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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

  De volgende aflevering verschijnt 7 april  2018.   

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

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

WIE IN VERRIJZENIS GELOOFT 
Pasen is het feest van de verrijzenis! 
Het feest van de jeugd! Het feest van het 
eeuwige leven! 
Wie geloof in de verrijzenis wordt nooit 
oud, kan altijd opnieuw beginnen, 
heeft na de zwartste nacht 
steeds een lichtende morgen! 
Wie gelooft in de verrijzenis 
wordt nooit angstig voor het leven, 
nooit wanhopig voor lijden en dood! 
 
Wie gelooft in de verrijzenis 
verzuurt en vergalt zijn leven niet 
en laat zich niet vangen in de fijn 
gesponnen netten 

van onoplosbare problemen, die alleen 
meer onoplosbaar zijn, 
omdat men de hele mens met ziel en al 
in het graf wil steken! 
 
Ik geloof in de verrijzenis! 
Ik geloof in het leven! 
Ik geloof in de vergiffenis van de zonden, 
dat slechte mensen, als die er zijn, 
weer goede mensen worden! 
Ik geloof in de liefde als de absolute 
macht, 
die mensen en wereld 
en heel de kosmos beweegt! 
Ik geloof in God, die liefde is!  

  
               Phil Bosmans  Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds, Lannoo 2011 
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PASEN begint Eenzaam onder het kruis. 
En daar stonden ze: eenzaam onder het kruis. Moeder Maria en apostel Johannes. Er waren 
nog een paar vrouwen (o.a. Maria Magdalena) die met hen treurden. Dat was een onderdeel 
uit het verdrietige leven van de wereldstad van die dagen. Kruisdood: donkere en akelige 
donderwolken begeleidden destijds het rampzalig sterven van Jezus. Verlatenheid en toch 
Gods aanwezigheid?? Waar was God dan?? Maar de graankorrel moest in de aarde vallen….. 
Ieder jaar op Goede Vrijdag zijn er (gelukkig) nog altijd mensen die even stil staan bij het 
moment van Jezus’kruisdood. Nooit vergeet ik hoe mijn vader, brood en banketbakker, op 
Goede Vrijdag, met de knecht naar onze keuken ging, moeder sloot de winkel, lichten uit, 
machine stop, en op de knieën gezeten bad mijn vader een gedeelte van de rozenkrans. Ik 
vond het gelijkwaardig met liturgie in de kerk, ja ik ervoer zelfs de gevoelslijnen naar de 
ware gebeurtenis van destijds. In de komende weken zullen we weer allerlei aankondigingen 
lezen van concerten en de meest indrukwekkende muziekuitvoeringen: denkt u maar aan: 
rockopera Jesus Christ Superstar, of Matthäus Passion (JS Bach), of het Requiem van WA 
Mozart of de Krönungsmesse, of hier en daar worden populaire liederen uit de Bijbel ten 
gehore gebracht zoals bij menige discoavond te beluisteren valt: Rivers of Babylon: dat lied 
heeft het over wat de Bijbel ons vertelt: nl. gedeeltes uit Psalmen 19 en 137.

 
Het gaat over de 

Joden in ballingschap die aan de rivieren in Babel weemoedig terugdenken aan hun 
vaderland………Of we zien op TV hoe het oude lijdensverhaal (Passion) op moderne wijze 
wordt uitgebeeld in de straten van onze steden, o.a. door BN’-ers met een groot lichtend kruis 
en dat alles wordt rechtstreeks door TV uitgezonden en velen volgen dan de moderne versie 
van de aloude kruisweg van Jezus………  Het doet me pijn, niet dat ik dit alles weet of hoor, 
maar de pijn zit in de ontkenning: het niet (willen) weten en beleven van de wezenlijke 
achtergrond van deze geweldige muziekcomposities of uitvoeringen. De groten der aarde op 
muzikaal gebied zoals Bach, Mozart enz. hebben hun kwaliteit ten beste gegeven om dit 
mysterie te beschrijven. Hun muzikale vertolking maakt al de teksten hierom alleen maar 
intenser en beter begrijpelijk. Des te meer is het pijnlijk dat men dit niet als uitgangspunt 
hanteert. Je dierbare ligt in het ziekenhuis, zelfs op sterven. Dan verlang je niet naar muziek 
of vertolking. Je verlangt naar gedeelde geborgenheid. Je moet er geen podium van maken. 
Op een podium etaleer je, toon je….. maar in een ziekenkamer deel je….. Het gevaar van 
onze moderne tijd is nu het loslaten van de werkelijke gebeurtenis: men abstraheert een 
bepaalde gebeurtenis en maakt er een hele kundige uitbeelding van waardoor men eerder 
geraakt wordt door de kunstzinnige verbeelding dan door de feitelijke acties. Men wordt 
heerlijk geleid en begeleid in de diep smartelijk getroffen situatie en vergeet helemaal dat je 
in de sterfkamer zit. Je kunt wel huilen, maar je voelt eerder de schoonheid van de smart dan 
dat men de smart met elkaar deelt!! Eigenlijk … deelt men niet in smart, maar men “geniet” 
van de smartelijke uitbeelding. Kun je deze goddelijke smart wel kunstzinnig uitbeelden? Ik 

ben ervan overtuigd dat we dit nooit kunnen. Je kunt hoogstens in 
de liturgie vieren hoe God ons persoonlijk nabij komt bij het 
overwegen van al die teksten. Daarvoor heb je geloof nodig, maar 
allereerst het verlangen om tot dit geloof te komen. Want geloven 
kun je niet zomaar even regelen. Geloof word je aangereikt als je 
er oprecht naar verlangt. En dat kost oefening. Daarom is het 
noodzakelijk dat je verblijft in een ruimte of omgeving waardoor 
je die biddende opstelling kunt delen en waarmaken. Of het nou 
een keukenruimte is of een kerkgebouw, een ziekenkamer 
etc…… als men maar kan ondervinden hoe God tot u en mij 
spreekt. Maar waar is God dan bij dit alles?  Als Hij dan niet zo 
vanzelfsprekend aanwezig is bij al knappe kundige 
muziekmomenten uitgevoerd door beroemde kunstenaars, is Hij 

er dan wel bij die knullige gebedsmomenten in kerken en kamers van gewone eenvoudige 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Psalm_137&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Babylon_(stad)
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lieden? Gelukkig gaan we niet over aanwezigheid van God zelf. Het is de Heer die dat zelf 
bepaalt. En vaak heb je momenten van diepgang nodig om zo’n bijzonder moment te 
herkennen. Ik herinner me een gedeelte van een verslaggeving over het appèl van 
gevangenen in een van de kampen in de 2

e
 wereldoorlog. Bij inspectie bleek iemand er niet te 

zijn, gevlucht of zoiets, en medegevangenen werden ter verantwoording geroepen om te 
vertellen wie dat gezien had. Geen antwoord! De commandant gaf opdracht 6 willekeurig 
gekozen gevangenen uit de rij te halen en voor aller ogen op te hangen. Iedereen moest 
toekijken. Er was ook een jongetje bij van 11 jaar. Hij hing aan de strop te bengelen, hij kon 
maar moeilijk sterven omdat hij zo broodmager was en bijna niks woog. Ineens stampte een 
(ongelovige) gevangene een andere collega (met wie hij veel discussie over geloof had) in de 
rug en siste: “waar is die God van jou nu?”. Toen antwoordde deze met tranen in de ogen:  
“zie je niet dat Hij daar hangt te bungelen aan de galg??”. Waar is God? Je kunt Hem niet 
afroepen wanneer het jou uitkomt. God is er voor U en mij!! Maar de mooiste aria of 
kunstwerk zal Hem nooit kunnen raken…… Hij wordt geraakt enkel door ons geloof! 
Daarom dat onze goede God juist bij heel kwetsbare mensen uniek nabij is. In een 
ziekenkamer, bij een ongeluk, bij een gebed, etc…… maar in kunstuitingen die meer de oren 
of kunstgevoelens strelen van mensen dan dat het hun hart raakt, zal men geen Liefde van 
God kunnen voelen. Men vult wel de leegte van hun eigen “ik” met mooie klanken en met 
applaus spoelt men de leegte weg. En daar stonden ze: eenzaam onder het kruis. Moeder 
Maria en apostel Johannes. En toch is het graf op Paasmorgen leeg!! En waar staat U dan ?? 
Zalig Pasen!                                                 Deken Wilbert van Rens, Sittard. 
Diaken Ben ter Haar overleden. 
Onze trouwe en hartelijke dienaar Diaken Ben ter Haar is - na een kort ziekbed – op 18 
januari jl. overleden. Voor hem was de overgang naar het Vaderhuis een “Adieu”. Met deze 
groet nam hij afscheid van zijn vrouw Riet toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij 
was zich bewust dat dit moment wel eens een overgang zou kunnen inhouden. Ben was een 
van onze eerste diakens in ons bisdom die volop meedraaiden in de pastoraal naast zijn 
reguliere arbeidstaak bij het bedrijf waar hij destijds werkte. Het waren de eerste permanente 
diakens in onze kerk die eigenlijk de weg hebben geplaveid voor de priester die in de 
toekomst zijn kost moet verdienen als de parochianen hun priesters niet meer kunnen betalen. 
De priesterarbeider is op komst: naast je reguliere arbeid in het bedrijfsleven ….. je ambt als 
priester en diaken uitoefenen. En daarbij vooral kwaliteit leveren. Je kennisniveau van 
theologie verdiepen en volop tijd geven aan de taken van de kerk. De gruwel van onze tijd is 
vooral als een priester of diaken zegt: ik heb het druk, geen tijd…., ik moet nog ….enz. Van 
dat alles was bij Ben niets te vinden. Als ik hem belde voor een opdracht, het was zelden als 
hij “neen” moest verkopen. Hij deed in ons parochiecluster mee met preekbeurten, doopsel, 
rouwbezoeken en voorbereiden van uitvaarten, ziekenbezoek enz. Hij was “geestelijk 
adviseur” voor de KBO, gaf raad en steun aan allerlei particulieren die bij hem aanklopten, 
ook op fiscaal gebied als de lastige belastingpapieren ingeleverd moesten worden. Zijn 
dienstbaarheid en eenvoud sierden hem. Voor zijn vrouw Riet was Ben niet alleen een 
enorme steun als echtgenoot, maar ook deelden zij met elkaar de warme zorg en liefde voor 
onze Kerk: Ben als diaken en Riet als catechiste. Zo stimuleerden zij elkaar in hun zorg voor 
geloof en samenleving. Ben was een goede predikant. In eenvoudige bewoordingen kon hij 
dieper doordringen tot de kern waar het omgaat. Heel gelaten aanvaardde hij de zaken van 
het leven. Ook toen zware ziekte hem trof. Tijdig gaf hij aan dat hij zich moest klaarmaken 
voor de ontmoeting met de Heer. In overgave ontving hij de ziekenzalving, en zong overtuigd 
mee: “geleid ons door het leven….”. Ben was een rots in de branding van deze 
schommelende tijd. Zijn geloof maakte hem rotsvast. Niet alleen zijn vrouw Riet, kinderen, 
kleinkinderen en familie zullen hem missen….. ook wij als parochie. We zullen met grote 
dankbaarheid hem bij de Heer aanbevelen. Hij moge rusten in vrede bij de Heer. Ben, 
bedankt voor alles!!  Adieu!!                                                        Deken Wilbert van Rens. 
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  GEBEDSINTENTIES 
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. 
De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand maart 
luidt: Vorming in geestelijke onderscheiding. Dat de Kerk de nood mag 
onderkennen aan vorming in geestelijke onderscheiding, zowel op 
persoonlijk als gemeenschappelijk vlak. 

 

     februari 
 2018  

     
    maart  

        2018   
 

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 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!! 

                                      OUDE TESTAMENT: HET BOEK JOB ……                                                                                 

In de vorige uitgaven lazen we 5 korte samenvattingen over OT-wijsheidsliteratuur. Andere 
boeken in het Oude Testament laten ons voorbeelden zien van “worstelende profetische 
trouwe dienaren”. Bijvoorbeeld: Job was een zeer gelovige man die alles had wat hij wou. 
Hij had veel zonen en dochters, had veel vee en een groot huis. Op een dag spreekt God met 
Satan. God is trots op Job omdat hij zo oprecht in hem gelooft, maar Satan 
zegt dat hij enkel gelooft omdat hij alles heeft en niets tekort komt. 
Volgens de duivel zal Job God vervloeken als hem alles wordt ontnomen. 
God staat Satan toe om Job te beproeven zodat hij zijn liefde voor God 
kon bewijzen. Job verliest alles wat hij heeft, zijn kinderen komen om in 
een storm, zijn vee wordt geslacht en zijn knechten worden vermoord. Na 
een tijd kreeg hij ook pijnlijke zweren over heel zijn lichaam en zijn 
vrouw zei tegen hem dat hij zijn God moest vervloeken. Job scheurde zijn kleren en zei: 
“Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot 
terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij 
geprezen.” Ondanks alle tegenslagen bleef hij trouw aan God. Toen Job’s vrienden 
langskwamen en hem zo zagen zeiden zij: “Gij zult wel gezondigd hebben”. Even een 
Toelichting: Het lijden is deel van de chaos. Als dusdanig gaat het boek Job niet in de eerste 
plaats over de relatie tussen God en het menselijke lijden. De naam Job = “Hij die weent”, 
Job’s lijden worden in verband gebracht met zondigen, waardoor zijn vrienden een slecht 
beeld van hem krijgen. Job blijft trouw aan God, hoe onrechtvaardig hij ook wordt behandeld 
en hij komt er sterker uit dan voorheen. Lees en herlees de Heilige Schrift. Samen lezen in de 
H Schrift? Bel deken W. van Rens. 046-4512275 of kapelaan A. vd Wegen 046-4512628.  

VASTENACTIE 2018 
Dit jaar steunen de parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen met hun Vastenactie 
opnieuw een project van de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een 
Toekomst’(GKMT) in Zambia. De stichting is in 2001 opgericht door Ton Korsten-
Korenromp uit Jabeek. Sinds de start heeft de stichting meer dan 25 projecten tot een goed 
einde gebracht. Met uw inzet is door de opbrengsten van de Vastenactie in 2017 de School 
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voor Landbouw en Techniek helemaal van elektriciteit voorzien, vanaf de hoogspanningslijn 
langs de grote weg tot aan het laatste stopcontact in de schoollokalen. Elektriciteit opent voor 
de school heel veel nieuwe mogelijkheden; de school zal een veel groter aantal studenten 

aantrekken en nieuwe opleidingen 
mogelijk maken. 2017 was een goed 
jaar en 2018 zal een nog beter jaar 
worden. In 2018 wil men het 
onderwijs een flinke impuls geven. 
Hier zijn weer veel investeringen voor 

nodig: Er zullen naaimachines en fournituren aangeschaft worden voor de naai- en 
coupeuseopleiding voor kwetsbare meisjes; de keuken voor de opleiding tot kok in 
voedselproductie en catering wordt ingericht; en er worden machines gekocht voor het 
bewerken van voedsel, zoals het maken van pindakaas en tomatenpuree; en er zijn kleine 
kippenrennen nodig om de jongeren te leren hoe ze kippen moeten houden. Hiertoe zal ook 
fors geïnvesteerd moeten worden in de aanschaf van leermiddelen, boeken, materialen, 
audiovisuele- en ICT middelen. Totale kosten ruim 48.000 euro. Vanaf Aswoensdag staan de 
Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met de vastenzakjes. Het Vastenzakje 
treft u ook aan in dit parochieblaadje. Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede 
Week in de Binnenstad en Baandert, zijn weer vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt 
en wilt u helpen: geef u op en bel dan even naar de administratie 046-4512275, of mail naar 
kantpastoriesittard@gmail.com. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 
1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken 
dan kan dat ovv ‘vastenactie 2018’ naar het banknummer van onze parochie: NL 51 INGB 
0001032540 of het diocesaan nummer van de vastenactie: NL21 INGB 0003000046 ten 
name van Missieburo Roermond. 

 

         2018  

   Mijn Kerk in balans!  
        Banknummers op blz 20     

                                               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. 

                           Jubilarissen St.- Petruskoor Sittard                                                                                       
Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie op woensdag 10 januari j.l. van het  St.-Petruskoor 
werden enkele leden extra in het zonnetje gezet. Pierre Reijnders en Ben van Osch kregen de 
zilveren Gregoriusmedaille uitgereikt door Deken W. van Rens vanwege hun 25 jarig 
lidmaatschap van het koor. Marlies, Chanou en Lindi Hendriks zijn 10 jaar lid, Wilma 
Hendriks 25 jaar ( zij heeft de Gregoriusmedaille al eerder ontvangen), Marijke Hallmans 35 
jaar, Ria Frijters 40 jaar en Elianne Delnoye was 45 jaar lid. Deze leden kregen een mooie 
roos of boeket bloemen of een lekkere chocolade traktatie vanwege hun jarenlange trouwe 
lidmaatschap! Het St.-Petruskoor, een gemengd zangkoor, luistert de H. Mis van 11.00 uur op 
in de Grote of St.-Petruskerk in Sittard. We doen dat gemiddeld twee á drie keer per maand. 
De eerst volgende uitvoeringen zijn op zondag 25 februari; 4 maart en 18 maart. Op 
zaterdagavond 31 maart zingen wij tijdens de Paaswake van 20.30 uur en eerste Paasdag de 
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hoogmis van 11.30 uur. Elke week repeteren we op woensdagavond van 20 tot 22 uur in het 
repetitielokaal in het Jochem Erenshoes Kloosterplein 3 te Sittard. Wij zijn op zoek naar 
nieuwe leden! Wil je eens een repetitie bijwonen dan ben je van harte welkom tijdens de 
repetitieavond. Informatie over het koor kun je vinden op Facebook: St.- Petruskoor, door 
onze pagina te “liken” ontvang je nieuwe berichten vh koor die op facebook gezet worden. 

                   BENEFIETCONCERT VOOR RESTAURATIE ORGEL 
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!    
                                                       PAASSTUKJESACTIE 

De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ organiseert een Paasstukjesactie waarvan de 
opbrengst ten goede zal komen aan de herbouw van het orgel uit de Kapel van het Franse 
Klooster. De paasstukjes zullen gemaakt worden door vrijwilligers van de stichting geholpen 
door echte vakmensen. De kosten van een paastukje bedraagt een vrijwillige bijdrage. 
Als minimum bedrag vragen wij € 11,00 en voor de vrienden van de stichting € 9,00. 
U kunt het paasstukje telefonisch of per email bestellen: 06-30567774 of 
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  t/m 12 maart (bestellingen s.v.p. tijdig doorgeven, 
want bij het bereiken van de limiet worden bestellingen niet meer aangenomen). 
Het paasstukje kan afgehaald worden op vrijdag 23 maart in de ochtend tussen 09.30u en 
13.00u en in de middag tussen 14.30u en 17.30u en op zaterdag 24 maart, gedurende de hele 
dag tussen 09.30u en 17.00u in de winkel van Dieteren Klinkers op de Steenweg 43 te 
Sittard. Het paasstukje kan op bovenstaande data ook bij u thuis op afspraak bezorgd worden 
(tegen een kleine meerprijs). De betaling hoeft pas contant voldaan te worden bij het afhalen 
of bezorgen. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met: St. Behoud Franse Klooster 
Efrem Verleng, secretaris 06-30567774  of  www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

           VRAAG NAAR HEM IN HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING              
Iedereen die door leeftijd of broosheid van gezondheid zodanig getekend is dat hij of zij moet 
rekening houden met de eindigheid van ons menselijk bestaan in de nabije toekomst, kan 
vragen aan de priester om het Sacrament van de Ziekenzalving. Zo kan men zich 
persoonlijk voorbereiden op de ontmoeting met de Levende Zorgvolle Heer, en Hem vragen 
om troost en kracht, herstel of overgave! U kunt daarvoor de priester vragen die u wenst, 
waar u een goed contact mee heeft: het kan zijn met de deken 4512275, of pastoor Kerkhofs 
4008960 , of kapelaan Vd Wegen 4512628 of kapelaan Peters 4512497 of pastoor Ewals via 
kantoor parochie Overhoven.  Men kan dit Sacrament vaker in het leven ontvangen. 
Bewoners van verpleeghuizen of zorgcentra worden door de Geestelijke Verzorging hierop 
jaarlijks geattendeerd, in overleg met de priesters van onze parochies. Ook familie of nauw 
betrokken mantelzorgers kunnen dat aanvragen. Parochianen-aan-huis die graag van deze 
bijzondere pastorale zorg gebruik willen maken, mogen zich bij de jaarlijkse viering van dit 
Sacrament van Ziekenzalving aansluiten, ook bij een zorgcentrum in uw buurt. Maar als u 
meent hiervoor in aanmerking te (willen) komen (of een van uw dierbaren) dan moet u zich 
wel aanmelden. Dit jaar zijn dat de volgende data en locaties:                                                                                     
Kapel Hoogstaete op Dinsdag 13 maart a.s. om 10u00.                                                       
Kapel De Baenje op Woensdag 20 juni om 18.00 uur.                                                                     
Kapel Lemborg op de Woensdagen 4 en 11 juli om 15.00 uur.   
Kerk H Hart van Jezus (Overhoven) op Zondag 30 september om 10u30. 

Kapel Kollenberg op Donderdag 29 november om 15.00 uur.   

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
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Voor aanmelding van parochianen die van hun thuisadres uit (dus buiten een 
verzorgingshuis) eraan willen deelnemen, kan dit geschieden bij een der priesters, de diaken 
of op kantoor of pastorie 4512275. Ook kunt u zich rechtstreeks bij de Dienst Geestelijke 
Verzorging opgeven en wel bij Diaken R. Fleischeuer, telefoon 06-10279717. Om uw eigen 
geestelijk welzijn, aarzel niet om u op te geven. God is immers bekommerd om uw en mijn 
heil. O.L.Heer zegt: Wees niet bezorgd, ik ben er voor jullie!!                  

Deken Wilbert van Rens. 

MEE NAAR LOURDES/BANNEUX IN 2018?? 
Graag willen wij Lourdes/Banneux onder uw aandacht brengen. Wij gaan 
zelf 2 keer per jaar mee als reisleiders naar Lourdes. Voor meer informatie 
of brochures kunt U een van ons vrijwilligers bellen of mailen. Wij regelen 
het dan voor U met het kantoor Huis van de Pelgrim te Maastricht. U kunt 
ook rechtstreeks kantoor Limburgse Bedevaart (Huis van de Pelgrim) bellen 043-3215715 
(ook v Banneux-bedevaarten) of u belt Gerda Janssen 046-4516323  gerda-janssen@live.nl 
(voor Lourdesbedevaart) of Miennie Wilbers 0475-541851 mienniewilbers@hotmail.com 
(ook voor Lourdesbedevaart). Voor Banneuxbedevaart belt u 043-3215715 

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)      

ALLERLEI BERICHTEN 
                           Stille Omgang in Amsterdam --    Opgave bij Zr. Gisela.                                                                                               
In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille 
Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. 
De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte. In de 19e en 20e 
eeuw mochten in grote delen van Nederland geen processies worden gehouden. Maar 
gewoon lopen en in stilte bidden, was niet verboden. Die traditie is tot op de dag van vandaag 
gehandhaafd. De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam’. In de 
19e eeuw werd de traditie weer opgepakt, maar moesten de pelgrims in stilte de oude route 
van de processie lopen. Dit gebeurt nog steeds elk jaar rond 15 maart. De algemene intentie is 
dit jaar: EUCHARISTIE=LEVEN. Naar het verhaal van de Emmaüsgangers wordt dit jaar 
gemediteerd dat “dankbaarheid ontdekt en met grote innerlijkheid beleefd moet worden”. 
Vanuit Limburg gaan er diverse bussen naar Amsterdam. Opgave bij Zr Gisela, Kollenberg, 
tel 046-4525380: t/m vrijdag 9 maart.!!! 
                      Gemeenteraadsverkiezingen: Hoe sociaal zijn de partijen?                                                           
Op woensdag 21 maart mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als 
Kerk bemoeien we ons niet direct met politiek, maar er zijn natuurlijk wel onderwerpen waar 
de Kerk veel waarde aan hecht. Eén daarvan heeft heel nadrukkelijk met de gemeentelijke 
overheid te maken: armoedebeleid. Wat doen lokale politici om mensen aan de onderkant van 
de samenleving te helpen? Een belangrijke diaconale vraag. De landelijke werkgroep 
Knooppunt Kerken en Armoede heeft vw gemeenteraadsverkiezingen een handleiding 
gemaakt over armoedebeleid in gemeentes. Zie:  www.pausfranciscusgroepen.nl.   
                             Presentatie WJD-reis naar Panama op Palmzondag                                                                             
De katholieke Wereldjongerendagen worden in januari 2019 in Panama gehouden. Ook 
vanuit Limburg nemen jongeren hieraan deel. Wil je mee? Tijdens de bijeenkomst op 
Palmzondag 25 maart wordt meer informatie over deze reis gegeven en over de 
mogelijkheden om deel te nemen. De WJD zijn van 22 tot en met 27 januari 2019 in Panama 

mailto:gerda-janssen@live.nl
mailto:mienniewilbers@hotmail.com
mailto:gerard@vanrens.be
http://www.pausfranciscusgroepen.nl/
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in Midden-Amerika. Daaromheen is er nog een randprogramma. Geïnteresseerd? Kom dan 
op 25 maart naar Roermond. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Meld je aan via 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl.                                                                                              
                                                   Chrismamis in kathedraal                                                                                                               
Een belangrijke viering in ieder bisdom is de jaarlijkse Chrismamis. In Limburg wordt die 
steeds op de vooravond van Witte Donderdag gehouden. Dit jaar is dat op woensdag 28 
maart. Het is elk jaar echt een samenkomen van het hele bisdom. Tijdens de Chrismamis 
wordt ook de instelling van het priesterschap gevierd. Daarom doen aan de viering ook elk 
jaar veel priesters mee, die dan hun wijdingsbelofte vernieuwen. De Chrismamis begint op 28 
maart om 19.00 uur in de St.-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Hoofdcele-
brant is uiteraard onze Hulpbisschop Mgr. E. de Jong. Iedereen is van harte welkom.                                               
                                               Academie Rolduc over sekten.                                                                                           
Er zijn tegenwoordig allerlei stromingen die zich christelijk noemen of willen zijn. Maar 
wanneer mag je een groepering een sekte noemen? Daarover gaat de thema-avond van 
Academie Rolduc op vrijdag 6 april om 19u. Godsdienstwetenschapper dr. Helene Etminan 
gaat dan in op de ontwikkeling van spirituele groeperingen tot sekten. De meeste bewegingen 
starten met een min of meer charismatische stichter (zelden een stichteres) en bouwen dan 
een groep van leerlingen en aanhangers op, die de leer en de technieken van de ‘goeroe’ 
volgen. Elke maand is er een lezing over een actueel thema op het snijvlak van kerk, 
filosofie, samenleving, ethiek of cultuur. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. 
Deelname kost vijf euro per keer, ter plekke te voldoen. De lezingen worden gehouden in 
Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. Aanmelding vooraf is gewenst via 
academie.rolduc@gmail.com. Jaarprogramma: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc   

                                                   Weekend voor gezinnen  
Twee keer per jaar organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom 
Roermond weekenden met een programma voor het hele gezin. Het eerstvolgende weekend 
is van 6 tot en met 8 april. Kijk voor meer informatie op www.huwelijkengezin.nl  
  
                                               Pelgrimstocht door Bourgogne  
Pater Mattie Jeukens uit Maastricht organiseert regelmatig pelgrimstochten naar bijzondere 
bedevaartsoorden. Vooral plekken die franciscaans geïnspireerd zijn, hebben zijn volle aan-
dacht. Van 23 tot en met 30 april gaat pater Jeukens op pad naar Vézelay, dwars door de 
bossen van de Morvan in het groene hart van de Franse Bourgognestreek. De basiliek van S. 
Madeleine in Vézelay is al sinds de middeleeuwen een populair bedevaartsoord. Meer weten 
over deze bijzondere pelgrimstocht? Bel 06-51910217 of mail jmpp.jeukens@planet.nl.  

                                                            REGINA CARMELI 
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur 
• Eucharistische aanbidding (10.00 - 17.00 uur): 1e vrijdag, zondag (niet na 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                              
Zondag 25 februari (15 u) - vrijdag 2 maart 2018 (18 u): Cursus icoonschilderen              
Meer info en opgave: 045 545 5343, www.veraeikon.nl  
Woensdagen in de vastentijd 2018 (19.30 – 20.45 u): Bezinningsavonden als 
Voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag -  Kosten: € 5,00 per avond 
21 febr., 28 febr., 7 maart, 14 maart, 21 maart  
Zaterdag 3 maart 2018 (10.00 - 17.00 u): Bezinningsdag in stilte 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
mailto:academie.rolduc@gmail.com
http://www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
http://www.huwelijkengezin.nl/
mailto:jmpp.jeukens@planet.nl
http://www.veraeikon.nl/
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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. Kosten: € 12,00 (a.u.b. 
lunchpakket meebrengen) Inleider: Dr. Bernhard Hegge, Spirituaal Rolduc  
Vrijdag 9 maart (17 u) - zaterdag 10 maart 2018 (17 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 - 
vragen om iets uitgelegd te krijgen - zich aansluiten bij het getijdengebed en/of de vieringen 
van de zusters (gedetailleerd programma http://www.reginacarmeli.nl) 
Dinsdag 20 maart (15.00 u) - vrijdag 23 maart 2018 (13.30 u): Retraite in stilte - 
Bezinningsdagen via LEERHUIS - met uitwisseling Op weg naar Pasen met Teresia van 
Lisieux - Kosten: € 162 (+ evt. € 6 voor beddengoed) Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD  
Woensdag 28 maart (17.00 u) - zondag 1 april 2018 (10.00 u): Retraite - Het Paastriduüm 
meevieren (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paasnacht)  
Kosten: € 200,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed) 
Zaterdag 7 april 2018 (14.00 – 17.00 u) Middag - Kosten: € 5,00   
Met de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid, christelijke mystiek voor iedereen 
Inleidster: Marie-Paul Stevens, 1958, was leerkracht godsdienst toen ze in 1997 
ongeneeslijk ziek werd. Haar lange spirituele vriendschap met Elisabeth was bron van kracht 
om de beproeving van de ziekte gelovig te dragen en haar intimiteit met Jezus groeide. Op 2 
april 2002 genas Marie-Paul in een ogenblik. Sindsdien getuigt ze hiervan. Op 16-10-2016 
werd Elisabeth heilig verklaard.  
Zondag 15 april 2018 (10.00 - 17.00 u): Bezinningsdag “JEZUS in ons midden in de H. 
Eucharistie" - Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf - Kosten: € 12,00 (a.u.b. 
lunchpakket meebrengen) 
Maandag 16 april (17.00 u) - donderdag 19 april 2018 (13.30 u): Retraite in stilte 
"Ik ben de Goede Herder!" (Jo 10,11) In de paastijd zijn we uitgenodigd Jezus te 
ontmoeten, de verrezen Christus, die onze Goede Herder is. En in zijn navolging zien wij ook 
Maria als een goede herderin en de hl. engelen als goede herders voor ons. Inleider: Pater 
Ambrosius Bantle, ORC, Schondorf Kosten: € 162 (+ evt. € 6,00 v beddengoed) 
Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL 
Sittard Tel: 046  457 09 93, reginacarmelizrg@gmail.com, 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 

Em.Past. 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 

 

 

GEZINSMISSEN HALFVASTEN-PALMPASEN-PAASMAANDAG 

Op zondag 11 maart (Zondag Halfvasten + Krombroodrapen) is er 

om 11.00 uur in de St.-Petruskerk, Palmpasen 24 maart 18u een 

speciale Gezinsmis. Op Paasmaandag 2 april is er om 11.00 uur in 

de St.-Petruskerk een speciale Gezinsmis. Aansluitend alle kinderen 

uitgenodigd paaseieren zoeken; bij mooi weer buiten, bij slecht weer 

in ZMC-honk (Leyenbroekerweg 31). Ouders, kinderen, welkom! 

http://www.reginacarmeli.nl/
mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
http://www.reginacarmeli.nl/
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H. DOOPSEL  
Nasrdin, zoon v ouders Mesbih-Felies, Bachstraat 34 * 17-12-2017 

Sophie, dochter ouders Muradian-Seyhan, Landweringstraat 41, * 28-1-2018  

Devin, zoon ouders Philippen-Op den Camp, Vrangendael 152, * 28-1-2018 

Izzy, dochter ouders De Séra-Beugels, Veestraat 61, * 28-1-2018 

We bidden dat de dopelingen Nasrdin, Sophie, Devin en Izzy onder de goede zorgen van de 

ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 
BERICHT VAN KROMBROODRAPENCOMITÉ                                     
Al  in de 15

e
 eeuw werden in Sittard broden uitgedeeld aan mensen 

in armoede. Dit is in de loop van de tijd langzaam uitgegroeid tot 
een traditie. Op halfvastenzondag (Laetare-zondag) verstopte de 
vader van het gezin in alle vroegte krombroodjes in eigen tuin of in 

de Kollenberg. De kinderen moesten de broodjes vervolgens gaan zoeken. Hen werd verteld 
dat die uit de hemel waren gevallen. Dit gebruik raakte echter ná de Eerste Wereldoorlog in 
het slop. Daarom heeft een aantal Sittardenaren in 1923 het Krombroodrapencomité 
opgericht om het gebruik in stand te houden. Sinds de oprichting van het comité vertrekt er 
elk jaar een stoet richting Kollenberg waar vanaf de kogelvanger de broodjes uitgegooid 
worden. Ook dit jaar, op zondag 11 maart a.s., zal het op de Kollenberg weer duizenden 
overheerlijke krombroodjes “regenen”. Traditiegetrouw gooit het krombroodrapen-comité 
met halfvasten de krombroodjes naar de grabbelende en graaiende kinderen. Dat gebeurt om 
14.30 uur langs de zogenaamde kogelvanger, net onder de St. Rosakapel. Het 
krombroodrapen is inmiddels één van de oudste Sittardse tradities. Een traditie waar menig 
“Zittesj Mechelke of Sjnaak” met veel genoegen aan terug denkt. En daar is het comité trots 
op. Dat de traditie bijzonder en zeer zeker de moeite waard is bewijst wel het feit dat onze 
traditie het afgelopen jaar is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed! En, weer of geen weer, het krombroodrapen en het aansluitende familie evenement  
gaan onder alle weersomstandigheden door. Dus kom 11 maart om 14.30 uur naar de 
Kollenberg voor het traditionele krombroodrapen in een traditionele omgeving met na afloop 
diverse activiteiten aan de voet van de kogelvanger op de Kollenberg in Sittard.  

 

 

OVERLEDEN 
 

Jo/Zef van Neer 
Frank Monsma 
Gerrit Meuwissen 
Diaken Ben ter Haar 
Tina van Leijen-Martens 
Mia Lans-Simon 
Harrie Briels 

 
 Smithlaan 151   
 Molenaarlaan 31  
 Odasingel 687                  
 Verdistraat 32 Geleen        
 Pr. Kennedysingel 24   
 Smithlaan 151   
 Smithlaan 151   

 
97 jaar 
73 jaar 
92 jaar 
73 jaar 
93 jaar  
87 jaar  
94 jaar   

 
†  07-01-2018 
†  08-01-2018 
†  13-01-2018 
†  18-01-2018 
†  19-01-2018 
†  07-02-2018 
†  10-02-2018 

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

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 25 februari: Tweede Zondag van de Veertigdagentijd.  
Op deze zondag is ook de herdenking van de sterfdag van de Dienaar Gods Deken Tijssen: 
hij wordt bijzonder herdacht in de H. Mis van 11u00! 
IN DE VEERTIGDAGENTIJD  in onze St.-Petruskerk: 
elke zondag om 16.00 uur: Vesperdienst  -  elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg  
Vrijdag 2 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.    
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen 
Zondag 4 maart: Derde Zondag van de Veertigdagentijd. 
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Zondag 11 maart: Vierde Zondag van de Veertigdagentijd. Zondag “Laetare”. 
Halfvasten: 11.00 u Gezinsmis, namiddag Krombroodrapen, zie artikel blz 10 
Dinsdag 13 maart 10u: Kapel Hoogstaete H Ziekenzalving: opgave zie artikel blz 6+7  
Zondag 18 maart: Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd.  
Vanaf zaterdag/zondag 17/18 maart: dan begint de Passietijd en worden vele kruisbeelden 
en heiligenbeelden bedekt met de liturgische kleur van vasten en lijden. 
Maandag 19 maart: St. Joep! Hoogfeest H. Jozef, bruidegom H. Maagd Maria.  
Dinsdag 20 maart: om 19.30 uur in H. Petruskerk: Boeteviering + Biechtmogelijkheid 
Vanaf zaterdag/zondag 24/25 maart begint de Goede Week  
NB  Omdat 25 maart op een zondag valt en de dag erna de Goede Week begint, wordt 
dit Hoogfeest “Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)” verschoven naar de 
maandag na Beloken Pasen: maandag 9 april. 
BEGIN GOEDE WEEK: Zaterdagavond 24 maart:18.00 uur Gezinsmis Palmpasen 
Zondag 25 maart: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de 
palmtakken en lezing van het palmevangelie van Marcus. 
Van 25 - 31 maart: Goede week: huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!  
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling 
van de heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus 
Christus. Vanaf 16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-
huis-gebondenen. Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de parochies 
gezamenlijk de Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. Schola Sittardiensis 
‘S. Michaël’, waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding v H.Sacrament tot 24u.  
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag. Om 15.00 uur in 
de St.-Petruskerk (óók in de H. Pauluskerk) de plechtige Kruisweg. Om 19.00 uur in de St.-
Petruskerk de plechtige liturgie van Goede Vrijdag:kruisverering en de H. Communiedienst.  
PAASTIJD Zaterdag 31 maart, Paaszaterdag of Stille Zaterdag: 
Om 20.30 uur begint de Paaswake (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van de 
Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden. 
Zondag 1 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. LET OP !!! Hoogmis in 
St.-Petruskerk om 11u30: Wij vieren de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.  

NB. Vrijdag 6 april: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.  
De ziekencommunie-aan-huis is vw het Paasfeest een week eerder: op Witte Donderdag  
vanaf 16.00 u: zie in Goede Week Witte Donderdag 29 maart!  
Dinsdag 2 t/m zaterdag 7 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het Hoogfeest van 
Pasen, van de Verrijzenis van de Heer. 
Mededelingen Jubilea: A. Op 30 maart a.s. is onze em.bisschop F. Wiertz 50 jaar priester. 
We danken hem om zijn inzet en trouw voor ons bisdom. B. Op 22 maart a.s. is het 60 jaar 
geleden dat em.vicaris Mgr. Frans Vroemen tot priester werd gewijd. Op zijn verzoek viert 
hij dit unieke jubileum in meer besloten kring in de kleine pastorale kring van de Baenje en 
in de kerk van Leyenbroek. Van harte proficiat en vooral veel dank!! C. Op zondag 17 juni 
a.s. viert Kapelaan Guus van der Wegen zijn 25-jarig Priesterfeest (wijdingsdatum 5 juni). 
Nadere berichtgeving hierover in volgend parochieblad. 

LET OP:    MAANDAG 19 MAART: SINT JOEP! 

NB NB: er is op 19 maart geen ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk,  

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

ST.-MICHIELSKERK IS MET ST. JOEP DE HELE DAG OPEN     

AANBIDDINGSUREN door OPEN KERK op St. Joep van 14u30-16u30  

Maandag 2 april: Paasmaandag. De Missen zijn als op zondag. Om 11.00 uur is een 
Gezinsmis; hierna worden alle kinderen uitgenodigd mee te zoeken naar paaseieren; bij 
mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leyenbroekerweg 31) 
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 KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES      
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 7 april tot 19 mei 2018.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
dinsdag 27 maart 2018  (NB PAS OP: 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 

Zaterdag 24 februari Vigilie vd Zondag 

18.00 uur gestpljrd Philomène Paques-Cals; 

gestplev voor de zielenrust van het overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; Nadiensten: Gerrit 

Meuwissen, Ben ter Haar, Tina van Leijen-

Martens, Mia Lans-Simon, Harrie Briels 

(samenzang) 
Zondag 25 februari 
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd  
gedenkdag Eerbiedwaardige Dienaar Gods 
Deken Ludovicus Tijssen 

11.00 uur Plzwd v Jo (Zef) van Neer; Plzwd v 

Frank Monsma; plev Miny Reijnders-Kuijpers; 

pljrd v Arno Dieteren en Els Dieteren-Honings  

gestpljrd overl. Dienaar Gods pastoor-deken 

Ludovicus Tijssen (St.-Petruskoor)  

Maandag 26 februari 
08.00 uur vd algemene noden van de Heilige 
Kerk en wereld (D2) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 27 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D2)                                                                    
Woensdag 28 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur tev OLV en H Bernadette voor de 

priesters uit de parochies en voor 

priesterroepingen 

Donderdag 1 maart 

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'  

aanwezigheid in de H. Eucha-ristie (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen    
Vrijdag 2 maart 
   Eerste vrijdag van de maand 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Mia Bisschops en overl familie 
Bisschops-Maessen; gestev  H. Hart v Jezus 

19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag 3 maart  

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria 

voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 

en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-

Tholen 

18.00 uur Plzwd v Gerrit Meuwissen; 

gestpljrd Jules Paques; gestplev voor de 

zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

nadienst v Mia Lans-Simon, Harrie Briels 

(samenzang) 

Zondag 4 maart  

   Derde Zondag vd Veertigdagentijd 
   11.00 uur Plzwd v Ben ter Haar; Pljrd v 

Henk Stessen en zoon Paul; plev v alle 
overledenen vd fam Brouwers-Vroemen; 
pljrd Tilly en Jan Konings-Köhlen en overl 
fam; gestplev Lies Roppe en overledenen vd 
fam Roppe-Kissels; gestpljrd Jozef 
Zwakhalen en Maria Mager; (St.-Petruskoor) 

16.00 uur Vespers 
Maandag 5 maart                                   
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 
om leiding te geven (D) 

19.00 uur gestev overl ouders Wim en 

Johanna Fabus-Kőnings en zoon Jo; gestev 

echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 6 maart 

08.00 uur ev overl ouders Kleikamp-

Cremers; ev tev. de H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid v bescherming/leiding (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 7 maart 
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev tev St. Joseph v goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven (D); gestev Lies Roppe en overl vd 

fam Roppe-Kissels 
Donderdag 8 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur tot zegen en lof aan de Heer (D2)                                                                                          
Vrijdag 9 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev levende en overl. leden fam. 

Musolf-Nyssen 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 10 maart                                    
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken voor zieken en noodlij-
denden (D);gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur pljrd v Jan en Elly Beursgens-

Kessels; gestplev voor de zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst v Mia 

Lans-Simon, Harrie Briels (samenzang) 

Zondag 11 maart (Krombroodrapen) 
   Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  
    Zondag Laetare  -  Halfvasten -  

11.00 uur gestplev echtpaar Arnoldts-

Thissen; pljrd  Frans Fiddelers en Gertrudis 

Mostard  (Gezinsmis) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 12 maart                             
08.00 uur  vd algemene noden van de 
Heilige Kerk en wereld (D2)                                                                                                    
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 13 maart  
08.00 uur ev v weldoeners vd parochie (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 14 maart                                    

08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie (D2)                                                                    

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 15 maart 
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 

Vrijdag 16 maart 
08.00 uur tot zegen en lof aan de Heer (D2) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 17 maart                                              
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken voor zieken en noodlij-
denden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst v Mia 

Lans-Simon, Harrie Briels (samenzang) 

Zondag 18 maart  
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd  

11.00 uur plev v overleden weldoeners van 

de H. Petruskerk; overleden familieleden 

Pier-Weijzen (St.-Petruskoor) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 19 maart hoogfeest 
   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 

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

pastoor-deken mgr. Ben Janssen vw De 

Mander; gestplev zuster Ida Mevissen en 

Harrie Mevissen; RD Jo Simons; v overled. 

vd fam Joseph Brandts-Rouschop uit 

dankbaarheid (D)  (Canticorum) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 20 maart  
08.00 uur ev v d overledenen vd fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D);  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   
19.30 uur  Boeteviering/Boetesacrament 
Woensdag 21 maart 

08.00 uur ev v overl vd familie Leonard 

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 22 maart  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Vrijdag 23 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 
Corbeij-Gieskens 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 24 maart  
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken v zieken en noodlij-
denden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen; 
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overl. grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis                                  
18.00 uur gestplev levende en overl. leden 
vd fam Thijssen en Sevens, tevens voor 
Robert Thijssen; gestpljrd Jes Beaumont en v 
Jo van Mulken; gestplev gestplev vd 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Cath Krux, 
nadienst v Harrie Briels (Gezinsmis)  

Zondag 25 maart  

   Palmzondag vh Lijden van onze Heer 
11.00 uur  gestpljrd Mia Zentjens-Paes en 
Wiel Zentjens; plev Nico Bitsch, priester van 
Bisdom Roermond;  gestpljrd overl 
echtelieden Harry Marx en Philomène Marx-
Donners (Samenzang) 

16.00 uur Vespers  
Maandag 26 maart in de Goede Week 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur gestjrd Sef Heuts 
Dinsdag 27 maart in de Goede Week 
08.00 uur ev vd algemene noden van de 

Heilige Kerk en wereld (D2)                                                                                                    

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 28 maart in de Goede Week 
08.00 uur ev v overledenen vd fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag 

08.00 uur geen H. Mis PAASTRIDUÜM: 

16.00 UUR H. PAASCOMMUNIE VOOR 

ZIEKEN AAN HUIS 

19.00 UUR PLECHTIGE AVONDMIS WITTE 

DONDERDAG: VIERING VAN DE INSTELLING 

VAN DE H. EUCHARISTIE, VAN HET 

SACRAMENT VH PRIESTERSCHAP  EN VAN  

HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE 

19.00 uur gestplev v zielerust van pastoor-

deken Mgr. Ben Janssen; gestev echtp 

Caulfield-Tholen (Schola Sittardiensis S. 

Michaël) 
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag 

VAN HET LIJDEN EN STERVEN VD HEER 

15.00 uur Kruisweg    (samenzang) 

19.00 uur Kruisverering   (samenzang) 

Zaterdag 31 maart, Stille Zaterdag 

20.30 u Paaswake gestplev v lev  en overl. 

leden vd fam. Triepels-Vermij en vd fam 

Jansen-Renckens en voor Zef en Truus 

Triepels-Janssen; gestpljrd Jean Willems; ev 

ter ere v OL Vrouw Behoudenis der Kranken 

voor zieken en nood-lijdenden (D); gestplev 

v de zielenrust vh overl  

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-

Tholen (St.-Petruskoor) 

PAASTIJD 

Zondag 1 april, Paaszondag,       
Verrijzenis van de Heer LET OP: 11u30!! 

11.30 uur Plzwd v 

Harrie Briels; pljrd 

v Miny Reijnders-

Kuijpers;  plev v 

Jaques Schreurs; 

gestpljrd v zielerust 

van pastoor-deken 

Mgr. Ben Janssen, 

de zielerust van zijn 

ouders Janssen-de Ponti, en de zielerust van 

zijn broer en zusters; gestplev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestpljrd 

ouders Custers-Stassen; gestplev overl 

ouders Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke; 

pljrd ouders Tjeu Tonglet en Maria Boonen, 

tevens v Chrit Tonglet, v Tillie Kusters-

Tonglet en Jo Tonglet; gestpljrd overl fam 

Mertens-Pötsch; voor de zielenrust van Leo, 

Lotti, Titti, Zef en Bert (St.-Petruskoor)                                                 

Maandag 2 april, Tweede Paasdag  
11.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 

ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 

om leiding te geven (D); (Gezinsmis)  

Dinsdag 3 april onder octaaf van Pasen 

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid v bescherming en leiding (D);  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

Woensdag 4 april onder octaaf v Pasen 

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 5 april onder octaaf v Pasen 

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 

Stille Zaterdag  
HEILIGE 

PAASNACHT 

 
HOOGFEEST VAN 

PASEN 
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aanwezigheid in de H. Eucharistie (D); 

gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev v overleden weldoeners van de 

H. Petruskerk 

Vrijdag 6 april onder octaaf van Pasen 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen                                                             

19.00 uur  v Mia Bisschops en overleden 
familie Bisschops-Maessen                                             

Zaterdag 7 april onder octaaf van Pasen 
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria 
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 
en bisdom (D; gestev echtp Caulfield-Tholen                                                      

ST.-MICHIELSKERK 

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00- 

12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste 
Zondag 25 februari 
   Tweede 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) 
Zondag 4 maart 
   Derde 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 8 maart    OPEN KERK 
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding 

Zondag 11 maart  (Krombroodrapen) 
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  
  Zondag Laetare  -  Halfvasten  
   09.30 uur plev v de overl. en lev. leden 

van het krombroodrapencomité; gestev 

echtp Caulfield-Tholen; v zielerust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (Bernadettekoor)  

Zondag 18 maart     

   Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd 

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux 

(samenzang)  
Maandag 19 maart - Hoogfeest van  
   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 
14u00-16u00: OPEN KERK:  Uitstelling  

Zondag 25 maart Begin GOEDE WEEK 

   Palmzondag vh Lijden van onze Heer   

09.30 uur gestpljrd René Oberdorf; gestev 

echtp Caulfield-Tholen; gestplev v zielenrust 

v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 

Zondag 1 april HOOGFEEST VAN PASEN 
   Verrijzenis van de Heer 
09.30 uur plev Jan Sproncken (vw Schola); 
gestpljrd diaken Thijs Cornelissen en 
echtg. Zus Cornelissen-Konings; gestplev 
Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. 
intentie; gestev echtp Caulfield-Tholen; 
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (Schola Sittardiensis S. Michaël) 

Maandag 2 april Tweede Paasdag  
09.30 uur  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 

Zondag 25 februari  

   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd    
10.00 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
voor overl ouders Frits Meulenberg en 
Leonie Schreurs; v overl echtp.Caulfield-
Tholen (Basiliekkoor) 
Dinsdag 27 februari                                 
09.00 uur overl. leden v Aartsbroeder-
schap; v overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 1 maart                                    
10.30 uur v overl.echtp. Caulfield-Tholen 
overl l v de Aartsbroederschap;  v de 
kinderen vd Kinderkrans   
Zaterdag 3 maart 
09:00 uur  v de kinderen vd Kinderkrans; v 
overl echtp. Caulfield-tholen   
Zondag 4 maart 

   Derde Zondag vd Veertigdagentijd    
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10.00 uur  overl. leden v Aartsbroeder-
schap;v overl echtp.Caulfield-Tholen 
(Basiliekkoor) 
Dinsdag 6 maart 
09.00 uur overl. Echtp. Caulfield-Tholen; 
Donderdag 8 maart 
10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans; 
overl echtp Caulfield-Tholen; v overl l v d 
Aartsbroederschap. 
Zaterdag 10 maart 
09.00 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen. 

Zondag 11 maart  (Krombroodrapen) 

    Vierde Zondag vd Veertigdagentijd     

    Zondag Laetare  -  Halfvasten  

10.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen 

Antine, Ton en Jolanda begeleiden de 

dienst met zang 

Dinsdag 13 maart  
09.00 uur v overl echtp. Caulfield–Tholen; 
v overl familieleden van Fam. Vergeer 
Donderdag 15 maart 
10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans; 
overl echtp. Caulfield-Tholen; v d overl l v 
d Aartsbroederschap; v de overl fam 
Vergeer 
Zaterdag 17 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 18 maart  
   Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd              

10.00 uur voor overl.echtp.Caulfield-

Tholen                                                     

Maandag 19 maart hoogfeest 
   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 

BASILIEK HELE DAG OPEN 

Dinsdag 20 maart                               

09.00 uur overl.echtp.Caulfield-Tholen

Donderdag 22 maart 

10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans; 

overl l v d Aartsbroederschap; v overl 

echtp.Caulfield-Tholen 

Zaterdag 24 maart                                      

09.00 uur v overl echtp.Caulfield-Tholen 
Zondag 25 maart Begin GOEDE WEEK 
   Palmzondag vh Lijden van onze Heer 
10.00 uur  v overl echtp.Caulfield-Tholen. 
(Basiliekkoor ) 
Dinsdag 27 maart 
09.00 uur ovl echtp.Caulfield-Tholen 
Donderdag 29 maart WITTE DONDERDAG 
geen dienst!! Avonddienst in H Petruskerk. 
Zaterdag 31 maart  PAASZATERDAG 
geen dienst!! Avonddienst in H Petruskerk. 
BEGIN PAASWEEK 

Zondag 1 april HOOGFEEST VAN PASEN   

Verrijzenis van de Heer 

10.00 uur voor overleden ouders Castro-

Schellinx; v overl echtp Caulfield-Tholen 

v de levende en overleden leden vd 

Aartsbroederschap (Basiliekkoor)  

Maandag 2 april, Tweede Paasdag  
10.00 uur plev tev OLVrouw vh H Hart  v 

overl echtp Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)                

Dinsdag 3 april  
geen dienst!! Vanwege extra dienst gisteren  
Donderdag 5 april                                       
10.30 uur gestichte jaardienst Tonny 
Willemen; v de kinderen v d Kinderkrans; 
overl echtp Caulfield–Tholen;  overl l v d 
Aartsbroederschap. 
Zaterdag 7 april 

09.00 uur v kinderen v d Kinderkrans;  v 

overl echtp Caulfield-Tholen  
Rozenkransgebed: elke dinsdag woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET OP:  
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Opgave misintenties vòòr dinsdag 27 maart 2018  
(NB PAS OP: voor Begin Goede Week, dus één week eerder!!) Opnieuw maken we u attent op 
de mogelijkheid een persoonlijk gesprek te hebben met een van de geestelijken. Op 
woensdagmorgen is Pastoor Kerkhofs vanaf 10:30 tot 12:00 uur aanwezig op Oude Markt 20 
Artikel Vastenactie: zie pag 4+5. 
 

              Parochie H. Bernadette -Baandert 

  Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10   4512275 

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973 

 

 

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl


PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          17  

VASTENACTIE 2018  
Zoals u al in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, staan dit jaar bij de Vastenactie opnieuw 
de Kinderen van Mpongwe (Zambia) centraal. Zoals gebruikelijk zullen in de laatste weken van 
de vastentijd de medewerkers bij u thuis aanbellen. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, 
dan kunt u het door u gevulde zakje ook in de brievenbus van de pastorie deponeren. Het 
vastenzakje treft u in dit parochieblad aan. Zie artikel Vastenactie op pagina 4+5. 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 2 maart (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. 
Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie 
ontvangen, geef dit dan ook even door: pastorie, tel. 4512275. Dan zult u op Witte Donderdag 29 
maart thuis de H.Communie gebracht krijgen.  
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 
Met ingang van 1 november is de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadette-
kapel. 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 v 14-16u. 
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2

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag    24 feb 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Maandag   26 feb 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie 
Woensdag 28 feb 19.00 u Ter Ere van de H. Antonius 

3
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag     3 mrt 19.00 u Jrd voor overleden echtgenoot en opa Cor Verbeek 
Jrd Jo Boers 

Maandag    5 mrt 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie 
Woensdag  7 mrt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

4
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag    10 mrt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Maandag   12 mrt 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie 
Woensdag 14 mrt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

5
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag    17 mrt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Maandag   19 mrt 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie; v zekere intentie 
Woensdag 21 mrt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

PALM OF PASSIEZONDAG                                                                                                                        
Zaterdag    24 mrt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes                                      KOOR♫ 
Maandag   26 mrt 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie 
Woensdag 28 mrt 19.00 u 

19.30 u 
Ter Ere van de H. Antonius 
Boeteviering 

PASEN 
Zaterdag   31 mrt 20.30 u Paaswake met ontsteken van het Paasvuur 
Maandag    2 apr  Geen H.Mis 
Woensdag  4 apr 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur 

rozenhoedje en op vrijdag Lof. Misintenties voor het volgende parochieblad tot 24 maart bij 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of 

assistente sacristie. Artikel vastenactie zie pag 4+5. Voor de plechtigheden van 

Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk. 
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BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN                      
Zondag 25 februari:     2e Zondag v.d. Vasten   10.30 uur The Voices of Kids                    
Annie Nicoll-Poussart; 1e jaardienst Bertine Alberts-Mingels; nadienst Bertha Geurts-Maessen; 
nadienst Annie Donners-van Riet      tevens gezinsviering                                                                                                                                      
Zondag 4 maart: 3e Zondag v.d. Vasten 10.30 uur Schola               
Jaardienst Annie Stoop-Wehrens; nad. Bertha Geurts-Maessen; nad. Annie Donners-van Riet                                               
Vrijdag 9 maart: H. Vormsel  19.00 uur Sound 70         
Zondag 11 maart: 4e Zondag v.d. Vasten 10.30 uur Volkszang                             
Jaardienst overleden echtpaar Luyten-Cremers en overleden familie; nadienst Bertha Geurts-
Maessen; nadienst Annie Donners-van Riet                                                                                                                                                                
Zondag 18 maart: 4e Zondag v.d. Vasten 10.30 uur Cantate            
zeswekendienst Bertha Geurts-Maessen; zeswekendienst Annie Donners-van Riet; Jaardienst 
Reinhard en Fien van de Brock-Limpens; Chrit Gruisen vanwege de sterfdag                                             
Woensdag 21 maart:  Boeteviering  19.00 uur Volkszang                          
Zondag 25 maart: Palmpasen  10.30 uur The Voices of  Kids                         
Annie Nicoll-Poussart      tevens gezinsviering                                                                                                
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag 19.00 uur Volkszang                                            
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag/Kruisweg 15.00 uur Volkszang                                            
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag-viering 19.00 uur Volkszang                   
Zaterdag 31 maart: Paaswake  19.00 uur Cantate                       
Intenties als met Pasen                                                                                                                                 
Zondag 1 april:  Hoogfeest van Pasen 10.30 uur Sound 70          
Overleden ouders Griens-Stakenborg en kinderen                                                                                           
Maandag 2 april: Paasmaandag  10.30 uur  Volkszang                        
Intenties als met Pasen                                                                                                                                                                   
OVERLEDEN  Op 29 januari is overleden mevr. Bertha Geurts-Maessen. Zij woonde 
Nusterweg 22. Mevr. Geurts is 89 jaar geworden. Haar uitvaart was op 5 februari  jl. De 
zeswekendienst wordt gehouden op 18 maart om 10.30 uur.                                                                                                                                                      
Op 7 februari is overleden mevr. Annie Donners-van Riet in de leeftijd van 98 jaar. Zij woonde 
vroeger Heistraat 88 en is overleden in Hoogstaete. Haar uitvaart was op 14 februari jl. De 
zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 18 maart 2018 om 10.30 uur.                                                                                                      
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. 
De zusters Dominicanessen bidden met ons mee! Zoekt u ook even de stilte!!??                                                                                                                                                            
VASTENACTIE   Wij steunen dit jaar weer het project van de Stichting 'Geef de kinderen van 
Mpongwe een toekomst'. Dit jaar vraagt de stichting steun voor het onderwijs dat er gegeven 
wordt. U leest er meer over op pag 4+5 in dit parochieblad. Vanaf Aswoensdag vindt u weer de 
vastenzakjes achter in de kerk. Zondag 25 februari wordt er in de gezinsviering aandacht 
besteed aan dit project. De kinderen ontvangen dan ook hun vastenspaarpotje.                                                                                                            
HUISPAASKAARS  Dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om een Huispaaskaars te bestellen. 
Ze zijn verschillend van grootte en prijs. U kunt deze bestellen via een intekenlijst achter in de 
kerk, via het parochiecentrum of via mail: L.Bosman@bosmanbestrating.nl met vermelding van 
Naam, Adres en tel. nummer. De uiterste besteldatum is zondag 11 maart. U krijgt dan bericht 
wanneer u ze kunt afhalen in het parochiecentrum. Graag vooraf betalen a.u.b.!                                                                                                                            
BETERSCHAP voor onze koster-acoliet Frans Frissen. Hij heeft een zware operatie ondergaan 
en kan nu gaan revalideren. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.                                                                                                  
KERKBIJDRAGE Wat doen wij met uw kerkbijdrage? Het onderhoud van de kerk, het 
parochiezaaltje, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het 
pastoraat, de bloemen, kaarsen en zo meer….Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor 
hebben we uw steun hard nodig. Jaarlijks komen we enkele duizenden Euro’s tekort en is het een 
klein wonder dat wij nog steeds de kerk open kunnen houden. Dit kunnen wij door de inzet van 
vele vrijwilligers en de acties die we voeren. Indien wij ons kerkgebouw willen openhouden, zal 
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er meer geld dienen binnen te komen. Voor een financieel overzicht van onze parochie verwijzen 
wij u naar de website www.rk-kerken-sittard.nl. U kunt via deze site onder het kopje parochies 
klikken op H. Hart-Overhoven. Onder de foto van de kerk vindt u het financieel overzicht onder 
de link naar publicatie website ANBI.  Uw bijdrage voor de parochie kunt u overmaken op 
rekeningnr: NL37INGB0001035314  of  NL60RABO0147635594.                                                                                    
H.VORMSEL  Op vrijdag 9 maart wordt het H. Vormsel in onze parochie toegediend door 
Vicaris Mgr. Franssen. De eucharistieviering, met de bediening van dit sacrament, begint om 
19.00 uur en zal muzikaal worden opgeluisterd door het koor Sound 70. Leerlingen van groep 8 
die het H. Vormsel wensen te ontvangen, krijgen hiervoor via school een inschrijfformulier.                                     
POETSEN Het duurt nog wel even, maar u kunt alvast noteren dat er op woensdag 28 maart                                                                                                                                                                          
tussen 9.00 uur en 12.00 uur weer gepoetst wordt in de kerk. Wie tijd heeft om een uurtje mee te 
helpen, is van harte welkom. Ook mannen kunnen ons helpen! De kruiswegstaties hebben een 
schoonmaakbeurt nodig. Er zijn veel handen nodig om alles er op zijn paasbest te hebben. 
KOFFIEDRINKEN  Na de viering van Witte Donderdag bent u van harte welkom om een 
kopje koffie te komen drinken in het parochiekantoor. Op zondag 4 maart en op zondag 1 april 
kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje.  
THUISCOMMUNIE Op zondag 11 maart na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden 
parochianen de ziekencommunie gebracht.  Op Witte Donderdag 29 maart is er Paascommunie 
voor de bewoners van het SGL en op maandag 2 april (2e Paasdag) is er Thuis-Paascommunie.                                                            
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 Nieuwe Intenties s.v.p. inleveren vòòr 18 maart.  

Pastoraal Team: 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10    4512275 

Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107    4008960 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24    4512628 

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

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. 4 verschijnt op 
7 april 2018 en loopt tot 19 mei 2018. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 27 maart 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. 
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