschermer van het hoornvee.  Op zondag 13 september kunt u in 

onze parochiekerk na de eucharistieviering de Corneliuszegen ontvangen. Omdat deze zegen 

ook voor de kinderen is, zingt die dag het kinderkoor The Voices of Kids tijdens de 

Eucharistieviering. Er is echter geen gezinsviering.             

OPBRENGST KROEDWÖSJ  Zondag 16 augustus bij het vieren van Maria Hemelvaart 

werd eveneens de Kroedwösj ingezegend. Er waren enkele zelf meegebrachte kroedwösjes, 
echter de meeste werden door Ans Maessen geplukt, gedroogd en vakkundig samengesteld. 

Wij zijn erg dankbaar dat zij dit jaar dit weer heeft willen doen, waarvoor onze hartelijke dank. 

Na afloop van de H.Mis konden deze gezegend kroedwösjes worden meegenomen en werd een 

vrijwillige gave op prijs gesteld. Dit bracht € 68,- op. Weer een stapje in de goede richting om 

ons begrotingstekort te verkleinen. Zo willen wij door diverse acties - groot en klein - onze 

kerk kunnen behouden!   

BLOEMEN. Er bestaat altijd de mogelijkheid om - In Memoriamruimte - een kaarsje aan te 

steken of een bloemetje neer te zetten. Dit kan elke zondag voor of na de H. Mis. Mochten er 

geen vaasjes zijn dan kunt u deze even vragen aan onze vrijwilligers. Het zou mooi zijn als de 

In Memoriamruimte gesierd wordt met bloemen. Op deze wijze kunt u ook hier u lieve 

overledenen gedenken!                                                                                                  
BOEKENBEURS    Zaterdag 12 september van 13.00 - 17.00 uur en zondag 13 september  

van 11.30 -17.00 uur  houden wij een boekenbeurs in ons parochiezaaltje. U kunt dan uw 

voorraad boeken weer aanvullen . De opbrengst komt geheel ten goede aan onze parochiekerk. 

POETSEN KERK  Op woensdag 16 september tussen 9.00 en 12.00 uur wordt de kerk weer 

gepoetst. Wie een uurtje (of meer) tijd heeft is weer van harte welkom. Vele handen maken 

licht werk en het is gezellig.                                                                                                                 

DIERENZEGENING Op zondag 4 oktober 2015 is het dierendag. Dit belangrijk feest wil 

de parochie van Overhoven niet onopgemerkt voorbij laten  gaan. Om 10.30 uur vindt er een 

Gezinsviering plaats in de H. Hartkerk van Overhoven, die wordt opgeluisterd door het 

Kinderkoor “The  Voices of Kids”.  Na deze mooie viering kunt u eerst in het parochiezaaltje  

een kopje koffie drinken en heeft u nog de gelegenheid om uw eigen  (huis)dier op te halen, 
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want vanaf 13.00 uur kunt u uw (huis)dier laten zegenen. De dierenzegening vindt plaats nabij 
de H. Hartkerk van  Overhoven.  Alle dieren met hun baasjes zijn van harte  welkom!  Klein en 

Groot! Ook alle geïnteresseerde  mensen zijn welkom! Na de zegening zal het een gezellige 

middag worden met muziek, een hapje en een drankje, prijsjes voor de mooiste huisdieren,  en 

nog veel meer……  De zegening en deelname aan deze middag is gratis, echter een vrije gave 

voor het behoud  van de parochiekerk is van harte welkom!                                                   

KOFFIEDRINKEN  Op zondag 4 oktober kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen 

drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!                                       

THUISCOMMUNIE Op zondag 13 september en op zondag 11 oktober na 11.15 uur wordt er 

voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht. 

KLEDINGAKTIE: U kunt op zaterdag 10 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur kleding, textiel 

en schoeisel inleveren voor Sam’s kledingactie (info blz 5).  Inzameling: portaal H. Hartkerk.                                                                                                                                                       

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN DE MARIAKAPEL VAN OVERHOVEN           

Elke maandag 19.30 uur LOF en AANBIDDING: vanaf 31 augustus (met Zusters 

Dominicanessen)  Elke dinsdag 18.00 uur ROZENKRANSGEBED                                                                                                                         

Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur ROZENKRANSGEBED                                      

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 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 

betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 

aangewezen lid van het pastorale team.                                                                                 

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór 14 oktober 2015                                                                                                                               

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:         4512275 

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
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 u !! 

Contact: 
   mbt  H. Doopsel: 

   Diaken B. ter Haar:  4513381 
   Of  Catechiste Mevr R. ter Haar 
   mbt Huwelijk - Uitvaarten: 

   Deken Van Rens:     4512275 
   mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal: 

   Kapelaan Vd Wegen  4512628 
   mbt parochieblad en overige: 

   administratie:  4512275 

KERKBALANS:  VERGEET UW KERK NIET 
Parochie HH. Petrus en Michaël:       NL98RABO 0147603676 

Parochie H. Bernadette-Baandert:     NL07INGB  0001571973 

Parochie H. Hart-Overhoven:             NL37INGB  0001035314 

Parochie H.Paulus-Limbrichterveld:  NL86INGB 0003268633 

Alg. banknr. Parochiecomité:              NL51INGB 0001032540 
 

 

 

Het volgende parochieblad no 9 verschijnt op 24 oktober en loopt tot 28 november 2015. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 16 oktober a.s. op de administratie. 

Kloosterplein 10  -  kantpastoriesittard@gmail.com  

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad:  Administratie 046-4512275 

of schrijf naar:  Kloosterplein 10 -  6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor. 
 


