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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 
 

H. ROSA  EN  BIDDEN OM BARMHARTIGHEID BIJ DEKEN TIJSSEN. 

En daar werd weer onze jaarlijkse H. Rosaprocessie gehouden. Iedere Sittardenaar kent het. 

Nou, kent het?? Blijkbaar komen er heel wat ook van heinde en ver: Oud-Sittardenaren en 

daarbij vele gewone nieuwsgierige en geïnteresseerde gelovigen. De reden van onze jaarlijkse 

processie speelde zich af in 1675 toen men de St.-Rosakapel aan de Kollenberg bouwde uit 

dankbaarheid. Het stadsbestuur van die dagen was zich bewust dat men het dreigende 

doodsgevaar voor heel de stad had ontlopen mede op voorspraak van de H. Rosa. De stad was 

namelijk omringd met de meest besmettelijke ziektes van die dagen. Midden op Markt 

bouwden de paters Dominicanen destijds een grote Kapel voor de leerlingen van hun school. 

Drukke en hardwerkende bouwlieden legden de laatste hand aan het bouwen van scholen en 

kapel. De Dominicanen hadden in veel steden van Europa de opdracht op zich genomen voor 
goed en degelijk onderwijs. Sittard had het geluk om hen binnen de stadsmuren te halen. Zoiets 
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als nu in onze stad gebeurt met de Ligne: ……. Prachtig gebouw, hard gewerkt en ineens  komt 

er iets op je af wat je niet meer in handen hebt. Terwijl de bouwlieden destijds nog bezig waren 

met de voltooiing van de Paterskerk en school, kwam de verlammende ziekte van hoge 
besmettelijkheid op hen af. De Paters wisten zich geen raad….. daar sta je dan met al je 

bouwactiviteiten. In hun gelederen waren ze trots op een “zalige”, een jonge vrouw uit Lima, 

een lid van hun lekenorde van de H. Dominicus,  de eerste niet-Europeaan die destijds door de 

Paus zalig verklaard werd….. van hun orde dus de Zalige Rosa van Lima….. en gegrepen door 

deze unieke en gezegende gebeurtenis werden ze als Paters Bouwheren “bevangen” om haar 

voorspraak af te smeken. Hun aanstekelijk gebed sloeg over naar de plaatselijke bevolking en 

het stadsbestuur en zo ontstond de belofte dat het stadsbestuur de H. Rosakapel zou laten 

bouwen als aan de poorten van de stad Sittard in die dagen deze besmettelijke ziekte voorbij 

zou gaan. En het wonderlijke geschiedde ………..  De paters lieten uit dankbaarheid in de 

voorgevel van de Paterskerk ook een beeltenis plaatsen van hun “zalige” die later Heilig werd 

verklaard. Zij werd de 2e patroon van de Paterskerk naast de H. Michaël. Zij werd toen zelfs 

patrones van Sittard.  
Het beeld komt weer bij me terug als ik de prachtige bebouwing met scholen (en alles wat 

daarbij behoort) zie rondom de Ligne, maar ik zie ook de “besmettelijke ziekte” van onze 

dagen: leegstand van winkels, herbergzoekende mensen die als vluchtelingen worden 

afgeserveerd of uitgespuwd… Maar blijkbaar heeft men zijn eigen leegte niet in de gaten. En 

dan maar wijzen op anderen en de slechte economie. Alsof wij bepalen hoe de economie moet 

verlopen, je kunt invloed en energie uitoefenen maar u en ik zijn allemaal afhankelijk van de 

golven van het economisch weer; en vaak veroorzaakt de mens zelf noodweer door zichzelf te 

overschatten, zich groter te maken dan hij of zij is. Een dezer dagen liep een ondernemer met 

zijn ziel onder de arm door de stad. Hij kon het getij niet meer keren. De bank had hem te 

verstaan gegeven dat men naar de rechter zou stappen en beslag zou leggen op al zijn 

bezittingen, salaris, woning enz. Men gaf hem geen uitstel meer. Voor de zoveelste keer bad hij 
achter in de kerk bij Deken Tijssen. De man Gods die zo sober kon leven en kon delen met 

anderen, die niets voor zichzelf nodig had. Hij bad om een oplossing: zijn huis stond al jaren in 

de verkoop. Niemand kwam erop af. Kon hij zijn huis maar verkopen. Dan kon hij zijn 

schuldeisers uitbetalen en kon hij verder eenvoudig leven. Maar wie zou dat doen?? Heel wat 

(be)zoekers hadden zijn  huis bezocht. Geen resultaat. Hij liep naar huis terug. Over een paar 

dagen zou het vonnis voltrokken worden en moest hij zelf zijn huis verlaten. Bij een openbare 

verkoop van zijn huis zou hij - door de lage verkoopprijs -  alleen maar meer schuldeisers 

overhouden die hem zijn leven lang blijven vervolgen. Terwijl hij de sleutel in het slot van zijn 

huis stak, hoorde hij een stem achter zich die zei: weet u misschien wie de eigenaar is van dit 

huis? Enigszins verrast en geschrokken antwoordde hij dat hij die man was. Oh, gelukkig. Ik 

ben al een paar dagen op zoek naar de eigenaar van deze woning. Ik wil het zo graag kopen, 

maar ik krijg geen kans om een bod uit te brengen. Misschien hebt u het al verkocht? De man 
antwoordde heel gelaten: nou nog niet, maar ik sta op het punt om het te verkopen. Kunt u het 

mij nog verkopen, was de vraag. Ja, als uw bod het andere overtreft, kan ik het u nog 

aanbieden. Gelukkig zei de man. Het gesprek verliep zodanig dat de verkoper uit zijn schulden 

kon komen en de koper zich heel gelukkig voelde. De gedwongen verkoop ging dus niet door 

en de man ging dankbaar Deken Tijssen begroeten. De ziekte van onze tijd: de gloed van 

economie en dagelijks leven gaan zo hand in hand dat wij denken dat we alles kunnen regelen 

en inschatten. Je ziet dan ook in de nieuwe zakelijke projecten het verre afstandelijke en/of de 

afwezigheid van God en zijn Heil. Er is in onze nieuwe maatschappij geen plaats meer voor 
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heilseconomie. En toch is de vorm van zakendoen met innerlijke godsdienstigheid even 

noodzakelijk als in vroegere dagen. Het gaat er niet alleen om naar de Kerk te gaan: het gaat 

erom dat je God in leven jouw richtsnoer laat zijn. Hij moet een plaats krijgen in je persoonlijk 
en zakelijke handelen: wie zichzelf  “over-tilt”, laat God vallen!  Het persoonlijk handelen en 

het persoonlijk zorgdragen moet terugkomen, zo alleen draag je medeverantwoordelijkheid. 

Wie lekker zijn geld belegt in veilige en anonieme projecten, maakt zichzelf tot profiteur en 

bouwt om zich heen muren van hoogmoed en afstand. Het gevaar is dan dat onze straten 

worden getekend met leegstand. Moge die besmettelijke ziekte spoedig onze steden en straten 

verlaten, op voorspraak van de Dienaar Gods Ludovicus Tijssen. 

Die vrede en barmhartigheid waaruit bekommernis om elkaar spreekt, wens ik uw en mijn ziel 

van harte toe!                                                                                        Deken Wilbert van Rens                                    

 

PS. Toen ere-kerkmeester Hub Geurts op mijn verzoek het artikel kritisch doornam,  reageerde 

hij als volgt: “Er zijn mensen die denken dat het met de besmettelijke ziekte wel meeviel. Er 

waren in oktober 1669 in onze kerk 36 uitvaarten. Als je dat globaal met de tegenwoordige 
situatie wil vergelijken: Sittard heeft tegenwoordig ruim tien keer zoveel inwoners. Stel je voor 

in één maand 360 uitvaarten”. Hiermee hebben we een beeld hoe ernstig en levensbedreigend 

die situatie destijds was.!! Achteraf kunnen we invoelen hoe groot men deze “hemelse ingreep” 

beschouwde dankzij de H. Rosa.  

Een JUISTE WILSVERKLARING: 

VUL DAN IN EEN FORMULIER “CHRISTELIJKE LEVENSBEËINDIGING”  

Ga naar St.-Michielskerk op de Markt en neem een formulier (in drievoud) mee om deze thuis 

te bespreken, in te vullen en zo vast te leggen hoe u uw leven in Gods hand legt. Deze actie 

loopt tot en met zondag 4 september. Waarom deze actie? Onlangs lazen we in de Limburger 

(26 augustus 2016) dat op 3 september 2016 een landelijk meldpunt ten behoeve van Dag van 

Wilsverklaring (voor euthanasie) wordt geopend……….  Deze berichtgeving kwam bij veel 
christenen als “schokkend en verwarrend” over! We hebben meer dan ooit goede 

geneesmiddelen (en ons land gaat daarin voorop) om de mens te helpen bij een menswaardig 

levenseinde, zonder pijnen enz. Dat betekent dat euthanasie in de zin van verlichting van 

menselijk lijden bij de huidige medische geneesmiddelen geheel niet nodig is en ongewenst. 

Men brengt niet alleen onze ouder wordende generaties en hun families, en verder heel veel 

christelijke welzijnswerkers in de zorg op een groot dwaalspoor door als overheid dit meldpunt 

te sanctioneren alsof met deze Dag van Wilsbeschikking er christelijke affiniteit of 

verwantschap met het christendom te vinden zou zijn. Integendeel: het is ten zeerste strijdig 

met ons christelijk geloof.  Hoe dapper zou men als politicus zijn als men bijvoorbeeld ouders 

met kinderen met het downsyndroom zou uitnodigen en hen zou bemoedigen! De RK Kerk 

wijst zowel naar een menswaardig en heilig begin van mensenleven alsook naar een 

menswaardig einde van het mensenleven in Gods Hand. “Liever in Gods Hand” sterven dan in 
de hand van een gecertificeerde medicus die uiteindelijk ”met wettelijke rugdekking” de 

levensbeëindiging moet uitvoeren. Ik hoor heel wat artsen die niet met deze wetgeving kunnen 

en willen leven. Je als politicus op de voorgrond plaatsen en menen dat je daarmee een zinvolle 

bijdrage levert door hierin mogelijke plaatselijke nieuwe beleidslijnen te openen…. werp ik ver 

van me af. Er zullen altijd mensen blijven bestaan die het Woord van God naar hun hand willen 

zetten. Dat doen u en ik soms ongemerkt. Maar dan is het de omgeving  -  bijvoorbeeld de kerk 

- die signalen afgeeft en duidelijk zegt: ho dat kan niet! Maar als je geen correctie accepteert, 
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dan plaats je jezelf boven de wet van God. Daarom steken soms meerdere landelijke en 

internationale wetten “vijandig” af tegen bepaalde kerkelijke regels die alleen bedoeld zijn om 

het leven te beschermen zoals de Goede God ons dit heeft toevertrouwd. Door deze o.a. 
landelijke wetgeving plaatst men zichzelf hoger dan God. Zo hebben we in Nederland een 

verfoeilijke wetgeving ten aanzien van beginnend en eindigend mensenleven, denk aan 

abortus, euthanasie etc. Ik hoop en bid dat vele jonge mensen met hun ouders niet deze 

(doodlopende) weg inslaan en “rugdekking” gaan zoeken bij deze huidige Nederlandse 

wetgeving. God wil ons zijn Liefde schenken. Zien we in geloof naar Hem uit! Zijn Hand is 

een hand van Vrede en Eeuwige Geborgenheid.                                                                     

Sittard, 27 augustus 2016                    Deken Wilbert van Rens 
Tot en met 4 september 2016 kan men in de St.- Michielskerk op de Markt een Wilsverklaring 

afhalen vanuit een christelijk perspectief! Deze wilsverklaring-in-drievoud kan men gratis 

verkrijgen en thuis zelf invullen en op die plaatsen afgeven waar men erna moet handelen 

vanuit uw levensopdracht. Wilt u hulp hebben bij het invullen van uw verklaring, bel gerust 

kantoor deken W. van Rens ( tel nr. 046-4512275). We helpen u graag om het een en ander 
goed vast te leggen.                                                                                                                     

Men kan ook persoonlijk met de deken telefoneren of mailen op: pastoriesittard@gmail.com 

 

DE ZEVEN GEESTELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 
Naast de zeven lichamelijke Werken van Barmhartigheid kennen we ook zeven geestelijke 

Werken van Barmhartigheid. We hebben in ons parochieblad de afgelopen tijd aandacht 
geschonken aan de zeven lichamelijke werken. In dit “Jaar van de Barmhartigheid”, - door 

Paus Franciscus afgekondigd voor 2016 -, zullen we ook aandacht schenken aan de zeven 

geestelijke werken. In de komende afleveringen staan we telkens stil bij een geestelijk werk. 

We schenken dan aandacht aan: de zondaars vermanen, de onwetenden onderrichten, voor de 

levenden en overledenen bidden, in moeilijkheden goede raad geven, de bedroefden troosten, 

het onrecht geduldig dragen, beledigingen vergeven.  

Deze zeven werken vinden hun oorsprong in de jonge Kerk. Sommige komen voort uit de 

godsdienstige vorming, die Origines gaf in de tweede eeuw; andere vinden hun oorsprong bij 

Sint Augustinus in de vierde eeuw. Ze hebben dus in de geschiedenis van de Kerk oude 

papieren.  

Alle werken zijn gebaseerd op teksten uit de Bijbel. Ze staan in de Bijbel niet verzameld op één 

plaats, zoals de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. Die vinden we terug in het 
vijfentwintigste hoofdstuk van het Matheüs-evangelie (Math.25, 35-36). De geestelijke werken 

vinden hun fundering in andere Bijbelteksten.  

Bij de beschrijving van de geestelijke werken van barmhartigheid zullen we ook zoeken naar 

mogelijkheden om ze in onze tijd op onze eigen manier toe te passen. Zoals ze ook in de jonge 

Kerk een eigentijdse toepassing kenden. De werken zijn uitnodigingen om ons geloof handen 

en voeten te geven in het dagdagelijkse leven. Geloven is immers meer dan alleen de 

geloofsbelijdenis bidden. Geloven vraagt ook dat je het leven van Jezus in je eigen leven vorm 

geeft. Dat je in je eigen leefomgeving oog hebt of krijgt voor degene, die een hand in de rug of 

een steuntje nodig heeft om weer vooruit te kunnen. Die hand of dat steuntje kunnen zijn, geeft 

een goed gevoel en brengt ook de liefdevolle boodschap van Jezus aan het licht, omdat je 

geloven dan niet in woorden blijft steken. Het wordt geloven metterdaad. 

J. P. Janssen pr 

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

mailto:pastoriesittard@gmail.com
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MOEDER VAN DE ARMEN WORDT HEILIG 
Moeder Teresa van Calcutta wordt op zondag 4 september a.s. heilig verklaard. Tijdens een 

eucharistieviering op het Sint-Pietersplein in Rome zal paus Franciscus die dag haar officiële 

heiligverklaring uitspreken. Moeder Teresa werd in 1910 in Skopje (Macedonië) geboren als 

Agnes Gonxha Bojaxhiu. Ze trad in bij de zusters van Loreto en werd als missionaris naar 

India gestuurd. Langzaam groeide de behoefte om een eigen congregatie te stichten van zusters 

die zich inzetten voor de allerarmsten: de Missionarissen van Naastenliefde. Samen met haar 

medezusters ontfermde Moeder Teresa zich sinds 1948 over mensen die door iedereen in de 

steek gelaten waren en vaak op straat stierven. In 1979 ontving Moeder Teresa voor haar werk 

de Nobelprijs voor de Vrede. De moeder van de armen overleed op 5 september 1997 in 
Calcutta. Ze was toen 87 jaar oud. In 2003 werd Moeder Teresa door paus Johannes Paulus II, 

met wie ze een goede persoonlijke band had, zalig verklaard. Nu, negentien jaar na haar dood, 

volgt haar heiligverklaring. De congregatie van Moeder Teresa (officieel: Missionaries of 

Charity) telt momenteel meer dan 4.500 leden, die in tal van landen actief zijn. In Nederland 

hebben de zusters een vestiging in Rotterdam. De liturgische gedachtenis van de heilige 

Moeder Teresa van Calcutta is op 5 september. Het bisdom Roermond zal bij gelegenheid van 

de heiligverklaring een gebedsprentje uitgegeven. Deze zijn dan ook in de kerken van ons 

parochiecluster gratis verkrijgbaar.      

 

      MISSIO Wereldmissiemaand 2016: FILIPPIJNEN  Getuigen van barmhartigheid                      

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht 
aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn 

slechts enkele van de problemen in dit land.  Land van tyfoons Steeds weer worden de 

Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over 

het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die 

het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de 

vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.  De armoede in de Filippijnen is groot. Niet alleen 

bij de vissers in Tacloban, maar ook bij Guillermas Vitmy in Manila. Zij leeft er met haar 

driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. ’s Avonds richt ze in 

het zijspan een bed in voor haar en haar zoontje. Een andere overnachtingsmogelijkheid 

hebben de twee niet. In Navotas, een van de grootste 

slums, wonen veel mensen te midden van het vuilnis in 

drijvende barakken op de rivier. Het ruimtegebrek, geen 
sanitaire voorzieningen, vaak geen elektriciteit – dat 

alles nemen de mensen op de koop toe, zolang ze maar 

een betaalde baan vinden.  Veel anderen, met name 

vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het 

buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te 

maken met seksueel geweld. De Filippijnse regering 

stimuleert de arbeidsmigratie. Ze ziet de menselijke 

arbeidskracht als het belangrijkste exportproduct van het 

land. Anderen noemen het een vorm van moderne slavernij.  Missio/Pauselijke Missiewerken 

steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods 

barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun 
voorbeeld is een inspiratie voor ons. Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief 
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genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. Zuster Celine 

Saplala: “De gezinnen hebben een veilige plaats nodig waar ze menswaardig kunnen leven. 

Ook hun psychische wonden moeten kunnen genezen.”  In Manila is zuster Cecille Ido de 
drijvende kracht achter het gezinscentrum ‘Tuluyan’. Het gezinscentrum is opgericht als 

opvang voor dakloze gezinnen. “Het huis geeft niet alleen een tijdelijk veilig onderdak”, zegt 

zuster Cecille. “Het helpt de gezinnen ook bij beroepscursussen. Zo kunnen de mensen in hun 

levensonderhoud voorzien.”   Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar 

een menswaardig bestaan. Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op 

Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO 

Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl 
 

VREDE EN ALLE GOEDS!. Zo begint de uitnodigingskaart die we onlangs 
ontvingen. Het is nu precies een jaar geleden dat een onzer acolieten bij de St.-
Rosaprocessie aankondigde dat hij zijn levenskeuze had gemaakt en Broeder 
Franciscaan wilde worden. Het gaat om Dennis Seelen, Felix Ruttenlaan. Zo 
vertrok hij vorig jaar naar Megen (bij Nijmegen) om als postulant in te treden 
bij de Franciscanen Nederland. Hij ging dus naar het klooster om aldaar te leren 
leven met de beperkte bezittingen die men als Franciscaan onderling deelt. Nu 

na een jaar is hij zover om officieel in te treden bij de Minderbroeders Franciscanen, aldus de 
gardiaan van Megen en Amsterdam die ons uitnodigt om bij de gebedsviering van deze Intrede 
aanwezig te zijn, waarbij 2 postulanten hun tijdelijke geloften gaan afleggen. Nu wordt hij al 
Broeder Franciscaan en zal hierna nog een aantal vormingsjaren op zich moeten nemen: hij 
wordt a.h.w. beproefd in zijn roeping eer hij over een aantal jaren definitief zijn geloften gaat 
afleggen. Wat schrijft Dennis Seelen daar zelf over? We lazen het 
volgende op hun website alwaar Dennis schrijft:                                                                                                                                            
Tijdens mijn dagelijks leven buiten de kloosterdeur houd ik mij 
momenteel vier dagen per week bezig met mijn eigen schildersbedrijf. 
Op dag vijf ben ik meestal in de keuken van het bejaardenhuis van 
Megen te vinden, waar ik met plezier sta te koken met mede-vrijwilligers 
voor de mensen daar. In het klooster doe ik schilderklussen en heb ik de 
taak op me genomen om kleine technische mankementen te verhelpen. 
Eén keer in de twee weken ben ik actief in de wasserij.                                                                                                                                  
Over mijn verblijf destijds in Zuid-Afrika: Ik realiseer me dat ik mijn talenten van God heb 
mogen ontvangen om ze verder te ontwikkelen en ik zet ze daarom met veel passie in. Soms zijn 
er talenten die je pas later ontdekt of die onder bepaalde omstandigheden tot uiting komen. 
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je moeilijkheden hebt overwonnen die je op je levensweg 
tegenkwam. Je kunt je talenten 'in de grond stoppen', maar je kunt ze ook ten goede laten 
komen aan de maatschappij. Dat laatste heb ik mogen doen in Zuid-Afrika, waar ik negen 
maanden werkte als vrijwilliger voor aids- weeskinderen. Overdag hielp ik bij de bouw van een 
nieuw onderkomen en in de avonduren was ik de 'grote broer' die hielp bij het maken van het 
huiswerk. Daarna heb ik in het land ruim twee jaar praktijklessen schilderen, tegelzetten en 
houtbewerking gegeven. Deze onderwijs- begeleiding hield ook planning in.                                                                                                                            
Gewoon met je handen: Wat mij aanspreekt bij de minderbroeders franciscanen is dat je 
wordt uitgedaagd je talenten in te zetten waar dat nodig is. Franciscus kreeg bij het kruis van 
San Damiano te horen: "Herstel mijn huis, dat op instorten staat." En hij stak zijn handen uit 
zijn mouwen. Op die manier wil ik ook volgeling zijn van Franciscus. Ik neem dat letterlijk 
door met mijn handen te laten zien waar ik goed in ben. Graag zou ik me binnen de orde 
verder willen ontwikkelen. Ik wil meer te weten komen over Franciscus en Clara, meer lezen en 
een goede vorming krijgen. En later hoop ik dat mij de mogelijkheid wordt geboden om 
kansarme jongeren die moeilijk aan een baan of opleiding komen te begeleiden om zich te 
bekwamen in het schildersvak.                                                                                                               

http://www.missio.nl/
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Vanaf deze plaats wensen we Dennis Seelen van harte proficiat en Gods Zegen voor zijn 
toekomst. Op zaterdag 3 september a.s.  zullen we namens onze parochie bij deze 
Gebedsviering in Megen aanwezig zijn.                                           Deken Wilbert van Rens     
contactadres: Br. Dennis Seelen --  Kloosterstraat 6  --  5366 BH Megen                    

       DRAAGT U VLUCHTELINGEN OOK EEN WARM HART TOE!                             

Onze wereld lijkt in de afgelopen maanden behoorlijk op hol te zijn geslagen. Na de grote 
toestroom van vluchtelingen in het najaar van 2015. Worden we in 2016 geconfronteerd met de 
nodige aanslagen. Al deze ontwikkelingen zetten de gemoederen in onze Nederlandse 
samenleving behoorlijk onder druk. Ik hoor regelmatig opmerkingen, dat vluchtelingen maar 
moeten vertrekken naar hun eigen land. Toch kom ik nu met een vraag of u 
vluchtelingenmaatje wilt worden. En als maatje een vluchteling die in Nederland woont wilt 
ondersteunen in het vinden van zijn weg in onze samenleving.                                                             
Als christen hebben we een diaconale opdracht op om te zien naar de minste der mijne (Mt 25). 
In de tekst van Mattheus 25 wordt ook gevraagd wat je gedaan hebt voor de vreemdeling in 
jouw omgeving. Heel concreet kunt u nu van betekenis zijn voor hem of haar die in de directe 
omgeving woont. Voor mensen die hun geboorteland door oorlog en verderf hebben moeten 
verlaten. Vaak blij zijn dat ze hier in een relatief rustige omgeving hun leven weer kunnen 
oppakken. Mensen die met hun gedachten vaak nog steeds in hun land van herkomst zitten. 
Angst hebben voor familie en vrienden die nog op de vlucht zijn. Mensen die hier moeten 
zoeken naar de basisvoorzieningen. Voor ons is vaak allemaal vanzelfsprekend, maar voor 
iemand die uit een ander land, andere cultuur en met een andere taal in Nederland komt, voelt 
het vreemd. En ben je onthand! Hoe vergaat het ons, als we op vakantie de eerste dagen in een 
ander land onze weg moet zoeken. En dan hebben wijzelf nog gekozen en uitgezocht waar we 
naar toe gaan. Voor de meeste vluchtelingen is het enorme sprong in het diepe. Ze vluchten 
weg uit oorlog, geweld en vervolging. Zijn op weg gegaan naar het verre Europa. En hier leven 
ze dan in een totaal vreemde omgeving.   Grote vraag is nu: Wil jij ze helpen? Wil jij dat 
maatje zijn dat mensen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving. Hen ondersteunt in het 
vinden van wat voor ons zo gewoon is. Zo ja, meld je dan aan! Voor informatie op: 
dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl  www.pausfranciscusgroepen.nl/word-ook-
vluchtelingmaatje  Namens Dienst Kerk en Samenleving Bisdom Roermond            Hub Vossen 

GELOOFSCURSUS IN LIMBRICHT 
Wie is God? Bestaat Hij wel? Wat weten wij echt over Jezus? Is er werkelijk een leven na de 

dood? Hoe kom je tot gebed?”  Dat zijn vragen, die altijd weer boeien. In een geloofscursus 

willen wij daarop ingaan. Doe mee met de geloofscursus! Tijdens een 20-tal bijeenkomsten 

doorlopen we stap voor stap de verschillende onderwerpen van het geloof. Er kunnen vragen 

gesteld worden, er is ruimte voor gesprek, maar men mag ook gewoon komen luisteren. Aan 

deze cursus zijn geen kosten verbonden. De cursus wordt tweewekelijks gegeven. 

Tijdstip: dinsdagavond van 20.00 -21.30 uur in de pastorie in Limbricht. Eerste avond op 

dinsdag 20 september 2016. Opgave en nadere informatie bij pastoor M. Otto, Pastoor 

Janssenstraat 16, 6141 AN Limbricht. Tel. 046-4515595; mail: m.a.j.otto@hetnet.nl . 

                                         Boek: Polsslag van pastoraat 
De Pater passionist Leon Goertz schreef onlangs een boek over pastoraat. Het is een 
beschrijving geworden van zijn ervaringen vanuit zijn beleving als pastor in de Kerk. 
De titel van  het  boek is: Polsslag van pastoraat. Het is een boekwerk geworden van 320 
pagina’s. Het kost € 22,90 met € 3,60 verzendkosten. Meer informatie kunt u verkrijgen via: 
www.kloosterboekwinkelwittem.nl; of bij leongoertz@live.nl ; of  www.brasserieabshoven.nl 
U kunt het ook bestellen bij de auteur zelf: ZEH  L. Goertz, Felix Ruttenlaan 13, alhier. 
 

mailto:dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl
http://www.pausfranciscusgroepen.nl/word-ook-vluchtelingmaatje
http://www.pausfranciscusgroepen.nl/word-ook-vluchtelingmaatje
http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl/
mailto:leongoertz@live.nl
http://www.brasserieabshoven.nl/
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NAJAARSCONCERT GEORGANISEERD DOOR STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

Op zondagmiddag 18 september 2016 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om 

15.00 uur een najaarsconcert in de Johanneskerk (Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard). 
Deze middag heeft u de gelegenheid om te genieten van koorzang en een klassiek intermezzo.  

Het concert zal verzorgd worden door het Steinder Mannenkoor, Alice Gort-Switynk, 

klassiek zang (sopraan) / blokfluiten en Leon Dijkstra (orgel en piano). 

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. Info: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 06-30567774 

 

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 

 

            2016  

   Mijn Kerk in balans!  
        Banknummers op blz 20     

 

 

DAGBEDEVAART BANNEUX 

Op woensdag 12 oktober wordt weer een bezoek gebracht aan het Maria-
bedevaartsoord Banneux. Op het programma staan vermeld: een H. Mis met 
Ziekenzegening: verder mogelijkheid tot kiezen van wel of niet deelname aan 
diner, mogelijkheid voor rozenkransgebed en lof  e.d. Informatie voor kosten 
en  Opgave Dagbedevaart Banneux bij Mw. R.Gieskens, Monseigneur 

Claessensstraat 33  046-4519039 . Men moet zich hebben opgegeven vòòr 18 september a.s. 

 

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

Dank aan St.-Rosacomité, onze Hulpbisschop, ceremoniarius, kosters en acolieten, 
processiecomité, koren, sjtadssjötterie, harmonieën en fanfare, de achtergrondwerkers van 
bewaking kerkgebouwen, kerkenwachtgilde, vrijwilligers onderhoud kerkgebouwen en H. 
Rosakapel met voetvallen etc, kerkbestuursleden al die mensen die al vroeg in de weer waren, 
maar ook jaren daarvoor….. U allen veel dank. Het was weer eens hartverwarmend!!  Deken. 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.belastingdienst.nl/giften
mailto:kantpastoriesittard@gmail.com
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                                   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 

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 

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 

Sittard,  4519039. Dank u! 

            

H. DOOPSEL / H. VORMSEL  
Djarvino, zoon ouders De Boer-Kowalewski, Dagobertstraat 104 * 24-07-2016 
Morris, zoon ouders Palmen-Meulenberg, Vriendenkringstr. 24 Limbricht * 7-08-2016 

 

Het H. Vormsel ontving ook: Mil Webers, R. v. Lenneplaan 3, Sittard op 23-08-2016. 

Felicitaties aan de Vormeling! Ook bidden we dat de dopelingen Djarvino en Morris 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: 
Ramon Houben & Saskia Peters, Beatrixlaan 64, Sittard, op 7 oktober 2016 

Koen Peters & Judith Stijnen, Charles Vosstraat 23, Sittard, op 14 oktober 2016      

‘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. 

 

 

 

OVERLEDEN 
 Lei Hulsman   

 Rina Wiktor-Frühling  

 Jan Heijnen 

 Franz Knez 

 Hilde Schalkx-van Banning 

 Mies Plettenburg-Galesloot  

 Jeanette Dols-Dieteren 

 

Kruisstraat 16, Heerlen 

Pr. Kennedysingel 24 

Baenjehof 22 

H. v. Veldekestraat 7 

Wilhelminastraat 7-8 

J. v Stevensweertstr 10 
Baenjehof 57 

 

54 jaar 

89 jaar 

83 jaar 

84 jaar 

83 jaar 

93 jaar 
95 jaar 

 

†  16-07-2016  

†  19-07-2016  

†  29-07-2016 

†  02-08-2016 

†  06-08-2016  

†  21-08-2016  
†  26-08-2016  
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REGINA CARMELI              
  Zondag na de 1

e
 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  

                               PROGRAMMA 2016:   
BEZINNINGSDAG: Zondag 11 september (van 10.00-17.00 uur) “100 jaar -  De 

verschijning van de Engel van Fatima”.  Inleider: Pater Ambrosius Bantle. Kosten € 12,00 
svp lunchpakket meebrengen. 

AVONDEN: 2e dinsdag van de maand, “HEER, LEER ONS BIDDEN!”  eerstvolgende 

avond is 13 september (Missionarissen v barmhartigheid), en dan 11 oktober 

(Pelgrimstocht):  Pelgrimeren in God’s barmhartigheid: De barmhartige Jezus ontmoeten – 

biddend – luisterend – mediterend – op zoek gaan naar God’s barmhartigheid in je eigen leven: 

Nu jaar van Barmhartigheid  – waarom?  Begin: 19.45 uur, sluiting: 21.45 uur Kosten: € 3,00 

per avond.  

Bezinningsavond  26 oktober: Biddend elkaar ontmoeten rond het evangelie van de zondag 

Inleiding - uitwisseling - stille aanbidding. Inleiders: Zuster M. Renata, Carmel DCJ  en rector 

Ruud Goertz. 19.30 - 21.30 uur  Kosten: € 5,00 

Lezing Kerk in Nood 12 november: Hedendaagse geloofsgetuigen:Te midden van het kwaad 
getuigen Christenen wereldwijd van het geloof dat uiteindelijk het Goede overwint. Ook 

vandaag! Kerk in Nood kent hun verhalen uit eerste hand en biedt inzicht in de Nood van de 

Kerk in alle delen van de wereld. Inleiders: Dhr. Joris van Voorst tot Voorst en dhr. Dennis 

Peters 14.30 - 17.00 uur Kosten: na afloop collecte voor ‘Kerk in Nood’ 

Voor alle Informatie:Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard Zr 

Gisela tel 046-4570993  regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl 

 
AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT 

IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel  
OPEN KERK gehouden. De data voor 2016 zijn: 1 september, 6 oktober, 
3 november, 1 december.  
IN DE ST-PETRUSKERK wordt nu sinds kort weer de wekelijkse Aanbidding 
gehouden. Vanaf nu gebeurt dit aansluitend na de avondmis: de Uitstelling 

begint om 19u30. We houden de Donderdag aan als de dag: Instelling H. Eucharistie.   

 

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 4 september: Drie-en-twintigste zondag door het Jaar. Collecte voor MIVA. 
Zondag 11 september: Vier-en-twintigste zondag door het Jaar. 
Maandag 12 september: Jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaer 
Zondag 18 september: Vijf-en-twintigste Zondag door het Jaar. 
Zondag 25 september: Zes-en-twintigste Zondag door het Jaar. 

Zondag 2 oktober: Zeven-en-twintigste Zondag door het Jaar.                                                            

Vrijdag 7 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 9 oktober: Acht-en-twintigste Zondag door het Jaar.  
Informatie Wereldmissiezondag zie blz 5  

mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 15 oktober – 26 november 2016.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
vrijdag 7 oktober 2016  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. 
 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 3 september 

18.00 uur Pl Zwd v Marlies Reiner-Demandt; 

gestplev Winand Kissels en overleden familie 
en v overleden familie Tossaint; gestplev vde 

zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hub Cath Krux; nadiensten  Lei 

Hulsman, Jan Heijnen, Franz Knez, Hilde 

Schalkx-v Banning, Mies Plettenburg-Gale-

sloot, Jeanette Dols-Dieteren (Samenzang) 
Zondag 4 september  
   Drie-en-twintigste Zondag door het jaar                
11.00 uur ev Corry Govers-Meesters (vw 
buurtbewoners Dobbelsteynporte); gestplev 
uit dankbaarheid (vw fam v Aubel-Arnoldts); 
gestpljrd Jos Bitsch; gestpljrd ouders Kreijn-
Buijzen; gestpljrd overl ouders Barleben-
Diehl (St.-Petruskoor)   
Maandag 5 september  

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 september 
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding (D) 
19.00 uur ev René Caris; gestev echtp 

Caulfield-Tholen 
Woensdag 7 september  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven (D); 
19.00 uur ev overl familieleden Vleugels-
Dieteren; gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 8 september 
   Maria Geboorte, feest 
08.00 uur ev v overledenen vd fam. Leonard 

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur ev jrd v Sjang Jessen; gestev echtp 

Caulfield-Tholen 
Vrijdag 9 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Zaterdag 10 september 
08.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur Plzwd v Franz Knez; gestplev v 
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten 
Jan Heijnen, Hilde Schalkx-van Banning, 
Mies Plettenburg-Galesloot, Jeanette Dols-
Dieteren (St.-Petruskoor) 
Zondag 11 september  
   Vier-en-twintigste Zondag door het jaar                
11.00 uur pljrd v Ernest America; gestpljrd 
overl echtp Lejeune-Hassig; gestpljrd overl 
echtp Van Groenendael-Wielders (samenzang)   
Maandag 12 september (naar Kevelaer) 
08.00 uur v vluchtelingen & daklozen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 13 september 
08.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen 
en em-past. Eduard Hoenen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 14 september  
   Feest Kruisverheffing 
08.00 uur ev vd weldoeners vd parochie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 15 september 
   Onze Lieve Vrouw van Smarten  

08.00 uur tev OLVrouw v pelgrims 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 16 september 
  HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,  
   bisschop, martelaren 
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestpljrd ouders Tonglet-

Winteraeken 

Zaterdag 17 september 

   H. Lambertus, bisschop en martelaar 
08.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur Plzwd v Jan Heijnen; v fam Arnold 
Dieteren-van Neer-Meyer; gestplev v zielen-
rust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hub. Cath. Krux; nadiensten Franz Knez, 
Hilde Schalkx-v Banning, Mies Plettenburg-
Galesloot, Jeanette Dols-Dieteren (samenzang) 

Zondag 18 september 
   Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar  
11.00 uur pljrd ouders Cobben-Quadackers 
en zonen Harry en Seph; pl overl weldoeners 
vd H. Petruskerk; pljrd v de overledenen van 
fam Douffet; pljrd Riet Goverde-Nouwens; 
plev overl. fam Pier-Weijzen; gestpljrd overl 
ouders Baggen-Starmans (St.-Petruskoor) 

Maandag 19 september  
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 20 september 
08.00 uur  v overl pelgrims 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 21 september 
   Feest H. Matteüs, apostel en evangelist 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen     

19.00 uur gestev Sef Heuts 

Donderdag 22 september  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Vrijdag 23 september 
   H. Pius v Pietrelcina,  priester (Padre Pio) 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl v fam. Feron-Hoenen 
Zaterdag 24 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 v Hub Coenen en dochter 
Marie-Thérèse; plev overl ouders Schulpen-
Spetgens en overl kinderen; pljrd overl. 
ouders Wijshoff-Bormans; gestplev v de 
zielenrust vh echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hub Cath Krux nadienst v Mies Plettenburg-
Galesloot, Jeanette Dols-Dieteren (samenzang) 
Zondag 25 september 
   Zes-en-twintigste Zondag door het jaar                

11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; 

pljrd v Engelbert Schins en overl ouders 
Schins-Meerts en overl fam; gestplev ouders 

Zef en Carry Hamers-Schintz; pljrd v Mia v 

Aubel-Arnoldts en haar echtgenoot Guus, en 

wederzijdse fam; plev  v Trees en Cor De 

Wit-Neilen, tevens v Dory Neilen (Samenzang) 
Maandag 26 september 
08.00 uur v overl missionarissen van onze 
parochie en dekenaat 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 27 september  
08.00 uur  v overleden vrijwilligers van  
onze parochies 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 28 september  
08.00 uur  ev v d overledenen van de fam. 
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 29 september 
   Feest HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  
   Aartsengelen 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Frits en Riet Pfennings-van 

Santvoord 
Vrijdag 30 september 
   H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
08.00 uur v overl priesters dekenaat 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 1 oktober                                            
   H. Teresia vh Kind Jezus, maagd en 
kerklerares (Lisieux) 
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria 
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 
en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev v Louis Beurgens; gestplev v 
de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hub. Cath. Krux; nadienst 
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Mies Plettenburg-Galesloot, Jeanette Dols-
Dieteren (gezinsmis) 

 Zondag 2 oktober 
   Zeven-en-twintigste Zondag door het jaar  

11.00 uur  gestpljrd vd zielenrust v Willy 

Karmelk-Oremus en echtgenoot  (Samenzang) 
Maandag 3 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 4 oktober  
   Heilige Franciscus van Assisi 
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding (D) 
19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 5 oktober  
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 6 oktober 
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid  H Eucharistie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 7 oktober 
   Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 
   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 8 oktober 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis  

der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur Plzwd v Mies Plettenburg-   
Galesloot; Plzwd v Jeanette Dols-Dieteren;  v 

Leonie Dieteren-Meyer; gestplev overl fam 
Mevissen-Driessen; gestplev voor de 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Cath. Krux (samenzang)   
Zondag 9 oktober            
   Acht-en-twintigste Zondag door het jaar  

11.00 uur plev voor de overleden leden van 

familie Landuijt-Willems; gestpljrd Thea 
Bruls-Barleben; gest plev overl fam Muyres-

Maessen  (samenzang)   

Maandag 10 oktober  

   H. Maagd Maria, Sterre der Zee                                                  

08.00 uur ev v overl vd familie Leonard  

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)   
19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 11 oktober  
   H. Johannes XXIII, paus 
08.00 uur gestev Corry Close en familie 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 12 oktober  
08.00 uur ev weldoeners van de parochie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 13 oktober 
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen 
vd fam Roppe-Kissels                                              
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 14 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd overl echtp Hage-Baggerman 

Zaterdag 15 oktober 

   H. Teresia van Jezus, maagd en 

kerklerares (Avila) 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 

der Kranken voor zieken en noodlijdenden 

(D); gestev echtp Caulfield-Tholen                      

St.-Michielskerk 

Zondag 4 september 
   Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar                
09.30 uur Plzwd v Rina Wiktor-Frühling; 
gestplev levende en overl leden vd 
Broederschap Sittard-Kevelaer; gestplev vd 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, 
gestev echtp Caulfield-Tholen (samenzang) 
Zondag 11 september       
  Vier-en-twintigste Zondag door het jaar                 

   09.30 uur gestplev vd zielenrust van het    

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
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Hubertina Catharina Krux, gestev echtp 

Caulfield-Tholen (samenzang) 

Zondag 18 september 
  Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar                 
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux;  gestev echtp 
Caulfield-Tholen   (samenzang)   
Zondag 25 september 
   Zes-en-twintigste Zondag door het jaar 
   Tevens patroonfeest HH. Michaël,  
   Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
09.30 uur gestpljrd v RD Jo Simons; 

gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina  

Catharina Krux, gestev echtp Caulfield-

Tholen (Schola Sittardiensis)                
Zondag 2 oktober 

   Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar                  
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux, gestev echtp 

Caulfield-Tholen (samenzang) 
Donderdag 6 oktober OPEN KERK 

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 9 oktober 
   Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar                
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux, gestev echtp 

Caulfield-Tholen (samenzang) 

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 is op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30  uur. (let op: er is géén Rozenhoedje meer op 
zaterdag en zondag!) ►NB NB onze Basiliek is aangewezen als Poort naar Gods 
Barmhartigheid: er zijn iedere week 2 momenten om contact te hebben met een priester: dat 
kan o.a. via het Sacrament van Boete: iedere zaterdag en zondag van 9u30-10u is er nl 
biechtgelegenheid!! U bent welkom!   NB In verband met de St.- Rosamaand kunt u op de 
Oude Markt 20 H.Rosabeeldjes kopen.Tevens is er ook de mogelijkheid postzegels te kopen 
met de Rosakapel er op afgebeeld!!  
Zondag 4 september 
  Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar  
Bedevaart Broeksittard                               
10.00 uur  gestjrd ouders Teney-Pennings; v 
Corrie Verheesen-Knoben; v lev en overl 
leden v d Aartsbroederschap; v overl. echtp   
Caulfield-Tholen 
Dinsdag 6 september                                       
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 8 september 
   Maria Geboorte, feest 

10.30 uur  v Harie; v kinderen Kinderkrans 
en overl.leden v Aartsbroederschap; v  

Caulfield-Tholen 
Zaterdag 10 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
13.00 uur Pl. Huwelijksmis Luc Wetzels & 
Michon Voncken 
Zondag 11 september      
  Vier-en-twintigste Zondag door het jaar                 
10.00 uur voor de overl. Jeun Schelberg; 
overl echtp. Caulfield-Tholen (Basiliekkoor) 

Dinsdag 13 september 
09.00 uur  vervalt!! Zie deze middag!! 

12.00 uur ev overl echtp Caulfield-Tholen: 

bedevaart  Zusters FDNSC  

Donderdag 15 september  

   Onze Lieve Vrouw van Smarten  

10.30 uur  ev de kinderen v Kinderkrans; v 

overl. Leden Aartsbroederschap; overl 

Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 17 september 

   H. Lambertus, bisschop en martelaar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
14.30 uur Pl. Huwelijksmis Sven Dullens & 
Debbie Schrijen 
Zondag 18 september 
  Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar 

10.00 uur PlZwd v Chris Quix; plev lev en 

overl leden Sjtadssjötterie St. Rosa Zitterd 
(bgv jaarlijks Koningsvogel-schieten); overl 

echtp Caulfield-Tholen. 

 Dinsdag 20 september 
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09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 22 september 
10.30 uur vw Mevr. Bovee v.d. Weijgaart te 
Wouw uit dankbaarheid; v  de kinderen 
Kinderkrans; v overl. leden vd Aartsbroe-
derschap; overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 24 september                          
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 25 september ( Basiliekkoor)   
Zes-en-twintigste Zondag door het jaar                 

10.00 uur  v overl echtp Caulfield-Tholen.      
Dinsdag 27 september                                    
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.        
Donderdag 29 september 
   Feest HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  
   aartsengelen  
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans; v 
de overl. leden vd Aartsbroederschap; v 
overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 1 oktober 
   H. Teresia vh Kind Jezus, maagd en 
kerklerares (Lisieux) 
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 2 oktober 
  Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar                 
10.00 uur Bedevaart Sweikhuizen  v de 

levende en overl leden v d Aartsbroe-

derschap; v overl echtp Caulfield-Tholen.       
Dinsdag 4 oktober           

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.        
Donderdag 6 oktober 
10.30uur v kinderen v.d. Kinderkrans; 
v.d.overl. leden Aartsbroederschap, v 
echtp.Caulfield Tholen  
Vrijdag 7 oktober 
   Heilige Maagd Maria vd Rozenkrans 
14.00 uur Pl. Huwelijksmis Ramon Houben 
& Saskia Peters 
Zaterdag 8 oktober 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 9 oktober 
    Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar        
10.00 uur Bedevaart  van de Baandert             
v overl echtp Caulfield-Tholen.       
Dinsdag 11 oktober  
   H. Johannes XXIII, paus                                      
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 13 oktober                                 

10.30 uur v leden Kinderkrans; v overl. 

leden Aartsbroederschap; overl echtp 

Caulfield-Tholen.  

Vrijdag 14 oktober 
14.30 uur Pl Huw Mis v Bruidspaar Koen 

Peters & Judith Stijnen 

Zaterdag 15 oktober 

   H. Teresia van Jezus, maagd en 

kerklerares (Avila) 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.  

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, Verdistraat 32 Geleen   8500290   
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 aan diaken B. ter Haar, tel. 8500290. Op vrijdag 7 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. 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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Zoals aan de kerkgangers beloofd, houden we deze bedevaart levend, ook na de sluiting van de 

Bernadettekerk. Dit jaar gaan we dus op zondag 9 oktober met een bidprocessie vanaf de 

nieuwe Maria&Bernadettekapel in onze voormalige Bernadettekerk naar de Basiliek. Omdat de 
H.Mis in de Basiliek vanaf dit jaar om 10 uur is, vertrekken we vanuit de Baandert om 9.30 

uur. We zullen het eerste tientje van de Rozenkrans in de 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 1 april tot 1 november zijn de openingstijden: 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. 
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 OPEN MONUMENTENDAGEN 2016 
De RK Urnenhof (Baandert 21, 6136 EM Sittard) neemt 
dit jaar deel aan de Landelijke Open Monumentendagen. 
Die worden gehouden op zaterdag, 10 en zondag, 11 
september 2016. Op beide dagen is er een verruimde 
openstelling: van 12:00 tot 16:00 uur.  Het thema van de 
Open Monumentendagen 2016 is: Christelijke 
symboliek en iconografie. De RK Urnenhof bevat veel 
christelijke symboliek, o.a. de Levensbron, 
Calvariegroep, de bijzondere glasdecoraties in de Maria- 
en Bernadettekapel. Bezoekers kunnen 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 in gebruik is. 
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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 3 sept 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 5 sept 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

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

24
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 10 sept  19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 12 sept 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

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

25
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 17 sept 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 19 sept 19.00 u Willy v. Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 21 sept 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

26
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 24 sept 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag  26 sept 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 28 sept 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

27
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 1 okt 19.00 u Jrd Overleden ouders Pustjens-Linden 

Maandag 3 okt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 5 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

28
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 8 okt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 10 okt 19.00 u Willy v. Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken 
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Woensdag 12 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

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. stil gebed. Misintenties 

volgende parochieblad tot 1 oktober  bij Diaken R. Fleischeuer 4528072 of bij Administratie. 

 
MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS- OVERHOVEN                                                                                                                                                                 

Zondag  4 september    23
e
 Zondag dh Jaar 10.30 uur Volkszang                                                        

Jaardienst Jan en Gerda Roberts- Erkens; voor Paul Bergmans en als jaardienst voor Fien 

Bergmans- Jessen; zeswekendienst Tiny Ruyters-Honings                                                                                                                                      

Zondag 11 september  24
e
 Zondag dh Jaar  10.30 uur The Voices ofKids     

na de dienst is de mogelijkheid tot ontvangen van H. Corneliuszegen                                         

Zondag 18 september  25
e
 Zondag dh Jaar 10.30 uur Cantate                                                                         

Zondag 25 september  26
e
 Zondag dh Jaar 10.30 uur  Volkszang      Jaardienst 

overleden ouders Meulenberg- Thissen; Anny Nicoll- Poussart; jaardienst Lambert Heijnen en 
Mia Heijnen- Jeurissen; jaardienst overleden ouders Johan en Katharina Claessen- Aufsfeld en 

zoon Jozef; jaardienst Huub Zweipfenning                                                                                                                                            

Zondag   2 oktober   27
e
 Zondag dh Jaar  10.30uur The Voices of Kids  

Gezinsviering/dierenzegening: intenties: Reinhard en Fien van de Brock-Limpens                                                                                                                    

Zondag   9 oktober   28
e
 Zondag dh Jaar  10.30 uur  Zanglust - Geleen      

Leden en overleden leden van gemengd koor Zanglust                                                              

GEDOOPT.     Op 31 juli is in onze kerk gedoopt Mace Peters, Biddestraat 16 Sittard. Op 21 

augustus is  in onze kerk gedoopt Elvina Laarmans, Overhoven 102 Sittard.  

ROZENKRANSGEBED           In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard                                                                                                                                                                                                                                       

Elke dinsdag 18.00 uur -- Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur                                                        

We vragen nog mensen om voor te bidden bij dit rozenkransgebed.    
PAROCHIECENTRUM. De medewerkers van ons parochiecentrum vragen versterking. Er is 

dringend behoefte aan nieuwe medewerkers (met name op de donderdagochtend) en/of 

vervangers, die af en toe kunnen invallen.  Het parochiekantoor is tot die tijd geopend op 

dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Info bij 

A.Verboord. 046 4526327: averboord@hotmail.com.                                                                                                  

H.CORNELIUS. Al in 1923 ontstond in de noodkerk van Overhoven een 

devotie voor de H.Cornelius. Deze heilige was bisschop van Rome in de 

derde eeuw Cornelius werd het slachtoffer van de christenvervolgingen in 

Rome. Hij werd uit de stad verdreven en stierf in ballingschap. Omdat hij 

paus was wordt hij vaak afgebeeld als een tiaradragende bisschop. In 1924 

verkreeg onze kerk een relikwie van Cornelius. Zijn beeltenis vinden we 

zowel achter in de kerk, als in de Mariakapel. Cornelius wordt aangeroepen 
bij zenuwziektes,vallende ziekte, jicht, oorkwalen, stuipen, gangreen, 

mailto:averboord@hotmail.com
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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 11september 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.                                                                                                                                                                       

OPEN MONUMENTENDAGEN. Op zaterdag 10 en zondag 11 september worden weer de 

open monumentendagen gehouden. De kerk van Overhoven is - dankzij vrijwilligers -  ook 

open en kan bezocht worden tussen 12.00 en 1600 uur.                                                                                                                                                                                                                                             

OPBRENGST KROEDWÖSJ. Zondag 14 augustus, bij het vieren van Maria Hemelvaart, 

werd eveneens de kroedwösj ingezegend. Er waren enkele zelf meegebrachte kroedwösj, 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 gezegende kroedwösj worden meegenomen en werd een 

vrijwillige gave op prijs gesteld. Dit bracht € 92,56 op. Hartelijk dank!                                                                                                                                              

BLOEMEN.  Er bestaat altijd de mogelijkheid om in de "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. Op deze 

wijze kunt u ook hier uw lieve overledenen gedenken!                                                                                                                                                                           

SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING. Net als vorig jaar willen wij op 13 november                                                                                                    

het Sacrament der Zieken in groepsverband aanbieden. Wie kan hieraan deelnemen? In feite 

iedere parochiaan die door de broosheid van zijn leven getekend is: het kan zijn door leeftijd, 

door ziekte die je dagelijks ervaart en waarvan je weet ” ik moet me gereed houden, Hij kan me 

roepen….”. De priester kan alleen dit sacrament toedienen. Iedere kandidaat deelnemer kan 

zich melden voor een voorbereidend gesprek bij een onzer priesters (zie lijst priesters 
achterzijde parochieblad). Bovendien zal vooraf aan dit sacrament pastoor Ewals een klein 

pastoraal gesprek houden ter voorbereiding! Men dient bij opgave hier rekening mee te 

houden. De ziekenzalving is een speciaal sacrament. Het is het teken bij uitstek van Gods 

nabijheid juist aan mensen die een kruis dragen. Het is ook een bede om sterkte, genezing of 

overgave. Men mag de ziekenzalving vaker ontvangen in zijn leven. De ziekenzalving is 

hetzelfde sacrament als wat vroeger 'bedienen' heette. Maar toen werd dit sacrament uitgesteld 

tot het laatste moment en was het in de praktijk eerder een sacrament van stervenden dan van 

zieken. Inmiddels is het ziekensacrament in ere hersteld.. U kunt ook nu al inlichtingen vragen 

bij een van de priesters/diakens of bij de vrijwilligers van onze kerk.                                                                                                               

DIERENZEGENING.  Op 2 oktober wordt weer een dierenzegening gehouden. Eerst is er de 

gezinsviering met als thema St. Franciscus, die om 10.30 uur begint in de H. Hartkerk. Na de 
H. Mis is er koffie/thee en vlaai (tegen een kleine vergoeding) bij het parochiecentrum van de 

kerk. Mensen en kinderen die de kerkdienst hebben bijgewoond, worden in de gelegenheid 

gesteld om eerst hun huisdier te gaan halen. Vanaf 12.00 uur is de dierenzegening, zoals 

Heilige Francisus dat ook deed:  een vrijwillige bijdrage is zeer welkom.                                                                                          

BOEKENBEURS. We houden op 2 oktober ook weer een boeken- en sieradenmarkt. Mensen 

kunnen hun boekenkast en hun sieradenverzameling  opruimen en weer aanvullen. Aanbieden 

van boeken en sierraden kan op dinsdag 27 september en op woensdag 28 september. Beide 

dagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het parochiecentrum, Geldersestraat 37, Sittard-

Overhoven. Ieder genre is welkom: romans, reisboeken, boeken over Limburg en Sittard in het 

bijzonder, informatieve boeken over kerken en kloosters, geloof, bijbels, kinderboeken etc. Wij 

verzoeken wel om géén  encyclopedieën aan te bieden. Deze zullen wij niet aannemen. Er is 
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helaas geen vraag naar.  Er zullen ook schilderijen van amateurschilders  te koop worden 
aangeboden. De verkoop is op zondag 2 oktober van 12.00 tot 16.00 uur.                                                                                   

GEMENGD KOOR "ZANGLUST" uit Geleen zal op zondag 9 oktober de 

eucharistieviering opluisteren, dit bij gelegenheid van hun jaarlijkse Caeciliafeest. Het 

Gemengd Koor “Zanglust” is het oudste niet-kerkelijke koor van Geleen en heeft een rijke 

historie. Het toenmalige mannenkoor werd in 1908 opgericht door leden van een dubbel 

mannenkwartet. Zoals vrijwel elk koor, beleefde “Zanglust” ups en downs. Het koor staat sinds 

augustus 2013 onder deskundige leiding van dhr. Rob Meijers en wordt aan de piano/vleugel 

begeleid door Mevr. Annemie Sluijsmans-Meens. Het repertoire van “Zanglust” is gemengd en 

bestaat o.a. operette/opera, musical, klassiek, religieuze en moderne muziek. Het koor repeteert 

elke maandag vanaf 20.00 uur in het Hubertushuis in Oud-Geleen. Nieuwe leden welkom!                                                                                                                            

KOFFIEDRINKEN. Op zondag  4 september en zondag 2 oktober kunt u na de H. Mis 
weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!                                                                                                                                                                                                                                                                         

THUISCOMMUNIE. Op zondag 11 september en zondag 9 oktober na 11.15 uur wordt er 

voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 

krijgen.  Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com                                

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór 5 oktober 2016                                                                                                                               

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 
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 

Diaken B. ter Haar, Verdistraat 32, Geleen   8500290 
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:  8500290 
 Of  Catechiste Mevr R. ter Haar 
 mbt Huwelijk - Uitvaarten: 

 Deken Van Rens:   4512275 
 mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal: 

 Kapelaan A. vd Wegen  4512628 
 mbt pastoraal zieken en ouderen: 

 Kapelaan H. Peters     4512497 
 mbt contact zorginstellingen: 

   Diaken R. Fleischeuer  4528072 
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 15 oktober en loopt tot 26 november 2016. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 6 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. 
 

mailto:digitaalparochieblad@gmail.com

