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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

  De volgende aflevering verschijnt 24 februari 2018.   

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

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

LIEF EN LEED DELEN, EN DAARBIJ  DE WAARDEN VAN DE VORIGE GENERATIE  VERWAARLOZEN? 
Catweazle is een griezelfiguur van oude tijden. Verfilmd tot vermaak van velen. Een figuur van 
oude tijden (periode 11

e
 eeuw) loopt ineens in een wereld anno 2000. Hij wordt gezien als een 

griezelig persoontje die met verbazing naar de moderne wereld kijkt. Overal verstopt hij zich 
en gluurt naar de moderne wereld. Hij wil al die moderne technische dingen aanraken omdat 
hij het beschouwt als tovenarij. Maar telkens schrikt hij terug. De dialoog voert hij met een 
kikvors die hem trouw volgt. In zijn zoektocht ontmoet hij een jongen die hem nieuwsgierig 

bevraagt. Dan – op het hoogtepunt van deze ontmoeting – verdwijnt hij uit 
het beeld……  Zo maar de naam Catweazle….. griezelig met zijn oude 
middeleeuwse kledij. Hij kan wel de oude teksten lezen die wij niet meer 
verstaan. Hij ziet met verbazing onze “kunsten”, zijn tovenaarsspreuken 
doen het bij ons echter niet. Met verbazing ziet hij onze wereld en loopt 
op het eind van de film heel snel weg, terug naar zijn tijd, nagestaard door 
de jongen die van zijn ontmoeting met Catweazle heeft genoten. Maar nu 
is het jaar 2018. Maken wij nog griezelige momenten mee? Nee en ja, 

soms droevige momenten naast de top van vreugden op gebied van macht en kracht van onze 
maatschappij. Maar we worden ook heen en weer geslingerd. We zien de machthebbers van nu 
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met elkaar bekvechten om de eerste plaats van machthebbers in onze wereld: Syrië, Afrika, 
Azië…. Amerika, Rusland. Af en toe loopt er tussen ons door ook een soort Catweazle van 
allerlei vreemde continenten: we noemen ze vluchtelingen, profiteurs, gelukzoekers, dictators, 
presidenten, vijanden die ons willen vernietigen zoals IS en allerlei benamingen van 
groeperingen die we zo snel mogelijk willen kwijtraken. Griezelig?? Ja. Ze nemen onze cultuur 
af, ook onze gewoontes en zeden. Hoe meer we hen tot vijand maken, hoe meer kans we 
hebben dat ze uit onze maatschappij verdwijnen. Dan immers verstoren ze onze cultuur en 
eigenheid niet meer. Maar we vergeten hierbij dat we jongeren hebben die ons allerlei vragen 
stellen, vragen die me mijn vrijheid beknellen of zijn het vragen die mijn instelling kritisch 
raken. Hoe sta jij in deze wereld? Doe niet zo ondankbaar….  zeggen we misschien tegen onze 
jongeren…. Wij moesten vroeger  ….. en dan komt ons riedeltje over vroeger…… Maar 
niemand van ons wil terug naar vroeger. Toch vraagt de jongere daar naar. In de film kon de 
jongere het aan Catweazle vragen, maar ja dat is fantasie, fictie…. En toch raakt het ook onze 
huidige werkelijkheid. Hun vragen moeten ons doordringen van de kernvraag van ons leven: 
waarom deden jullie zo?? En waarom nu niet zo? Want dat is de tweespalt tussen generaties 
onderling. Iedereen verlangt naar vroeger, wil in een oude sportwagen (bijv. Bugatti) zitten, 
maar even later rijden we in een dure moderne sportwagen met de topsnelheden over onze 
autowegen. Het oude willen we niet loslaten, we vereren en koesteren het zelfs, maar wat we 
nu aan supermoderne sportwagens hebben gaat alle tijden te boven. Zo uniek zijn we…. en 
toch weer niet. De vragen over vroeger wuiven we weg als ouderwets en toch waren we er trots 
op. Gek hoe we met onze ouders bijvoorbeeld normen en waarden met elkaar deelden, hoe we 
over God en kerk dachten, hoe we ons leven daarin centraal stelden…. En nu …. Nu gelden 
ineens tegenovergestelde waarden, we denken heel anders over normen en waarden van 
vroeger, over geloof en kerk, over saamhorigheid en naastenliefde. Af en toe worden we 
wakker geschud door collectebussen die een beroep doen op onze oude bron van naastenliefde 
die we nog niet verloren hebben. Maar spoedig zullen we overgaan tot de orde van de dag. Af 
en toe komt er een Catweazle over de vloer die ons vragen stelt over vroeger maar onze 
jongeren zijn snel afgeleid door de welvaart van onze tijd en we stoppen met hen onze oren 
dicht en racen over de brede baan van een superindividuele toer van alsmaar hogere prestaties. 
Toch, blijft er een Catweazle ons plagen. Laat je hem toe….  Dan begint je geweten te 
knagen… maar wat heb je eraan? Zo komen onze levensvragen over leven na de dood, over 
levensbeëindiging, over beginnend leven te staan in de dimensie van dat moeten we zelf 
waardig regelen. We bepalen het zelf…. En al spoedig gebruiken we al die jargons over 
waardigheid zodanig dat de tegenstander in de hoek geplaatst wordt van hardheid, van onnodig 
lijden aan anderen opleggen, van een God die niets over ons leven te zeggen heeft….. Onze 
politieke leiders bemoeien zich meer en meer met die normen en waarden van ons leven 
waardoor de mens bevrijd wordt van de ballast van het verleden. Een zucht van verlichting. 
Maar Catweazle blijft komen. En een aantal jongeren laat zich niet omkopen door de welvaart 
waarmee we hen hun oren, hart en hoofd willen dicht stoppen. De films over Catweazle hebben 
allemaal dezelfde kern van waarheid: de jongere is diep geraakt door de zoektocht van 
Catweazle’s verleden, hoe raar het allemaal verloopt…… het raakt hem ……  Eigenlijk moet 
die Catweazle verwijderd worden uit ons panorama. Maar dat gebeurt vanzelf wanneer we 
ontdekken dat onze leiders vaak onze misleiders zijn die ons afhouden van de diepere waarden 
van ons aards bestaan. Kijk goed in het gelaat van die onrustige Catweazle: je ziet in hem de 
onrust van je eigen jaloersheid en onverdraagzaamheid. Misschien zien we zelfs in een van 
onze huidige leiders wel het gelaat van Catweazle. Waarom doet u niets meer aan geloof? 
Waren uw ouders dan zo dwaas en wij dus nu zo verstandig en boven hen verheven? Misschien 
is de huidige trend van “onkerkelijkheid” eerder een uiting van leegheid van jezelf! Misschien 
durft u niet eerlijk te zijn tegen uzelf……  Vroeger gingen ze naar de kerk omdat iedereen 
ging, je moest dus wel, zo luidt het excuus wat wij nu ervan maken. Nu gaat bijna niemand 
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meer naar de kerk……..  en waar is nu uw overtuiging? U loopt ook de anderen na…. U maakt 
dezelfde fout als men vroeger deed, als we onze huidige waardenmeter ernaast leggen. Ik ben 
geboren in Maastricht, in mijn jeugd was Maastricht toen de stad van Limburg met de minste 
kerkelijkheid. Ik maakte toen al mee dat hele woonwijken kerkvreemd waren. Ik heb dus toen 
gezien hoe verschillende families uit overtuiging naar de kerk gingen, voorname families, maar 
ook gewone families met achtergrond van fabrieksarbeiders enz. Ik zie in die kringen dat men 
soms de kerkelijkheid beter bewaard heeft. En dat moet ons tot denken aanzetten. Wat zochten 
onze ouderen in de kerkgang. Ik vergeet nooit dat we in Maastricht op zondagmorgen naar de 
kerk gingen en dat een ouder echtpaar uit onze buurt ook zondags naar de kerk gingen. Zij was 
katholiek, hij protestant. Hij bracht zijn vrouw tot bij onze katholieke kerk, dan liep hij enkele 
straten verder waar zijn Protestantse Kerk stond. Daar duurde de dienst bij de Dominee wat 
langer dan bij ons katholieken. Als de Protestantse dienst afgelopen was, liep hij vlug naar 
onze katholieke kerk, daar zat zijn vrouw die ondertussen al 2 HH Missen had bijgewoond: hij 
kwam binnen, hij kuchte achter in de kerk. Zijn vrouw stond onmiddellijk op en gearmd 
verlieten ze de kerk en gingen samen naar hun huis terug. ………  En wij maar praten over dat 
spreekt me niet aan, dat zeg me niets…… Hebben we ondertussen niet in de gaten dat we door 
zo te praten pure egotrippers zijn geworden. Het gaat er niet om welk kanaal jou aanspreekt, 
maar dat je Hem moet zoeken en ontmoeten. Maak van je godsdienstigheid geen draaiknop om 
je eigen programma samen te stellen. Wie zo naar God toe handelt, draait al spoedig de knop 
om naar zijn eigen oortjes…..  Misschien moet Catweazle toch eens bij u aankloppen! Bent u 
er bang voor?? Het gebeurt al in onze tijd. Hoeveel grootouders vertellen hun kleinkinderen 
niet over vroeger. En ze vragen er steeds meer naar. Ook over geloof en kerk. Waarom is dat 
nu niet meer…… zo kijken nu al kinderen met grote ogen naar hun grootouders. Hun ouders 
kijken zwijgend en druk voor zich uit kijkend zeggen ze ineens: opa en oma zijn moe, we 
moeten gaan. En het kleinkind vraagt zich af…… waarom waren ze toen zo gelukkig? Och, 
geef Catweazle maar de schuld. Want velen hebben het nog altijd moeilijk om te zeggen: door 
mijn schuld………!! Bevrijdt uzelf van schuld door de trouwe band met God weer te 
herstellen.             Deken Wilbert van Rens, Sittard. 
 
 

  GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand januari 
luidt: Religieuze minderheden in Azië. Dat christenen en andere religieuze 
minderheden in Aziatische landen in staat mogen zijn om hun geloof in 
volledige vrijheid te beleven. De pauselijk aanbevolen algemene 
gebedsintentie voor de maand februari luidt: ‘Nee’ zeggen tegen corruptie. 
Dat allen die macht hebben op materieel, politiek of geestelijk terrein, zich 
niet laten verleiden tot corruptie. 

 

      januari  
 2018  

     
    februari 

        2018   

OUDE TESTAMENT: HET BOEK PREDIKER…… 
In de vorige 4 uitgaven van ons parochieblad kwam telkens een boekwerk van 
wijsheidsliteratuur ter sprake uit het Oude Testament: we lazen een kleine 
samenvatting over Esther, Ruth, Hooglied en Klaagliederen. Er is ook 
wijsheidsliteratuur dat deels wordt toegeschreven aan Koning Salomo. Het 
boek Prediker (Kohelet) is het derde en laatste boek dat op naam is gezet 
van Salomo. Het lijkt een nogal cynisch boek over gekke dingen die 
mensen doen om ‘succes’ te vergaren. Alles is ijdel en vergankelijk, dus 
waarom zou iemand zoveel moeite doen om iets te bereiken? Alles is 
relatief en niets is volledig of absoluut, behalve God, het leven is zinloos. Het boek lijkt een 
allegaartje. Maar bij nadere bestudering vallen drie dingen op die terugkomen in de Joodse 
filosofie: - de relatie tussen lot en vrij wil  - voorzienigheid en inspanning  - beloning en straf. 
Prediker toont ons het Joodse pad om in vrede te leven met elk van deze concepten. Salomo 
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wijst erop dat materieel succes vergankelijk is en dat gekozen moet worden voor de studie van 
de Tora en het naleven van Gods geboden. In de Joodse kerk is het de gewoonte Prediker te 
lezen op Sjabbat gedurende de tussendagen van Soekot of loofhuttenfeest. Lees en herlees de 
Heilige Schrift. Samen lezen in de H Schrift? Bel deken Wilbert van Rens. 046-4512275  of 
kapelaan A. van der Wegen 046-4512628.  
  

WIJZIGING AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT 
IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK 

gehouden. Ook in 2018 is weer OPEN KERK. De volgende data kunt u 

al noteren:  de donderdagen 22 februari, 8 maart, op maandag 19 

maart St. Joep: 14.00 – 16.00 u, verder op 12 april, 17 mei, 14 juni, 12 

juli, 30 aug., 20 sept., 25 okt., 22 nov., 13 dec. (telkens van 10.30 u-12.30 u) 
VERDER VANAF  15 JANUARI A.S. WORDT IN DE ST-MICHIELSKERK van 

Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur Aanbidding gehouden. Elke dag 
zal Kapelaan H. Peters bij de Uitstelling aanwezig zijn, daarbij kan men ook het 

Sacrament van Verzoening vieren. Loop even binnen op de Markt….  
Elke weekdag van 11-12u.  

Hij is er voor U en mij!! 

25 JAAR KOSTER DHR TON COLLOMBON 

Op zondag 17 december j.l. werd aan onze koster Ton Collombon de bijzondere gouden 

eremedaille van de RK Kostersbond van de Nederlandse Kerkprovincie uitgereikt op het einde 

van de Hoogmis bij gelegenheid van zijn 25-jarig kostersjubileum aan onze kerk. De deken 

memoreerde de bijzondere trouw van onze koster Ton Collombon die hij al die jaren aan onze 

kerk heeft betoond. Zelfs toen het voor de kerk heel moeilijk werd op financieel gebied en men 

geen fulltime koster meer kon betalen, bleef Ton op zijn post en nam genoegen met een 

verminderd salaris. Om al die redenen van trouw en hartelijke verbondenheid werd hij die 

morgen bijzonder in het zonnetje gezet. De deken spelde hem die bijzondere eremedaille op, 

terwijl ons kerkkoor heel spontaan het “Lang zal hij leven” inzette en hem zo spontaan hulde 

bracht om al die verdiensten. Na afloop van de H Mis kwamen nog veel kerkgangers hem 

feliciteren. Voor de moeder van Ton was er vanzelfsprekend een prachtig bloemboeket. Ton, 

nogmaals proficiat en nog heel veel jaren in onze mooie kerk. Dit alles ook toegewenst namens 

het kerkbestuur, collega’s priesters en diakens.        

       Deken Wilbert van Rens 

VASTENACTIE 
Afgelopen jaar hebben de parochies van de dekenaten Schinnen en Sittard zich niet 
aangesloten bij het landelijke project van Vastenactie in San Salvador, maar hebben zij een 
eigen project geadopteerd, dat overigens wel gewoon ingevoegd is bij de vastenactie zoals deze 
in Nederland gehouden wordt. Het project betrof een project van de stichting 'Geef Kinderen 
van Mpongwe een Toekomst. (GKMT)'. Deze stichting is in 2001 opgericht door mevrouw 
Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek na een bezoek aan Zambia. Sindsdien heeft deze stichting 

al meer dan 25 projecten succesvol uitgevoerd in het 
district Mpongwe. Afgelopen jaar werd in het kader 
van de vastenactie uw steun gevraagd voor de 
elektriciteitsvoorziening in een nieuw gebouwde grote 
Landbouw- en Techniek school in Mpongwe. Om 

jongeren een vak te leren is het onmogelijk om zonder elektriciteit te werken.  
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We kregen onlangs een tussentijds rapport over de voortgang van dit project. De 
hoogspanningslijn is gereed, evenals de distributiekiosk, hoofdkabels en verdeelborden. De 
transformator is klaar en geïnspecteerd op 17 oktober en ook de meter is geplaatst. Twee dagen 
later is de stroom op het net gezet. Ook is begonnen met de bedrading in de gebouwen zelf. 
Mensen van Energy Assistance van Engie hebben twee weken de werkzaamheden begeleidt en 
leiden tegelijkertijd lokale mannen op. Eind 2017 zou de aanleg van de elektriciteit  zijn 
afgerond. Dan is er elektriciteit in de lerarenwoningen, klaslokalen, praktijklokalen, internaten 
en sanitair meisjes, bibliotheek en computerlokaal, internaten en sanitair jongens, 
administratieve gebouwen, timmerwerkplaats en opslag en keuken. Intussen is door de 
parochies van de dekenaten Schinnen en Sittard besloten om deze onderwijsvoorziening ook in 
het kader van de Vastenactie 2018 te steunen. Maar ze zal zich in 2018 meer richten op het 
onderwijsgedeelte. In het volgende parochieblad zult u hier meer over lezen. 

      IN PRINCIPIO...         
Gregoriaans concert Schola Maastricht in Basiliek Sittard. Van 
eeuwigheid vraagt de mens (zich af) waar hij vandaan komt. ‘In 
principio’ beschouwt de mens als schepping van God, die zelf 
de oorsprong is van alles, die in vrijheid alles geschapen heeft 
en de mens tot zijn bestemming roept. Schola Maastricht bezingt 
en overweegt dit mysterie van het leven op zondag 14 januari 

om 15.00 uur in de sfeervolle ambiance van de Basiliek te 
Sittard (Oude Markt).     

  GOD ZIEN VAN AANGEZICHT TOT ….                                                                           
Wanneer de H. Schrift of Bijbel ons wil vertellen hoe de Ene (d.i. God) zich aan mensen 
openbaart, maakt zij gebruik van beelden, want het ondoorgrondelijk geheim van God blijft 
voor mensen verborgen. Misschien kent u het verhaal van Mozes toen hij Gods stem hoorde bij 
het verschijnen van God op de berg Horeb en hoe dat ging gepaard met groot geweld en 
uitbarsting van vuur. Zo was het ook gegaan met de allereerste ervaring die Mozes had van 
God: dat gebeurde in een doornstruik die in brand stond maar de struik niet verteerde. Ook 
later in het verhaal horen wij hoe Mozes zijn gezicht moest bedekken omdat zijn hele gezicht 
nog brandde van de ontmoeting op de berg en voor zijn volk niet te verdragen was. De Ene die 
zich tot mensen wendt, wordt zo enerzijds geschilderd als een werkelijkheid die afstand en 
huiver oproept, maar evenzeer in de ervaring van de grote stilte, zoals wij kunnen horen bij de 
profeet Elia. Hoe troostend kan het dan zijn om te horen dat die ongrijpbare werkelijkheid in 
woorden van mensen tot ons zal komen, zoals wij kunnen lezen bij Deuteronomium 18,15-20: 
’uit uw eigen broeders zal de Ene een profeet doen opstaan zoals ik dat ben en naar wie 
jullie moeten luisteren’.  Profeten zijn mensen die ons het zich toewenden van God tot ons 
blijvend in herinnering brengen. Daarom horen wij hen telkens weer dat eerste woord van het 
ochtendgebed van de Joden in herinnering brengen: ‘Hoor, Israël’. Wanneer Jezus in de 
synagoge van Kafarnaum komt en onderricht geeft, herkennen de mensen in hem die profeet, 
wiens woorden een heel ander gezag uitstralen dan wat zij van de Wetgeleerden gewend zijn. 
Zij zijn enthousiast en mogen beseffen hoe God zich tot mensen blijft richten. Hij is anders, 
spreekt niet om zichzelf groot te maken maar geeft de roepende stem van de Eeuwige klank die 
mensen roept om te leven voor zijn aangezicht. Dat vraagt om een ommekeer! Interessant is de 
ervaring van de man in de synagoge die bezeten is van een kwade geest. Leest u maar eens 
Marcus, 1,21-28. We lezen:  Er bevond zich in hun synagoge juist een man, die in de macht 
was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: “Jezus van Nazaret, wat hebt Gij 
met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de 
Heilige Gods.” Jezus voegde hem toe: “Zwijg stil en ga uit hem weg.” De onreine geest 
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schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden 
zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: “Wat betekent dat toch?  Die zgn. zieke man beseft 
dat heel goed. De profeet roept ons op tot een ander leven! Wie met hem te maken krijgt, is 
niet langer een mens van de letter maar van de geest van de Bijbel, geen mens die precies weet 
wat anderen moeten doen, maar iemand die oproept om te leven in de waarachtige vrijheid van 
Gods kinderen. Wie dicht bij God wil leven, zal een mens zijn die anderen nabij is en zo de 
Naam van de Ene ‘Ik zal er zijn’ in woord en daad waarmaakt. Dat staat haaks op een 
uitspraak van een journalist die beweerde: ‘Hoe dichter mensen bij God willen komen, hoe 
eerder ze elkaar doodschieten’. Inderdaad: Die god is een afgod, een kwelgeest en dictator die 
eisen stelt en mensen van elkaar vervreemdt. Wij horen en zien het elke dag op het journaal 
hoe een zogenaamd geloof in God tot bruut geweld, terreur en doodslag voert. Dat is niet de 
God van Mozes en Jezus want van Hem staat geschreven dat hij gebroken harten heelt, de 
vernederden verheft en bloedende wonden verbindt. Laten wij hopen dat de kwade geest in ons 
uitgedreven wordt en wij mensen worden die waarachtig horen en doen wat wij horen. Laten 
wij hopen dat kwade geesten die ook in onze kerken opduiken tot zwijgen worden gebracht en 
alle angst weggejaagd wordt door de stem door merg en been die ons oproept uit het graf. Wij 
zullen nieuw geboren worden en de stem horen van de Eeuwige die ons roept om waarachtige 
mensen te worden die zonder angst en vrees leven met elkaar in niet aflatende goedheid en 
trouw. Zo wordt de chaos uit ons leven verdreven en wordt de aarde ‘mensenland’. Zo moge 
het zijn. (Pater H. Jongerius OP.) 

1
E
 LEZING IN 2018 ACADEMIE ROLDUC: GOD IS VERHUISD 

Wie denkt dat God uit Nederland verdwijnt, heeft het mis. De traditionele kerken hebben het 
wel zwaar. Ze lopen leeg en kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. Maar in een 
geseculariseerde omgeving wordt God ook weer ter sprake gebracht. God is verhuisd en 
mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Wat betekent dat 
voor kerkelijke organisaties en parochies? Hoe kunnen zij aansluiting met de wereld om hen 
heen vinden en zich (weer) maatschappelijk relevant maken? Daarover gaat de lezing van 
Academie Rolduc die op vrijdag 19 januari wordt gehouden.  De inleiding wordt verzorgd 
door mr. Petra Stassen. Zij werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de R.-K. Kerk in Nederland 
en is sinds 2010 zelfstandig gevestigd. Ook is zij auteur van vier boeken, die zij samen met de 
priester Ad van der Helm schreef. De avond laat een boodschap van geloof, hoop en liefde 
zien, die mensen kan verbinden.  

2
E
 LEZING ACADEMIE ROLDUC OVER THEOLOGIE VAN HET LICHAAM  

Welke relatie bestaat er tussen het huwelijk en het geloof in God? Hoe passen de menselijke 
ervaringen van een echtpaar binnen Gods bedoelingen? De heilige paus Johannes Paulus II 
heeft daar tijdens zijn leven veel over gesproken. Veel van zijn teksten over huwelijk en sek-
sualiteit zijn bekend geworden onder de term ‘Theologie van het lichaam’. Wat dat precies 
inhoudt en hoe deze past binnen de verdieping van het geloof, daarover gaat de lezing van 
Academie Rolduc op vrijdag 23 februari. Spreker is dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog en 
rector van het grootseminarie Rolduc. Hij legt uit wat de ‘theologie van het lichaam’ inhoudt 
en hoe de inzichten van Johannes Paulus II ook voor mensen van nu van grote waarde zijn. 
Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over 
een breed scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De 
lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; 
kosten: € 5,00 per bijeenkomst. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en 
beginnen steeds om 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een 
uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via http://www.bisdom-
roermond.nl/academie-rolduc-1617 
 

mailto:academie.rolduc@gmail.com
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AANBOD  ZONNEBLOEM.                                                                                                    
De Zonnebloem Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap 
lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. De 
Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige zieken, 
gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen hebben 
en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u bezoek ontvangen of 
deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze website: 
www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard .Of bel op 4583175 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN 
 De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. 

Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we 

eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen 

door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek 

te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 

200.000 mensen meegedaan met het initiatief. De gebedsweek 

vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari.  “Uw hand 

Heer, ontzagwekkend in kracht.” (Exodus 15 vers 6a)‘Recht door 

zee’ is het thema voor de Week van Gebed van 2018. Het thema 

haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek 

Exodus, en is gekozen door de kerken uit het Caribisch gebied. 

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee 

deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de 

Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel 

verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen 

van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Nog altijd gebeurt 

er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De 

Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van 

slavernij. Zo bidden we samen voor recht in de wereld. 

 

         2018  

   Mijn Kerk in balans!  
        Banknummers op blz 20     

 

 

 

 
Geef voor je kerk 
Een plek om tot jezelf te komen 
of juist anderen te ontmoeten. 
Waar je een luisterend oor vindt 
en stilte om te bezinnen. 
Een plek om te vieren en te geloven. 
 

Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. 
Waar mensen voor je bidden 
en klaar staan met praktische steun, 
of je nu lid bent of niet. 
Waar we samen een gemeenschap 
zijn en geven aan anderen. 

Kerk zijn we samen 

Kerkbalans 2018: Van 20 januari tot en met 3 februari halen 40.000 vrijwilligers van 

tweeduizend kerken in heel Nederland geld voor hun plaatselijke kerk op. Geld dat hard nodig 

is. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn. Waar gelovigen elkaar ontmoeten 

en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van de Blijde Boodschap en de 

viering van de eucharistie. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn, waar de 
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sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet -  terecht kan 

voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan je kerk. Zodat jouw kerk kan 

blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan je eigen parochie wat je kunt 

missen 

Geef slim aan Kerkbalans 

De kerk en alle parochies zijn door aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent dat uw bijdrage aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting. Geeft u een 

periodieke gift? Dan kunt u zelf het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de 

belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl. Ook de penningmeester 

van de parochie weet er meer van. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer van de parochie 

die u kiest. Voor banknummers zie achterzijde van dit blad. 

CONCERT 
De Stichting Behoud Franse Klooster organiseert op zondag 25 februari 2018 om 15.30 uur 
een concert in de Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard). Het 
concert zal verzorgd worden door Accordeonorkest 'Swentibold' uit Born (o.l.v. Henk 
Tiebosch), Harmonie ‘L’Union’ uit Born (o.l.v. Jos Kuipers) en zangeres/troubadour Thea 
Kollee. De toegang van het concert is gratis. De vrije gave na afloop van het concert is 
bestemd voor de restauratie van het orgel. U bent van harte welkom! Voor inlichtingen kan 
men contact opnemen met: Stichting Behoud Franse Klooster, Efrem Verleng, secretaris 06-
30567774 info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  ---  www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 
 

NEGENDAAGSE BEDEVAART  VAN 19  TOT EN MET  27 JUNI 2018  
PATER PIO, ST. FRANCISCUS EN ST. ANTONIUS 

Herinnering: Deze 9-daagse reis kost slechts € 745,-- per persoon in een twee persoonskamer. 
De toeslag eenpersoons kamer is €140,--  Aanmelden via een aanmeldingsformulier dan wel 
via email  gerard@vanrens.be of bij deken Mgr. W. van Rens  Informatie bij Stichting Bon 
Pasteur, Euregionale organisatie voor Bedevaart-, Concert-  en Cultuurreizen p.a 
Leurestraat 13 , 3730 st. Huibrechts Hern (B)      

 

NIEUWSBRIEF EN ONLINE MAGAZINE BISDOM 
Wilt u op de hoogte blijven van het kerkelijk nieuws in Limburg? Neem dan een gratis 

abonnement op de digitale nieuwsbrief en/of het webmagazine Clavis van het bisdom 

Roermond. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week, het webmagazine Clavis elke maand. 

Als u uw naam en mailadres doorgeeft krijgt u het laatste nieuws gratis in uw mailbox.  

Wilt u wat meer verdieping? Dan is het bisdomblad De Sleutel misschien iets voor u. Voor 

maar € 29,- krijgt u elf keer per jaar een kleurrijk magazine thuis gestuurd. 

Interesse in een van de drie bladen/nieuwsbrieven of ze alle drie? Geef dan uw naam, e-mail en 

adresgegevens door aan persdienst@bisdom-roermond.nl.  

BIJ CARNAVAL: DE DANSENDE NAR 

Een nar had genoeg van zijn altijd maar vrolijke, zwervende leven en besloot monnik te 

worden. Maar het kloosterleven viel hem niet mee. Hij wist niet hoe hij moest bidden en hij 

kon geen psalmen zingen. Tijdens het koorgebed dacht hij: “Wat doe ik hier eigenlijk?”. Toen 

de volgende ochtend de klok luidde, sloop broeder nar naar een stille plek in het klooster. Hij 

trok zijn pij uit en danste vol overgave in zijn narrenpak. Een van de monniken had hem gezien 

en de nar werd bij vader abt geroepen. Hij was bang dat hij gestraft zou worden, maar de abt 

omhelsde hem en zei: “Broeder nar, wij hebben met ons koorgebed God geloofd met onze 

stem, maar jij hebt met jouw dans God geëerd met ziel en lichaam.    

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
mailto:gerard@vanrens.be
mailto:persdienst@bisdom-roermond.nl
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BIJ ASWOENSDAG 
 

Drie dagen is het feest; 
dan breekt  
een nieuwe periode aan. 
 
We bereiden ons voor op Pasen: 
op het leven dat sterker is 
dan de dood. 
 
Maar het is goed om ons eerst  
 

bewust te zijn  
van onze eindigheid. 
 
Gedenk dat je van stof bent 
en tot stof zult wederkeren. 
 
Het askruisje getuigt ervan. 
Pasen laat nog even  
op zich wachten.  

REGINA CARMELI 
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur 
• Eucharistische aanbidding (10.00 - 17.00 uur):1e vrijdag, zondag (niet na de 1e vrijdag)  

• Rozenhoedje: maandag t/m vrijdag om 18.25 uur 

• Gebedstijden van de zusters (in het Duits): 

Werkdagen: 05.50 u: Lauden, ½ uur meditatie; 11.00 u: Lezingendienst, Sext; 17.10 u: 

Vespers, ½ uur meditatie; 20.15 u: Dagsluiting 

Zon- en feestdagen: 07.00 u: Lauden; 11.00 u: Lezingendienst, Sext;17.00 u: Eucharistische 

Zegen, Vespers (na de 1e vrijdag: NL vespers); 20.15 u: Dagsluiting                              

Vrijdag 19 (17.00 u) - zondag 21 januari 2018 (15.30 u): Retraite: Voorbede voor mijn 

familie Meer info en opgave: 077 851 73 56, www.bethabara.nl  

Vrijdag 26 (18 u) - zondag 28 januari 2018 (16 u): Weekend voor gelovigen in de leeftijd 

van 30 tot 50 jaar  De spiritualiteit van de heiligen (deel 2) - Meer info: 030  606 26 68, 

www.platform30plus.nl 

Zondag 11 februari (17.00 u) - dinsdag 13 februari (13.30 u) 2018 (carnaval): 

Bezinningsdagen in stilte “Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart” Wij verdiepen ons in 

de gevoelens van het god-menselijke Hart van Jezus. Het is vervuld van de eer van de hemelse 

Vader en de grote liefde tot ons mensen. Het H. Hart van Jezus moge onze harten vormen. 

Inleider: Past. Martin Otto, Limbricht, Kosten: € 84,00 (+ evt. € 6,00 v beddengoed) 

Zondag 25 februari (15 u) - vrijdag 2 maart 2018 (18 u): Cursus icoonschilderen              

Meer info en opgave: 045 545 5343, www.veraeikon.nl  

Woensdagen vastentijd 2018 (19.30 – 20.45 u): 21 + 28 febr., 7 + 14 + 21 maart 

Bezinningsavonden als Voorbereiding op Pasen rond het evangelie. € 5,00 per avond 

Zaterdag 3 maart 2018 (10.00 - 17.00 u): Bezinningsdag in stilte 

Stefanus: De Handelingen van de apostelen besteden twee hoofdstukken aan de heilige 

Stefanus, één van de zeven eerste ‘diakens’ van de Kerk. Wij lezen er over zijn keuze, over het 

conflict waarin hij terecht komt en over zijn marteldood. Ook is er een uitvoerige redevoering 

van hem overgeleverd. Tijdens de bezinningsdag kijken wij naar de schrift-teksten die ons over 

Stefanus berichten en denken erover na, welke betekenis hij voor ons leven kan hebben. 

Inleider: Dr. Bernhard Hegge, Spirituaal Rolduc; Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen). 

Zondag 4 - zaterdag 10 maart 2018 School voor gebedszielzorg (1
e
 week) 

Meer info en opgave: 077 851 73 56, www.bethabara.nl  

Vrijdag 9 maart (15 u) - zaterdag 10 maart 2018 (15 u): 24 uur voor de Heer 

De kapel is 24 uur open voor iedereen: stil gebed - in de H. Schrift lezen - de Heer in het 

uitgestelde Allerheiligste aanbidden - met een priester praten – biechten - zich laten zegenen - 

http://www.bethabara.nl/
http://www.platform30plus.nl/
http://www.veraeikon.nl/
http://www.bethabara.nl/


10                                 21e  jaargang, nr. 2 –13 januari 2018 

vragen om iets uitgelegd te krijgen - zich aansluiten bij het getijdengebed en/of de vieringen 

van de zusters (gedetailleerd programma vanaf ± 15 februari op onze website) 

Dinsdag 20 maart (15.00 u) - vrijdag 23 maart 2018 (13.30 u): Retraite in stilte - met 

uitwisseling. Bezinningsdagen in de vorm van een LEERHUIS: Op weg naar Pasen met 

Teresia van Lisieux. Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam; Kosten: € 162,00 (+ 

evt. € 6,00 voor beddengoed). Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina 

Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard Tel: 046  457 09 93, Email: 

reginacarmelizrg@gmail.com, Website: http://www.reginacarmeli.nl 

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

                                 Parochie  H. Petrus en H. Michaël – Sittard 

                                                                                St.-Petruskerk: Kerkplein   St.-Michielskerk: Markt 

                                                                                Basiliek O.L.Vrouw 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  of  NL98RABO 0147603676 

 
 

 

  GEZINSMIS MARIA LICHTMIS  

Op zaterdagavond 3 februari is er bij gelegenheid van het 

naderende feest van de Opdracht van Jezus in de tempel - Maria 

Lichtmis - om 18.00 uur in de St.-Petruskerk weer een speciale 

Gezinsmis. Ouders en kinderen, welkom! 

 

ZIJ ONTVANGEN OP 21 JANUARI 2018 HET SACRAMENT VAN HET HEILIG VORMSEL 

TOEGEDIEND DOOR WIJBISSCHOP MGR. E. DE JONG: 

Claire Alizé 

Jada Bijlsma 

Lisa Boreas 

Luca v.d. Broeck 

Senna v.d. Broeck 

Jarno Demandt 

Selena Dettloff 

Chiara Devoto 

Sem Driessen 

Stan Essing 

Timo Evers 

Danique Gohl 

Niké Graat 

Imke Hensen 

Fleur Herings 

Jay Horijon 

Ivo Jakobs 

Danisha Jetten 

Liesbeth Keerssemeeckers 

Tess Keulers 

Deveny Kraus 

Senna Kreijen 

Michou Kuhnen 

Hazel Maessen 

Maud Meuffels 

Nikki Munsters 

Luciana Passon 

Sophia Reiner 

Femke Reinierkens 

Stefanie Revenich 

Faya Schreuers 

Fleur Schreuers 

Naomi Toulouse 

Fleur Triepels 

Imke Tummers 

Maud Vaassen 

Yves Vaassen 

Thijs Verheezen 

Ruben de Vries 

Rick Werdens 

Rosalie Winteraeken 

 

PROFICIAT MET JULLIE KEUZE - 

OUDERS EN KERK  STAAN ALS ÉÉN MAN ACHTER JULLIE!! 

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
http://www.reginacarmeli.nl/
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OVERLEDEN 
Fien Coenen-Haas  
Thei Salvino 
Rees Laudy 
Leon Keulen 
John Tummers 

 
 De Wieër 28    
 Aerwinkelstraat 12 
Bergstraat 1 
Rijksweg Noord 249 
Pr. Kennedysingel 24 

 
89 jaar 
68 jaar 
90 jaar 
68 jaar 
81 jaar 

 
†  21-11-2017 
†  22-11-2017 
†  05-12-2017 
†  10-12-2017 
†  28-12-2017 

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

 

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 14 januari: Tweede Zondag door het Jaar.  
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. 
Zondag 21 januari: Derde zondag door het Jaar. In de St.-Petruskerk in de H. Mis van 11.00 
uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel aan 41 leerlingen van de groepen 8 van 
de Binnenstad, Baandert, en Limbrichterveld/Hoogveld door Mgr. E. de Jong, Hulpbisschop.  
Zondag 28 januari: Vierde zondag door het Jaar.  
Vrijdag 2 februari: Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis): Dag van het Godgewijde 
leven. In de Eucharistievieringen vindt de zegening van de kaarsen plaats. 
Vrijdag 2 februari: Tevens Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van 
Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 4 februari: Vijfde zondag door het Jaar. LET OP: vanwege feest Opdracht van de 

Heer (2 februari: Maria Lichtmis) is op zaterdagavond (3 februari) om 18.00 uur in de St.-
Petruskerk de gezinsviering. Tevens wordt daarbij de gedachtenis van de H. Blasius (feestdag 
is 3 februari) geëerd door in dit weekeinde de Blasiuszegen in alle HH. Missen te geven ter 
afweer van keel- en andere ziekten. 
Zondag 11 februari: Zesde zondag door het Jaar.  Tevens “Werelddag voor de zieken”. 

Maandag 12 en dinsdag 13 februari: Carnavalsmaandag en –dinsdag: 

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

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

administratie zijn die dagen gesloten ! 

 

Woensdag 14 februari: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag, begin van de 
Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend en aan de gelovigen het 
askruisje uitgereikt. Begin van de Vastentijd en ook de start van de Vastenaktie  

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 

Donderdag 22 februari: Titelfeest van onze Kerk Sint Petrus’Stoel (van Antiochië)  - 

feestdag in de St.-Petruskerk, bijzondere herdenking in de HH Missen van 8u en 19u. 

Op zondag 25 februari is ook de jaarlijkse herdenking van de sterfdag van de Dienaar 

Gods Deken Tijssen: hij wordt bijzonder herdacht in de H. Mis van 11u00! Meer 

informatie in volgend parochieblad. 

Vanaf ZONDAG 11 februari 2018 zijn de dagelijkse HH Missen weer in St.-Petruskerk. 

IN DE VEERTIGDAGENTIJD  in onze St.-Petruskerk: 

elke zondag om 16.00 uur: Vesperdienst  -  elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg  
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@gmail.com 

mailto:digitaalparochieblad@gmail.com
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES      
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 24 februari tot 7 april 2018.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
dinsdag 13 februari 2018  (NB PAS OP: voor Aswoensdag, dus één week eerder!!) op de 
pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  via e-mail-adres:  
kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. 
Michaël te Sittard op NL98RABO 0147603676  o.v.v. misintentie en datum. 

 ST.-PETRUSKERK 
NB!!  Gedurende winterperiode tot aan de 
week Vastenavond zijn de dagelijkse HH 
Missen in de St.-Michielskerk 

Zaterdag 13 januari 
18.00 uur pl1ejrd v Jo Cuypers; plev overl. 
ouders Gerards-Schoonus; gestplev Lies 
Roppe en overl. vd fam Roppe-Kissels; 
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; nadiensten v Rees Laudy, John 
Tummers (samenzang) 
Zondag 14 januari 
   Tweede zondag door het jaar 
11.00 uur plev v Marieke Laeven; pljrd v 

Dolf Ruigt; pljrd v Mia Houben-Noter-

mans; gestplev echtelieden Jeun en Tity 

Schelberg-Cortenraad; gestplev overl fam 

Cobben-Cals; gestpljrd Guus van Aubel en 

Mia v Aubel-Arnoldts; gestplev overl fam 

Muyres-Maessen (St.-Petruskoor) 
Zaterdag 20 januari 

18.00 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; nadienst John Tummers 

(samenzang) 
Zondag 21 januari 
   Derde zondag door het jaar 
Viering van het Heilig Vormsel, Vormheer 
Mgr. E. de Jong, Wijbisschop. 

11.00 uur voor het welzijn van onze 

parochie en alle vormelingen met hun 

ouders; overleden fam Pier-Weijzen 

Zaterdag 27 januari 
18.00 uur pljrd v Louis Beursgens; pljrd v 
ouders Wijshoff-Bormans; gestplev v 
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst 
John Tummers nadienst John Tummers 
(samenzang)   
Zondag 28 januari      

  Vierde zondag door het jaar 
11.00 uur gestpljrd v Jo Göbbels; gestpljrd 
overleden echtpaar Ritzen-Merckelbagh; 
gestpljrd Corry Strijbos; plev Miny 
Reijnders-Kuijpers (samenzang) 
 Zaterdag 3 februari                         
18.00 uur Gezinsmis: gestplev v zielenrust 
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; nadienst John 
Tummers 

Zondag 4 februari                        
   Vijfde zondag door het jaar 
11.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 
Corbeij-Gieskens; gestpljrd Sef en José 
Kleynen-Cals en overl ouders Martens-
Kleynen (St.-Petruskoor) 
Zaterdag 10 februari 
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 
Willy Karmelk-Oremus en familie; 
gestplev v de zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; nadienst John Tummers 
 (samenzang)                                                
Vanaf Maandag 12 februari zijn de 
dagelijkse HH Missen weer in de St.-
Petruskerk. 
Zondag 11 februari         
   Zesde Zondag door het jaar  Werelddag 
voor de zieken: tev OLVrouw van Lourdes                
11.00 uur gestpljrd v Philomène Marx-
Donners en echtgenoot Harry Marx; 
gestpljrd ouders Pierre Schols-Klinkers en 
zoon Pierre; gestplrd v overl echtpaar 
Toon en Toos de Louw-Francot; gestplev 
overl ouders Schaekens-Peulen en zonen 
Jozef en Martin; gestpljrd overl echtp Van 
Neer-Schurgers; gestpljrd overl echtpaar 
Meulenberg-Pennings  (samenzang)   
Maandag 12 februari                                    
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur géén H Mis 
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Dinsdag 13 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur géén H Mis 
Woensdag 14 februari Aswoensdag 
verplichte vasten-en onthoudingsdag  
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d 
fam. Roppe-Kissels 
19.00 uur gestev levende en overl leden 
van C.V. Marotte Zitterd; gestev echtp 
Caulfield-Tholen (samenzang)   
Donderdag na Aswoensdag 15 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev weldoeners vd parochie (D) 
Vrijdag na Aswoensdag 16 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev v het welzijn van onze H. 
Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
19.30 uur  Kruisweg 
Zaterdag na Aswoensdag 17 februari  
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); gestev echtp 
CaulfieldTholen (samenzang)   
18.00 uur pljrd Christien Moling-Ubben; 
plev levende en overl. leden kapel "Hel en 

Valsj"; gestplev v de zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 18 februari  
   Eerste Zondag Veertigdagentijd 

11.00 uur Plzwd v John Tummers; plev v 

overleden weldoeners van de H. 

Petruskerk; gestplev overl ouders 

Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke; 

overleden familieleden Pier-Weijzen  

(St.-Petruskoor)  
Maandag 19 februari  

08.00 uur ev v d overl vd fam. Joseph 

Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 20 februari  

08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit 

dankbaarheid (D);v echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Woensdag 21 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Mia Bisschops 

Donderdag 22 februari 
   Sint Petrus’Stoel, feest  
Titelfeest onze Kerk St.-Petrus’Stoel 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer 

Vrijdag 23 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Mia Bisschops 
19.30 uur  Kruisweg 
Zaterdag 24 februari 
08.00 uur overl grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter 
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken 
voor zieken en noodlijdenden (D); gestev 
echtp Caulfield-Tholen                                                         

ST.-MICHIELSKERK 

Vanaf Maandag t/m Zaterdag iedere dag 

11.00-12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste 

Zondag 14 januari 
   Tweede zondag door het jaar 

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl  

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen  

(samenzang) 

Maandag 15 januari 

   H. Arnold Janssen, priester 

08.00 uur ev voor de weldoeners van de 

parochie (D); v zieken in onze parochie 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 16 januari 

08.00 uur ev v het welzijn v alle levende 

priesters, diakens en missionarissen van het 

bisdom Roermond (D) 

19.00 uur ev gestev echtp Caulfield-Tholen  

Woensdag 17 januari   

   H. Antonius, abt 

08.00 uur ev v d overledenen van de fam. 

Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur ev Hein Wittenhorst; ev gestev 

echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 18 januari 
08.00 uur ev v overl. vd familie Leonard 

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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Vrijdag 19 januari 

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; ev 

Mia Bisschops 

Zaterdag 20 januari 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 

der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)  

gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 21 januari 
   Derde zondag door het jaar                   
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-
Tholen (Bernadettekoor) 

Vanaf Maandag t/m Zaterdag iedere dag 

11.00-12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste 
Maandag 22 januari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 

Dinsdag 23 januari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Hein Wittenhorst 
Woensdag 24 januari  
   H. Franciscus van Sales,  
    bisschop en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Maria ten Dijck;  

Donderdag 25 januari 
   Feest Bekering vd H. Apostel Paulus 
08.00 uur v algemene noden van H Kerk en 

wereld; v zieken in onze parochie 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 26 januari  

   HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev overl 

ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 

Martin 
Zaterdag 27 januari  
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); overl grootouders 
Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; 
gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 28 januari 
   Vierde zondag door het jaar 

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl  

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-

Tholen (samenzang)                               
Maandag 29 januari 

Vanaf Maandag t/m Zaterdag iedere dag 

11.00-12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev v Mia Bisschops 
Dinsdag 30 januari 
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 

belangen van bisdom en onze parochie 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 31 januari 
   H. Johannes (Don) Bosco, priester 

08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 1 februari  
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid in de H. 
Eucharistie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Vrijdag 2 februari   (Maria Lichtmis)          
   Feest Opdracht van de Heer  

   Eerste vrijdag van de maand 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D); echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van 
Jezus; ev v Mia Bisschops en overl fam 
Bisschops-Maessen 

Zaterdag 3 februari 
 H. Blasius, bisschop en martelaar  

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria 

voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 

en bisdom  (D); echtp Caulfield-Tholen                    

Zondag 4 februari 

   Vijfde zondag door het jaar 

09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; gestev 

voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

gestev echtp Caulfield-Tholen (samenzang) 

Vanaf Maandag t/m Zaterdag iedere dag 

11.00-12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste 
Maandag 5 februari 
  H. Agatha,  maagd en martelares 
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)  
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19.00 uur v overledenen vd fam Hendrik 
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D);  

gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 6 februari  
   H Paulus Miki en gezellen, martelaren  
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 7 februari  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezin-
nen en de moed om godsdienstig te leven D 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 8 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur ev v Mia Bisschops 
Vrijdag 9 februari 
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 10 februari  
   H. Scholastica, maagd                       
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen 

Vanwege Vastenavond en Optochten: 

Vanaf Woensdag t/m Zaterdag iedere dag 

11.00-12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste 

Zondag 11 februari       

   Zesde Zondag door het jaar  Werelddag 

voor de zieken: tev OLVrouw van Lourdes                 

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-

Tholen  (samenzang) 
Vanaf deze week zijn de dagelijkse HH 
Missen zijn weer in de St.-Petruskerk!!! 
In de St.-Michielskerk is er vanaf 
Maandag t/m Zaterdag iedere dag 
Aanbidding Allerheiligste v  11.00-12.00 u 
Zondag 18 februari 
   Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (samenzang) 
Donderdag 22 februari OPEN KERK 
10u30-12u30 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 is op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30  uur 

Zondag 14 januari 

 Tweede Zondag door het Jaar 

10.00 uur v overl echtp. Caulfield–Tholen 

(Basiliekkoor)  

15.00 uur Concert Maastrichtse Schola 

Dinsdag 16 januari 

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 18 januari                                    

10.30 uur  v de kinderen vd Kinderkrans en 

leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 

Caulfield-Tholen 

Zaterdag 20 januari  

09.00 uur  v overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 21 januari 
   Derde zondag door het jaar               
10.00 uur gestichte jaard. overl ouders 
Penners-van Helden en zoon Harrie 
Penners; overl echtp.Caulfield-Tholen 

Dinsdag 23 januari    

09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 25 januari 
   Feest Bekering vd H. Apostel Paulus 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 

overl v d  leden vd Aartsbroederschap, v 

overl.echtp.Caulfield-Tholen 

Zaterdag 27 januari 

09.00 uur v overl echtp.Caulfield-Tholen 
Zondag 28 januari 
   Vierde zondag door het jaar 

10.00 uur v overl. Echtp.Caulfield-

Tholen 
Dinsdag 30 januari 
09.00 uur v overl. Echtp.Caulfield-Tholen 
Donderdag 1 februari                               
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans; 
voor de overl. leden v d Aartsbroeder-
schap; v overl echtp. Caulfield-Tholen 
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Zaterdag 3 februari  
 H. Blasius, bisschop en martelaar  

09.00 uur v overl echtp.Caulfield-Tholen 

NB op deze zaterdag en zondag wordt de 

Blasiuszegen in alle HH. Missen gegeven 

ter afweer van keel- en andere ziekten. 

Zondag 4 februari 

   Vijfde zondag door het jaar                    
10.00 uur  voor de levende en overl leden 
v d Aartsbroederschap ;v overl echtpaar 
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor) 
Dinsdag 6 februari  
09.00 uur v overl.echtp.Caulfield-Tholen 
Donderdag 8 februari                                       
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans v 

de leden v d Aartsbroederschap;v overl 

echtp.Caulfield -Tholen 
Zaterdag 10 februari 

   O.L.Vrouw van Lourdes                   

09.00 uur  v overl.echtp.Caulfield-Tholen 

Zondag 11 februari 

Zesde zondag door het jaar  Werelddag 

voor de zieken: tev OLVrouw van Lourdes  

10.00 uur ; overl.echtp.Caulfield-Tholen    
Basiliek namiddag gesloten. 
Dinsdag 13 februari 

geen dienst!! Basiliek de hele dag gesloten. 
Donderdag na Aswoensdag 15 februari 
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans; 
voor de overl. leden v d Aartsbroederschap; 
v overl echtp. Caulfield-Tholen 

Zaterdag na Aswoensdag 17 februari 
09.00 uur v overl.echtp.Caulfield-Tholen 

Zondag 18 februari 
   Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 
10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans; 

v de overl. leden v d Aartsbroederschap; v 

overl echtp. Caulfield-Tholen  

Dinsdag 20 februari  
09.00 uur overl echtp.Caulfield-Tholen 
Donderdag 22 februari 
   Sint Petrus’Stoel, feest                           
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans; 
v Pierre Schmeits; v Mia Jessen-
Baumanns; v overl en lev leden vd 
Aartsbroederschap; overl echtp.Caulfield-
Tholen 

Zaterdag 24 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
13:30 uur ev intentiesTeam Banneux-
bedevaart: cel. ZEH Rector L. Hendriks 

Rozenkransgebed.elke dinsdag woensdag,donderdag en vrijdag15:30 uur LET OP:  
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl  Opgave misintenties vòòr dinsdag 13 februari 
2018  (NB PAS OP: voor Aswoensdag, dus één week eerder!!) 
 

 

           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 
Op vrijdag 2 februari (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de 

parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de 
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.  
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. 

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl
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OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
Met ingang van 1 november is de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria & 
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 11 
tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de 
winter van 14 tot 16 uur.  

 

 
2

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 13 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Maandag 15 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 17 jan 19.00 u Ter Ere van de H. Antonius 

3
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 20 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 22 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 23jan 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie 

4
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 27 jan 19.00 u Patroonsfeest H. Paulus 
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Maandag 29 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 31 jan 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie 

Voor een zekere Intentie 

5
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

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

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

Woensdag 7 feb 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie 

6
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 10 feb 19.00 u Willy v. Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken 

Maandag 12 feb vervalt ivm vastenavond geen avonddienst: ochtenddienst in Petruskerk 

Woensdag 14 feb 19.00 u Aswoensdag – Ter Ere van de H. Antonius 

1
E
 ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD 

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

Maandag 19 feb 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 21 feb 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. Opgave voor 

misintenties vòòr dinsdag 13 februari 2018  (NB PAS OP: voor Aswoensdag, dus één week 

eerder!!) bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, het Priesterteam, 

Kerkbestuur of assistente sacristie. 
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@gmail.com 

  

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

Zondag 14 januari: 2e Zondag door het jaar  10.30 uur Volkszang  

Zondag 21 januari: 3e Zondag door het jaar  10.30 uur Hofzèngesj 
(Dialectmis) Jrd ouders Theo en Fien Langeveld-Wanders en kleinzoon Jurdin; overleden 

ouders Houben-Ubachs; jrd Theo Schulpen; jrd ouders Wagemans-Houben, dochter José, zoon 

Sjaak, schoonzonen Nand en Ger; jrd Will Muris en dochter Nicole                                                            

Zondag 28 januari: 4e Zondag door het jaar  10.30 uur Cantate                               
plev v Annie Nicoll-Poussart                                                                                                  

Zondag 4 februari: 5e Zondag door het jaar   10.30 uur Volkszang                       
(Maria Lichtmis) plev Reinard en Fien van de Brock-Limpens; jrd Nico Verjans                                                                             

Zondag 11 februari: 6e Zondag door het jaar  10.30 uur Volkszang 

Werelddag voor de zieken: tev OLVrouw van Lourdes  plev voor zieken en noodlijdenden      

mailto:digitaalparochieblad@gmail.com
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Woensdag 14 februari:  Aswoensdag   19.00 uur Volkszang 

(Denkt u eraan: Vasten-en onthoudingsdag) ev voor welslagen vastenactie voor de armen 

Zondag 18 februari: 1e Zondag van de Vasten  10.30 uur       Volkszang 

Plev voor het geestelijk welzijn van onze parochie. 

OVERLEDEN Op 29 november jl. is overleden dhr. Hub (Bèr) Coenen. Hij woonde 

Overhoven 110. Dhr. Coenen is 89 jaar geworden. Op 5 december 2017 was zijn uitvaart 

vanuit onze kerk. 

ROZENKRANSGEBED In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard                              

Wekelijks is er op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed . U 

kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.    

BEDANKT  Wij zijn dankbaar voor de inzet van al die vrijwilligers, die het afgelopen jaar een 

bijdrage hebben geleverd aan de kracht en de vitaliteit van onze eigen parochiegemeenschap. 

Zij zijn de ogen, de handen en het hart van onze parochiegemeenschap. Dank daarom aan: de 

acolieten, de kosters, de jonge misdienaars, die zo enthousiast mee doen in de gezinsvieringen, 

de vrijwilligers die verzorgen of zij die contacten hebben met de school. Ook dank aan de 

directie en de leerkrachten van onze school, die ons de  mogelijkheid bieden om hun leerlingen 

enthousiast te maken voor de gezinsviering en de sacramenten. Samenwerking  met de school 

is daarvoor  noodzakelijk!   Belangrijk voor onze gemeenschap is ook het koffiedrinken op de 

eerste zondag van de maand. Deze ontmoetingsplaats wordt mede mogelijk gemaakt door de 

inzet van vrijwilligers. Ook zijn er vrijwilligers actief bij het onderhoud van onze kerk, het 

poetsen,de bloemen en planten verzorgen of bij het bouwen van de kerststal. Laten we niet 

vergeten de medewerkers in ons kantoor en ons kerkbestuur. En bovenal vergeten we niet onze 

pastores met name pastoor Ewals, kapelaan Van der Wegen en deken Van Rens, zonder wie we 

alle mooie vieringen niet tot stand kunnen brengen. Dank ook aan de koren met hun  

dirigenten, organist  en andere musici die steeds weer de H. Mis opluisteren. Ook gaat onze 

dank uit  naar al die mensen die via kerkbijdrage of een gave het mogelijk maakten dat we nog 

steeds onze kerk en onze parochie in stand kunnen houden. Ook denken wij met veel dank 

terug aan de inzet van de vrijwilligers van 'Stichting 'Leif en Leid', die zich inzetten voor de 

noden en de behoeftes in onze wijk en onze parochie. Daarom hartelijk dank voor de inzet van 

u allen. Wij hopen en bidden dat nog meer mensen zich in 2018 zullen inzetten voor de 

parochie, en onze kerk!                                                                                                      

SACRAMENTEN Afgelopen jaar zijn er in onze parochie 5 kinderen gedoopt, deden 22 

kinderen hun Eerste H. Communie en ontvingen 8 jongeren het H. Vormsel. 13 mensen in SGL 

kregen de ziekenzalving en 9 mensen in de kerk. Vanuit onze kerk waren er 6 uitvaarten.  

ACTIE KERKBALANS De parochie is ondanks alle acties, die er gehouden worden, voor 

haar bestaan afhankelijk van de giften van haar parochianen. Ook dit jaar doen wij weer een 

beroep op uw vrijgevigheid en vragen wij u een bijdrage te doen aan onze kerk en parochie. 

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en bijdragen en subsidies van anderen kunnen we onze 

activiteiten en het onderhoud van het kerkgebouw nog betalen Helaas zijn er elk jaar minder 

inkomsten dan uitgaven. Dit kan niet zo blijven doorgaan! De parochie is van ons en voor ons. 

Het zou jammer zijn als dit kerkgebouw zou verdwijnen uit Overhoven. Maar alleen al het 

onderhoud van ons kerkgebouw slokt een groot deel van onze inkomsten op. We bezuinigen 

daar waar het kan, maar er is natuurlijk een grens aan wat mogelijk is. Daarom doen wij een 

beroep op u! Onze rekeningsnummers. zijn: NL 37INGB0001035314 of Rabobank: 

NL60RABO0147635594. Het kan zijn dat u al jaren trouw aan onze parochie bijdraagt. Dan is 

dit bericht toch ook voor u bedoeld. De kerk en alle parochies zijn door de fiscale overheid 
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aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage aan 

Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u zelf 

het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles 

over op kerkbalans.nl. Ook hebben wij gemerkt dat mensen die trouw hun kerkbijdrage 

betalen, verhuisd zijn. Het zou fijn zijn als ieder die een kerkbijdrage geeft zijn naam en adres 

aan de parochiemedewerkers doorgeeft. Ons parochiekantoor is open op dinsdag t/m vrijdag 

van 10.00 - 12.00 uur. Wij hopen dat steeds meer mensen  hun kerkbijdrage gaan betalen!   

KOFFIEDRINKEN   

Op zondag 4 februari kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons 

parochiezaaltje. U bent van harte welkom!                                                                                               

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 Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 11 

februari aanleveren. (NB PAS OP: voor Aswoensdag, dus één week eerder!!) 

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 !! 

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Contact: 

 mbt  H. Doopsel:  

 via pastorie: 4512275 of  

 Catechist  B. Scholte 4519139 

 Melden bij voorkeur via mail:    

 doopsel@rk-kerken-sittard.nl 

 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. banknummer Parochiecomité:        NL51INGB 0001032540 
 

Het volgende parochieblad Jaargang 21 no. 3 verschijnt op 

24 februari  en loopt tot 7 april 2018. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 13 februari 2018  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. 
 

 Augustinus:  ‘Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.’   

mailto:digitaalparochieblad@gmail.com
mailto:doopsel@rk-kerken-sittard.nl

