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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 
  De volgende aflevering verschijnt 11 augustus 2018.   

 Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20. 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 

IN HET HOL VAN DE LEEUW:  

“ONTSNAPPEN AAN DE HECTIEK VAN DE DAG”. 
Zo luidt het gemeentelijk thema van St.-Rosafestival 2018. Het thema is dit jaar meer gericht 
op wat als “zijdelings” beschouwd mag worden in het geheel van de St.-Rosageschiedenis. In 
onze St.-Michielskerk heeft in 1938 een merkwaardige gebeurtenis plaatsgevonden. Tijdens 
de hoogmis vòòr de Sint-Rosaprocessie ontsnapte een circusleeuw uit een kooi van een 
circusdierenverblijf op de Markt en deze liep - tot grote schrik van de grote menigte 
aanwezige gelovigen - de kerk binnen en liep over het middenpad tot aan het altaar. Gelukkig 
kwam de leeuwentemmer vrij snel om de leeuw weer naar buiten te voeren. Aldus kwamen 
de gelovigen met de schrik vrij. Een zandstenen leeuwtje rechts van de ingang herinnert aan 
deze gebeurtenis. Achteraf heeft men aan die leeuw de naam Asor gegeven, omgekeerd naar 
de naam Rosa. Dat dit dier de weg naar de kerk wist te vinden …..  is interessant voor 
geschiedschrijvers……… die vaak ook toeristen bedienen met hun informatie. In de sacristie 
zie je prachtig uitgebeeld hoe men destijds met de ware gebeurtenis omging. Er hangt aan de 
muur een kopie van een artikel uit een Italiaans krant.  Deze krant verlevendigde het artikel 
met een kleurenfoto (in 1938) en daarbij zie je onze Michielskerk met grote pilaren ……. 
Maar onze Michielskerk heeft nu en had ook destijds geen pilaren. De kleurenfoto en de 
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kleurrijke berichtgeving “verkleurt” letterlijk de werkelijkheid. Maar ja, het is toch een mooi 
verhaal. Maar dat laatste gebeurt nog dagelijks …… als ik - toevallig op deze dag - onze 
krant open en lees wat er allemaal geschreven wordt over de moeilijkheden omtrent 
opvolging nieuwe bisschop etc…… dan zie ik weer de verkleuring optreden….. waarheid is 
soms ver te zoeken. 
Maar is die berichtgeving over Asor dan alleen maar onzin………geheel niet!  Maar dit jaar 
brengt onze gemeente Sittard-Geleen een interessante verschuiving naar voren over de 
invulling van het thema…… ze halen  duidelijk de tijdsgeest van nu erbij, ze verbinden de 
tijd van toen 1938 met nu 2018……….  en Asor helpt ons dat te overbruggen….. 

Dat idee zou ik willen toepassen op de gelovige, op de pelgrim ….. de 
toerist die pelgrim wordt. Rosa-gangers zijn pelgrims,  ze laten even los 
de werkelijkheid van toen, de schrik en verbazing die men toen voelde 
toen de leeuw de kerk stilletjes binnensloop. Soms loopt in onze tijd 
een “moderne” leeuw onze tijd binnen…… maar dan vermomt als een 
ipad of iphone, tv of anderszins en menige ouder schrikt ervan als 
hij/zij ziet hoe de jongere daarin kan opgaan. De schrik wordt nog 
groter als hij/zij van zichzelf ontdekt dat men zichzelf ook afhankelijk 
heeft gemaakt van al die gangbare hebbedingetjes. We gaan er zelf ook 
in mee op onze weg in ons dagelijks leven, en we zijn bezorgd als onze 
kinderen zich te zeer daarvan afhankelijk maken…… en waarom niet 

bezorgd voor jezelf??? Een leeuw sluipt binnen ……  let op  …… hij valt niet aan…… hij 
legt zichzelf als een prooi voor het altaar neer en laat zich gewillig afvoeren tot vreugde en 
vrede van al die pelgrims van toen. Dit voorval is de geschiedenis ingegaan als een angstige 
en beklemmende gebeurtenis: al met al is het goed afgelopen. De vraag van nu is niet: wie 
was daar verantwoordelijk voor etc….. maar de vraag is waar is die leeuw van nu…. Waar is 
hij? Hebben we met zijn allen wel in de gaten dat er nog steeds klemmende en angstige 
gebeurtenissen zijn in onze tijd? Wat dacht u van onze eigen geloofshouding? Wat geven we 
door aan onze kinderen?? Onze eigen houding als model…… is niet eerder nodig dat die 
leeuw Asor in ons wakker roept het besef hoe we als pelgrims, als gelovigen moeten 
handelen??? “Geschrokken en angstig” zien we op de foto in 1938 de gelovigen van toen 
buitelen over zit- en knielbanken en sommige vluchten de biechtstoel in….. men zoekt een 
toevlucht …..  je vlucht naar beschutting, voor je zelf, je dierbaren…. Is dat de verwijzing 
naar de hectiek waar we tegenwoordig in verkeren???  Overkomt ons ook zo’n soortgelijke 
situatie? Kunnen we daaruit ontsnappen??  Moeten we dan een bepaalde vlucht nemen??  
Misschien is het is juist goed dat een mens zich af en toe waagt in het hol van een leeuw…. 
dan merk je pas hoe je soms gevangen zit. Dan zie je pas dat menige vlucht een vlucht naar 
leegte is….. wat geef ik mijn kinderen door…  leegte…?? Is dat mijn liefde? Ja maar zeggen 
sommigen: wat heb je toch aan die geloofsverhalen…. Wat heb je eraan?? De vlucht naar 
ontkenning…..?  Maar is de vlucht naar verloren verbondenheid niet erger? Kan ik die 
verbondenheid weer terugkrijgen??? Bidden om die toevlucht van verbondenheid? Geen 
kerkganger van toen was zich bewust dat hij of zij een bepaalde verbondenheid kon 
kwijtraken….. nog minder was men zich bewust dat die dompteur van die dagen de kerk 
binnenging en stil en heel gedwee met Asor de kerk verliet…… en de Rosagangers konden 
even later hun pelgrimstocht naar St. Rosa beginnen, maar toen werd het leven wel even heel 
anders!!. Inderdaad ASOR zette even alles op zijn kop: ROSA. Vanaf dat moment werd de 
verbondenheid weer hersteld. Normaal brult een leeuw om prooi, nu roep Asor u en mij op 
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tot bewustwording van onze verbondenheid met elkaar als pelgrims, die het kostbaarste van 
ons geloof blij en vreugdevol moeten doorgeven, St Rosa – sterk ons!! Moge de gave en 
opdracht van communicatie anno 2018 ons helpen meer dan ooit zuiver door te geven de 
kostbare schatten van geloof die we niet naar onze hand moeten zetten maar ongeschonden 
moeten doorgeven aan hen die na ons komen!! Verwijder de hectiek, de verpakking van al 
die flitszaken, opdat de inhoud ongeschonden doorgegeven wordt. Dat is ons aller opdracht. 
Dat alles wens ik u bijzonder toe!! Een vreugdevol St.-Rosafeest toegewenst. 

                  Deken Wilbert van Rens. 

DANKWOORD VAN KAPELAAN A. VAN DER WEGEN 
Beste parochianen, 
 
Zondag 17 juni j.l. heb ik mijn 25 jarig priesterjubileum mogen vieren en het was in 
een woord hartverwarmend. Een prachtig versierde kerk; een geweldig opgeluisterde 
Heilige Mis, met zoveel lieve mensen en collega's en daarna een receptie waar ik na 
afloop alleen maar stil van was. Al die welgemeende lieve woorden en hartelijkheid. 
Dat alles maakte van deze dag een dag van grote blijdschap en dankbaarheid! Graag 
wil ik daarom langs deze weg u allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen 
aan het welslagen van deze feestelijke dag héél hartelijk dank zeggen. Heel veel dank 
ook voor uw gebed, de felicitaties, kaarten en brieven, attenties en geschenken die ik 
mocht ontvangen. Moge God het u allen vergelden. Dank, dank, dank! 
Uw kapelaan  

 

  GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand juli luidt: 
Priesters en hun pastoraal dienstwerk. Dat priesters die in hun herderlijk 
werk vermoeidheid en eenzaamheid ervaren, hulp en steun mogen vinden in 
hun vriendschap met de Heer en met hun priesterbroeders. De pauselijk 
algemene gebedsintentie voor de maand augustus luidt: De rijkdom van het 
gezin. Dat economen en politici bij de verstrekkende besluiten die zij nemen, 
het gezin mogen beschermen als een kostbare schat van de mensheid. 

 

         juli 
  2018  

     
  augustus  

       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 12 juli, 30 aug., 20 sept., 25 okt.,  

22 nov., 13 dec. (telkens van 10.30 u-12.30 u) 
IN DE ST-MICHIELSKERK IS ER DAGELIJKS AANBIDDING 

Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur. 
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!! 

\  

2018 
Mijn Kerk in balans! 

Banknummers op blz 20 
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OUDE TESTAMENT: HET BOEK Judit(h)                                                              
de naam Judith betekent: “vrouw uit Judea”.        
Dit boek behoort tot de Deuterocanonieke boeken van de Bijbel. In 
de Rooms Katholieke traditie horen ze bij het Oude Testament maar 
in de protestantse traditie niet. Deuterocanoniek betekent ‘in tweede 
instantie aan de canon toegevoegd’. De 'canon' was de toen reeds 
bepaalde geschriften die het meest waarheidsgetrouw waren. Toch 
zijn de deuterocanonieke boeken literair interessant en bieden een 
schat aan historische waarde. Het verhaal van de moedige vrouw 

Judith is in de protestantse traditie dus niet heel erg bekend. De geschiedenis speelt zich af in 
het twaalfde jaar van het koningschap van Nebukadnessar op het moment dat hij in Ninevé 
over de Assyriërs regeert. Het is in dezelfde tijd dat koning Arpachsad in Ekbatana regeert 
over de Meden. Nebukadnessar wil de strijd aan gaan met koning Arpachsad en doet een 
beroep op de omringende volken en buurlanden om Arpachsad te verslaan. Maar de volken 
drijven de spot met hem. Wanneer hij dat hoort wordt hij razend en zweert dat hij zich zal 
wreken. Nebukadnessar trekt ten strijde tegen koning Arpachsad en behaalt de overwinning. 
Arpachsad word door Nebukadnessar gevangen genomen en gedood. Nebukadnessar stuurt 
Holofernes, de opperbevelhebber van het leger, met een grote troepenmacht er op uit om ten 
strijde te trekken tegen de volken die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van de 
koning om Arpachsad aan te vallen. Holofernes trekt tot aan Betulia in Judea toe waar het 
volk Israël woont en de Israëlieten worden door grote angst bevangen. Het volk Israël is nog 
maar net uit ballingschap teruggekeerd en de tempel is nog maar pas opnieuw gewijd. Men 
bereidt zich voor op een aanval. De bergtoppen worden bezet en men gaat God aanbidden. 
Als Holofernes verneemt dat de Israëlieten van plan zijn om zich te verdedigen word hij 
woedend. Achior, aanvoerder van de Ammonieten, waarschuwt Holofernes voor het volk 
Israël en vertelt de hele geschiedenis vanaf hun vertrek uit Mesopotamie tot de vestiging in 
Kanaän en Jeruzalem. Ook vertelt Achior wat een groot en machtig God hen helpt en voor 
hen vijanden heeft verslagen. Holofernes neemt deze ‘lastering’ van Achior zeer kwalijk. 
Alleen Nebukadnessar is god, vindt hij zelf. Achior word gevangen genomen en naar de 
bergen gebracht om zo overgeleverd te worden aan de Israëlieten. Holofernes omsingelt de 
stad en sluit zo de water toevoer van de stad af. Na een tijd raken de stedelingen uitgehongerd 
en uitgedroogd en wanhopen over de goede afloop. De zeer mooie, maar ook slimme en 
dappere weduwe Judit gaat met een listig plan naar het legerkamp van de vijand en doet zich 
voor als een ‘verrader’ van de Israëlieten. Judit vertelt op een listige wijze de sterke en 
zwakke plekken van de Israëlieten. Judit wint het vertrouwen van Holofernes. Ze verleidt 
hem om met haar de liefde te bedrijven. Als hij tijdens een feestmaal dronken in slaap valt 
onthoofdt Judit Holofernes met zijn eigen zwaard. Ze stopt het hoofd in een zak en gaat terug 
naar haar stad, waar ze het hoofd triomfantelijk laat zien aan haar 
stadgenoten. Door deze actie wordt het beleg opgeheven en wordt 
Betulia bevrijd. Judit wordt geloofd en geprezen vanwege haar 
heldenmoed en Godvrezende levenswandel.                                                                                                                      
Dit pakkende bijbelverhaal is inspiratiebron geweest voor tal van 
kunstwerken: schilderijen bijv de beroemde kunstenaar Caravaggio, maar ook bij muziek 
(bijvoorbeeld La Betulia Liberata van W.A. Mozart). De beroemde regisseur D.W. Griffith 
maakte al in 1914 een speelfilm over het verhaal van Judith. Waarom deze gruwelijke 
oorlogsgeschiedenis in de H. Schrift? Het gaat erom dat we bij alle geweld van deze wereld 
ontdekken hoe God - door de grote geloofsmoed die deze ene vrouw Judit opbrengt - heel het 
gelovige volk redt. Via haar grijpt God in. Deze blijde boodschap geldt voor u en mij: voor 
iedereen! 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 of kapelaan H. Peters 046-
4512497. 
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HEBT U ERVARING MET ERFENISSEN? 
Jezus blijkbaar wel…… dwz Hij beantwoordt een vraag over erfenis. Leest u maar eens mee: 
Uit Lucas 12,13: In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: “Meester, zeg aan mijn broer 
dat hij de erfenis met mij deelt. “ Maar Jezus antwoordde hem: “Man, wie heeft Mij over u 
tot rechter of verdeler aangesteld?” En hij sprak tot hem: “Pas op en wacht u voor alle 
hebzucht! Want geen enkel bezit, – al is dit nog zo overvloedig – kan uw leven veilig stellen.”   
Een verhaal: Twee broers hadden beide de beschikking over ieder 800.000 euro. Veel geld. 
Ze hadden dit deels door hun ouders, deels door zuinig te leven en deels door het hebben van 
een goede baan. Ze woonden allebei in gewone woningen, geen sjieke of dure woningen. 
Eenvoudig en degelijk. Beiden waren niet getrouwd en hadden geen kinderen. Ze stierven 
allebei in hetzelfde kalenderjaar. Bij de ene broer was de uitvaart met familie, niet iedereen 
was er, maar na de koffietafel was wel iedereen snel weg. Alleen een nicht, die was enig 
erfgenaam en regelde alles, die bleef keurig tot het einde. Ze bedankte iedereen namens de 
oom. De andere broer stierf een paar maanden later ook. Onverwacht. Hij had ook wat 
geregeld. Alleen een neef moest de uitvaartzaken regelen. De kerk zat vol met familie. Bijna 
iedereen was er. Daarna was er een drukke koffietafel. De neef bedankte iedereen en moest 
nog wat enveloppes uitdelen die de oom al een tijdje had klaargelegd. Het was heel 
merkwaardig een gezellig familiemoment.  Wat bleek achteraf? De eerste oom had alles in de 
puntjes geregeld, er stond precies in het testament hoe een en ander uitgedeeld moest worden. 
Lievelingsnicht werd royaal bedeeld. Verdere familie moest het doen met koffietafel. Geen 
probleem, maar ze kwamen, echter niet allemaal. De tweede oom had bijna niets geregeld. 
Dat wil zeggen: er was niets meer. Hij had tijdens zijn leven heel wat nichten en neven 
geholpen met verbouwingen, opknappen van woning, had heel wat goede doelen tijdens zijn 
leven rijkelijk toebedeeld en er was juist wat geld over voor uitvaart en koffietafel. Dat kerk 
en koffietafel goed bezocht waren was begrijpelijk: ze hadden allemaal hun oom ten zeerste 
gewaardeerd. Hij had hun altijd geholpen….. en dat voelde je in dit afscheid hun 
dankbaarheid en liefde voor deze oom. Juristen en economen zullen ons voorhouden dat de 
eerste oom 800.000 euro heeft nagelaten, de tweede echter niets! U kunt er verzekerd van 
zijn:  de tweede broer heeft alles gegeven…. de eerste heeft alles vastgehouden tot het einde 
toe. Hij gaf pas toen hij stierf, ….. is dat geven?  Of moest hij toen opgeven?  Wie geeft, is 
waard dat hij leeft.                 Deken Wilbert van Rens 
 

MGR. SCHNACKERS: 'DE PARADOX VAN ONS GELOOF' 
 
Overijver 
Van tijd tot tijd ontmoeten we mensen die niet uit zijn op compromissen, maar wit is wit en 
zwart is zwart en ze vinden dat de duidelijkheid daarover moet overheersen. Het eigen gelijk 
is hen heilig. Meestal hebben ze daarbij de beste bedoelingen, maar ze schieten door in hun 
goede intenties en hun ijver wordt overijver. We ontmoeten ze in de politiek, maar ook in de 
kerk komen we ze tegen. Onlangs is er uitvoerig over in de krant bericht. Zo’n incident doet 
meestal veel schade, want de menselijke maat wordt vergeten.  
Zo’n hardliner zal waarschijnlijk met de beste bedoelingen handelen. Hoger goed is immers 
in het geding. Dat kan ’s lands veiligheid zijn of men ziet de geloofsleer van de Kerk 
afkalven. Het heilige geloofsgoed dient daarom onverkort en met grote nadruk verdedigd te 
worden. Het bevragen van het katholieke geloof mag dan wel, maar daarna moet men bereid 
zijn om het klinkklare antwoord zonder restricties over te nemen. Wie ingaat op de 
menselijke geloofsvragen en daaraan erkenning geeft, wordt al snel als relativistisch 
beschouwd. 
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Luisterbereidheid 
Paus Franciscus heeft sinds zijn aantreden de houding aangenomen van luisterbereidheid. 
Hoe leven de mensen? Hoe denken de mensen? Hoe zijn de noden van de mensen? Rond 
huwelijk en gezin liet hij eerst een enquête houden, alvorens in een synode met de 
bisschoppen het vraagstuk te bespreken. Na afloop van de synode heeft hij zijn aansporingen 
samengevat in het document ‘Amoris Laetitia’, de vreugde van de liefde. Zonder aan de 
kerkelijke leer afbreuk te doen, heeft hij oog gehad voor de situaties waarin mensen moeten 
leven. Hij heeft nagelaten om zijn afkeuring uit te spreken of om iemand af te schrijven. Voor 
een aantal katholieken heeft hij daarmee een onaanvaardbare onduidelijkheid geschapen.  
Paradox 
Paus Franciscus ziet het leven als een tweeluik, samengesteld uit het luik van de kerkelijke 
leer en het luik van het concrete leven van de mensen. Deze panelen staan met elkaar in 
verbinding. De grenzen zijn vloeiend. Eigenlijk vormen de panelen paradoxen, niet met 
elkaar verenigbare zienswijzen. Maar voor de paus is de mens nu eenmaal in zichzelf een 
paradox. Voor heel wat katholieke gelovigen is deze benadering een hele opluchting, omdat 
er erkenning wordt gegeven aan de omstandigheden waarin zij moeten leven en aan de 
onmacht om aan de hoge norm te beantwoorden. Paus Franciscus staat toe dat er onderscheid 
wordt gemaakt. Voor de één mag de lat wat hoger liggen dan voor de ander. Of anders 
gezegd: voor de ander mag de lat wat lager liggen dan voor de één.  
Elia 
Ik laat me in mijn denken graag leiden door de bijbel. Ook daar tref ik het tweeluik aan, dat 
ons moet verhelderen, wie God is of hoe God te werk gaat. In het Oude Testament lezen we 
het verhaal van Elia. Elia wordt in de Joodse wereld van Jezus steeds met ere vermeld. Hij 
staat voor de geloofstrouw aan God in een situatie, waarin het volk zich in groten getale tot 
afgoderij liet verleiden. Hij nam het op tegen de afgodspriesters en joeg hen over de kling (I 
Kon 18), waarna hij moest vluchten en een onderkomen zoeken in de woestijn bij de berg 
Horeb, de berg van God. Hij verwachtte er God te ervaren in donder en bliksem, in 
aardbeving en storm. Maar God verscheen hem in een zachte bries (I Kon 19,11-13). God 
bleek dus anders te zijn dan Elia had gemeend. Het Godsbeeld van Elia werd door God 
aangevuld.  
Johannes de Doper 
Ook het Nieuwe Testament kent een tweeluik. Wij zien het in de personen van Johannes de 
Doper en Jezus. Johannes, de asceet, komende vanuit de woestijn, was een vuurvreter die 
iedereen de les las. Hij waagde het zelfs de farizeeën en de Schriftgeleerden 
‘adderengebroed’ te noemen. Hij las koning Herodes de les en wees hem op zijn 
huwelijkstrouw. De gevangenis was wat hij over zich afriep.  
Vanuit deze krocht liet hij aan Jezus, die een andere taal hanteerde, vragen: “Zijt Gij de 
komende of hebben we een ander te verwachten?” Het antwoord van Jezus luidde: “Gaat aan 
Johannes vertellen wat jullie horen en zien: blinden zien, lammen lopen, doven horen en aan 
de armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.” Veel betekenend voegt Jezus eraan toe: 
“Zalig hij die aan mij geen aanstoot neemt” (vgl. Lc 7, 19-23).                                                                 
“In de Kerk is niet altijd alles zwart of wit. We moeten leven met de paradox van niet te 
verenigen zienswijzen die naast elkaar mogen blijven bestaan.” 

 

                  BISDOM GEEFT KORTING OP WJD-REIS                                        
De katholieke Wereldjongerendagen is een enorm evenement dat elke twee of drie jaar in een 
ander werelddeel plaatsvindt. Meestal komen er meer dan een miljoen gelovige jongeren 
naartoe. Jongeren die deelgenomen hebben, spreken allemaal van een “fantastische ervaring”. 
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De eerst volgende WJD zijn in januari 2019 in Panama. Voor Europese begrippen is januari 
misschien een vreemd moment, maar voor de helft van de wereld is dat de zomerperiode. 
Vanuit Nederland worden er diverse mogelijkheden aangeboden om naar de WJD in Panama 
toe te gaan. Een van de reizen is min of meer de voorkeursreis van het bisdom Roermond. 
Dat is de variant waarin ook het Mariabedevaartsoord Guadalupe in Mexico wordt bezocht. 
Jongeren die voor deze variant kiezen, kunnen een korting van € 300 krijgen op de reissom. 
Voor informatie: http://clavis.bisdom-roermond.org/ en klik op artikel: Bisdom geeft 
korting op WJD-reis.  Of kijk op http://wjd.jongkatholiek.nl/reismogelijkheden/  

DIT JAAR SEPTEMBER WEER KERKPROEVERIJ 
Dit jaar vindt in het weekeinde van 15 en 16 
september weer het project ‘Kerkproeverij/Back-to-
church’ in alle kerken van ons cluster plaats. Het is 
bedoeling dat parochianen dan belangstellenden 
vrijblijvend uitnodigen om een kerkdienst bij te 
wonen.                                                                                                                                   
Kerkproeverij is een landelijke campagne van diverse 
kerkgenootschappen. Zij nodigen hun gelovigen uit om 
op een bepaalde dag allemaal iemand mee naar de kerk 

te nemen, die daar nog nooit of al heel lang niet meer geweest is. Het project komt 
aanvankelijk uit Engeland en is daar bekend onder de naam ‘back-to-church’. De term 
Kerkproeverij moet overigens niet letterlijk worden genomen, maar is overdrachtelijk 
bedoeld. Het gaat erom dat mensen (opnieuw) kennismaken met de kerk. “Het woord 
Kerkproeverij wijst op de zintuigen die ons meer laten ervaren dan datgene wat we met onze 
ogen zien en onze oren horen,” zegt diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers. “Je kunt 
in dit woord een uitnodiging zien om datgene wat een kerkgebouw is en wat er in de kerk 
gebeurt, op je te laten inwerken.” Volgens Mgr. Schnackers is de sfeer in kerken heel 
geschikt om tot rust te komen en alle zintuigen de kans te geven om de mystieke sfeer in je 
op te nemen. “Wat er in een kerk gebeurt, nodigt ons uit om het geheim van God werkelijk te 
proeven en met aandacht tot ons te nemen.” Het gaat het er bij Kerkproeverij niet om zoveel 
mogelijk mensen binnen te halen, maar om als parochies te leren een uitnodigende, gastvrije 
houding aan te nemen, waardoor mensen zich welkom voelen. U doet toch zeker mee!?  
    

          VRAAG NAAR HEM IN HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING              
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. Binnenkort staan 2 data gepland: 
Kapel Lemborg op de Woensdagen 4 en 11 juli om 15.00 uur.   
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.                                              Deken Wilbert van Rens. 
                                               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. 
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BUITENGEWOON BEDIENAAR 
Op Sacramentsdag 31 mei jl. heeft hulpbisschop Everhard de Jong in de St.-Servaasbasiliek 
te Maastricht 48 nieuwe buitengewone bedienaren van de H. Communie in ons bisdom 
aangesteld. Onder hen Patrick Brouwers, acoliet in de binnenstadparochie. Voorafgaand aan 
de aanstelling hadden de kandidaten een cursus van vier weken gevolgd. Patrick, proficiat 
met jouw aanstelling. 

Je moet het maar weten: liturgische kleuren 
In liturgievieringen spelen kleuren een belangrijke rol. Tijdens eucharistievieringen komt de 
priester de ene keer in een groen kazuifel de kerk binnen, een andere keer in rood of wit. De 
kleur hangt niet af van de smaak van de betreffende priester. Hij staat ook niet vóór de mis in 
de sacristie voor de kast en denkt: “Wat zal ik vandaag eens aantrekken?”  
De kleur van de liturgische gewaden is voorgeschreven en wordt bepaald door het feest van de 
dag of de tijd van het kerkelijk jaar. De liturgische kleuren van de Kerk zijn wit, rood, groen, 
paars/zwart en roze.  
De kleur van hoogfeesten is wit. Dit wordt gedragen met Pasen en Kerstmis, op feestdagen 
van Jezus die geen verband houden met zijn lijden en op feestdagen van Maria, engelen, 
heiligen die geen martelaar zijn en enkele bijzondere heiligen zoals Johannes, Petrus, Paulus en 
uiteraard op Allerheiligen. 
Op dagen waarop er geen bijzondere zaken te vieren zijn, dragen de priesters en diakens 
groen. Dat is eigenlijk het grootste deel van het jaar. Paars/Zwart is de kleur van het 
lijden/de voorbereidingstijd en wordt gedragen in de Advent en de Veertigdagentijd en kan 
ook gedragen worden bij missen voor overledenen. Halverwege de Advent en de Vastentijd 
mag het paars iets zachter worden: met half-advent (zondag Gaudete) en halfvasten (zondag 
Laetare) kan in de liturgie roze worden gedragen, maar dat is niet overal gebruikelijk. 
De kleur rood staat voor bloed en wordt gedragen op dagen die heel nadrukkelijk aan 
lijden gekoppeld zijn, zoals Palmzondag, Goede Vrijdag, de feestdagen rond het lijden van 
Jezus, de feesten van de apostelen, evangelisten en martelaren. Rood is ook de kleur van 
Pinksteren. 
 
        DEELTIJDOPLEIDINGEN THEOLOGIE EN PASTORAAT 
Het geloof doorgeven is niet alleen een taak van priesters en diakens, maar ook – en 
misschien wel op de eerste plaats – van parochianen. Elke geloofsgemeenschap drijft op 
actieve vrijwilligers of andere geïnteresseerde gelovigen die zich net wat meer verdiepen 
in de vraag waarom we samen kerk zijn. Voor deze geïnteresseerde gelovigen kent het 
bisdom Roermond twee vormingsmogelijkheden die cursussen, modules of een volledige 
opleiding theologie en pastoraat aanbieden. 
In Roermond is de catechistenopleiding Kairos gevestigd. Deze biedt wat meer praktisch 
gerichte opleidingsmogelijkheden aan. Dit varieert van een korte cursussen ‘lector’ of 
‘doopvoorbereiding’ tot een meerjarige opleiding tot catechist. Het Theologisch Instituut 
Rolduc in Kerkrade biedt mogelijkheden voor mannen die permanent diaken willen worden of 
mannen en vrouwen die professioneel aan de slag willen als pastoraal werker/werkster, 
geestelijk begeleider of docent godsdienst/levensbeschouwing. Ook mensen die voor hun 
persoonlijke vorming een of meer cursussen willen volgen zijn bij het theologisch instituut van 
harte welkom. Beide opleidingen – Kairos en het Theologisch Instituut – zijn 
deeltijdopleidingen. Dat wil zeggen dat alle cursussen in het weekend worden gegeven, 
waardoor het ook voor mensen met een baan mogelijk is hieraan deel te nemen. Beide 
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opleidingen kennen een breed aanbod van mogelijkheden voor mensen die in parochies actief 
zijn. Inschrijven voor het nieuwe cursusjaar is nog mogelijk. 
Nieuw: modules liturgie en diaconie 
Nieuw in het komende studiejaar zijn diverse modules met losse cursussen op het gebied van 
liturgie en diaconie. Er zijn cursussen voor acolieten, kosters, cantors en lectoren. En er is een 
aparte module over diaconie in de parochie. Deze modules worden gegeven binnen Kairos, 
maar zijn los te volgen. Voor alle informatie:  zie http://clavis.bisdom-roermond.org/ en klik op 
Deeltijdopleidingen Theologie en Pastoraat of http://www.catechistenopleiding.nl/ 
 

HET PASTORAAL CONCILIE VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE 
Er is een nieuw boek verschenen over de rol van het bisdom Roermond tijdens het 
Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie. Kerkhistoricus en auteur van het 
boek Mgr. Dr. Paul Hamans heeft het eerste exemplaar aangeboden aan emeritus-
bisschop Frans Wiertz. Het Pastoraal Concilie was een algemene vergadering van de 
Nederlandse Kerkprovincie, die tussen 1966 en 1970 in meerdere zittingen in Noordwijkerhout 
plaatsvond. Vanuit tal van geledingen binnen de katholieke kerk in Nederland werd hieraan 
deel genomen. Het Pastoraal Concilie volgde op het Tweede Vaticaans Concilie dat op 
internationaal niveau tussen 1962 en 1965 in Rome had plaatsgevonden. Doel van beide 
concilies was om een aantal vernieuwingen in de katholieke kerk door te voeren. Het Pastoraal 
Concilie is vooral de geschiedenis in gegaan vanwege discussies over het mogelijk afschaffen 
van het celibaat, de rol van de vrouw in de kerk en kwesties rond huwelijk en gezin. In het 
nieuwe boek gaat Hamans in op de vraag welke rol het bisdom Roermond onder leiding van 
toenmalig bisschop Piet Moors in dit proces speelde. Het werk schetst onder meer de 
ontwikkelingen en de personen die hieraan leiding gaven. Zo gaat Hamans in op de werkwijze 
van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK), de instantie waaraan de 
bisschoppen de verwerkelijking van Vaticanum II in Nederland hadden toevertrouwd. Ook 
beschrijft hij de centrale rol van het PINK in tal van kerkelijke instanties in die tijd. Voor zijn 
onderzoek heeft de auteur gebruik kunnen maken van documenten uit het Bisschoppelijk 
Archief Roermond. Volgens Hamans levert dit verrassende achtergronden op bij het proces, 
dat zich in de jaren zestig  en zeventig in de katholieke kerk in Nederland voltrokken heeft. De 
rol van bisschop Moors komt daarbij uitgebreid aan bod. De bisschop woonde alle zittingen 
van het Pastoraal Concilie bij en nam er ook het woord. Hij zag echter in dezelfde periode zijn 
gezondheid achteruit gaan en trad om die reden op 1 oktober 1970 terug. Na vijftig jaar is het 
volgens Hamans mogelijk terug te kijken op wat er destijds is gebeurd. Acteurs van toen en 
verantwoordelijken in de volgende decennia geven hun visie op de gebeurtenissen in de kerk in 
de jaren zestig. In het bisdomblad De Sleutel zijn de afgelopen jaren al enkele artikelen over 
het Pastoraal Concilie gepubliceerd. Het boek is echter ruimer van opzet en werkt het 
onderwerp nader uit en plaatst het ook in het licht van een bredere achtergrond. Om de jaren 
zestig ook zelf aan het woord te laten, is rijkelijk geput uit bronnen uit die tijd. Het boek telt 
328 pagina's. Het is voorzien van een uitgebreid register.  
Titel: Het Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie (1966-1970) en het bisdom 
Roermond in de jaren zestig Auteur: Dr. P.W.F.M. Hamans 
Uitgeverij: De Boog, Utrecht en Betsaida 's-Hertogenbosch 2018 
ISBN: 978-90-6257-073-7 NUR 688   Prijs: € 19,90 exclusief porto 
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REGINA CARMELI 
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur 
• Eucharistische aanbidding:  
                            zondag (niet na de 1e vrijdag), 1e vrijdag: 10.00 - 17.00 uur 
• 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 6 juli (10.30 u) – zondag 8 juli 2018 (15.00 u): Kloosterwandeling  
Meer info en opgave: 0592 54 42 68, www.dewandelmaat 
- Zaterdag 14 juli 2018 (14.00 – 17.00 u): Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg 
Karmel  
Scapulierfeest: Meditatie bij het feest door pastoor Martin Otto, Limbricht - 
Scapulieroplegging - Vespers, Kosten: € 5,00   
N…, ontvang dit scapulier als een teken van uw toegewijd zijn aan Maria en haar zorg over 
uw leven. Als lid van de grote Karmelfamilie deelt u voortaan in heel de geestelijke rijkdom 
van deze Orde van Onze-Lieve-Vrouw. 
- Dinsdag 17 juli (15.00 u) - vrijdag 20 juli 2018 (13.30 u): Retraite in stilte met 
uitwisseling Bezinningsdagen in de vorm van een LEERHUIS: De omvormende kracht van 
Gods Woord  Bernardus van Clairvaux - Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam  
Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 
- Dinsdag 4 september (16.30 u) - zaterdag 8 september 2018 (13.30 u)  Retraite in stilte 
“Spiritualiteit voor een moedige minderheid” In onze streken neemt het aantal christen 
gelovigen af, de Kerk wordt kleiner. Wat is wezenlijk voor christelijk geloof, leven met Jezus 
Christus en kerkelijke verbondenheid? Wat hebben enkele moderne heiligen – Edith Stein, 
Frédéric Ozanam, Chiara Badano -  ons hierbij te zeggen? 
Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch 
Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)  
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 
 

 

2018 
Mijn Kerk in balans! 

Banknummers op blz 20 
Op weg naar 15 Augustus: H. Maria Tenhemelopneming: ter voorbereiding van 
samenstellen van een kruidenbos tev dit Hoogfeest: lees artikel Maria Hemelvaart en de 
Kroedwösj blz 19. 

 
DANK AAN ALLE MEDEWERKERS SACRAMENTSPROCESSIE 3 JUNI 2018 

Ook dit jaar is onze processie waardig en goed verlopen. Enorm was weer de bijdrage van al 
de medewerkers met o.a. buurtvereniging Rondom de Grote Kerk, Paardestraat, PPP en 
Rijksweg-Noord, De Mander, Wo-Van, Same Zitterd, het processiecomité, ceremoniarius, en 
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het Vlaggencomité Toren, al die ambachtelijke mensen die op de achtergrond weer hun beste 
krachten hebben geschonken, onze kapelaan had de communicantjes gevraagd mee te gaan 
en dat was heel fijn om zoveel jonge kinderen te zien..... ze zijn de dragers naar een nieuwe 
toekomst. Ook waren weer present de Stadsschutterij St. Rosa, het Kerkenwachtgilde, 
Broederschap Sittard-Kevelaer, onze Acolythen, de Marotte-Perpluuj, de Philharmonie, de 
St. Joep en ons Petruskoor. Jammer was alleen dat er minder kerk- en processiegangers 
waren in vergelijking met vorig jaar. Maar we hadden wel “concurrentie” door de 
Heiligdomsvaart Maastricht en de Bronk in het zuiden. Eigenlijk moeten we niet een 
competitie houden van wie het meest spectaculaire festijn heeft. OLHeer kijkt niet 
spectaculaire uitingen, Hij kijkt naar je innerlijk. We hebben dit jaar dezelfde route gelopen 
als voorafgaand jaar en het blijkt dat de deelnemers dit stichtend vinden. Dus:  we moeten 
hiermee doorgaan!! U ALLEN ALLEEN MAAR DANK!!!                                                                    
Deken Wilbert van Rens PS.  zie https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20180604/fotos-
sacramentsprocessie-sittard-zondag-3-juni-2018/  Prachtige foto’s over onze processie!! 

 
JAARLIJKS ORGELFESTIVAL IN ONZE KERKEN VAN LIMBURG. 
Bent u geïnteresseerd in orgel en kerkmuziek, dan is het raadzaam 
bijgaande website vaker te raadplegen: https://www.stichting-sol.nl/ 
U vindt er vermeld alle activiteiten in heel ons Limburg en bisdom. 
Interessant is ook de vermelding van het jaarlijks Orgelfestival in onze 
mooie kerken met hun prachtige orgels. Klik dan op Festival en u kunt 
lezen waar u in de komende maanden overal terecht kunt. Zeer de moeite 
waard!! 
Onze vele organisten hebben geweldige kwaliteiten, uw bezoek wordt 
zeker gewaardeerd.  Veel luisterplezier en vreugdevolle spiritualiteit 
daarbij toegewenst! 

                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 
 

Op de dinsdagavonden 7-14-21 augustus vieren wij om 19.00 uur 
de Heilige Mis in de St.-Rosakapel - Kollenberg! 

 
 

H. DOOPSEL  
Chiara, dochter v ouders Statnik-Geerlings, Christian Kisselsstraat 20 * 21-5-2018 
Moreno, zoon v ouders Bognár-Eijkenboom, Bloemenweg 29,  * 16-6-2018 
We bidden dat Chiara en Moreno onder de goede zorgen van de ouders, peetouders 
en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 
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Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten: 
Moreno Bognár & Janine Eijkenboom, Bloemenweg 29, alhier  op 18 augustus 2018 

‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de 
vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’  (huwelijksliturgie) 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te 
sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar 
voor de geplande trouwdatum!  U kunt contact opnemen met de deken 
 046-4512275. 

 

 

OVERLEDEN 
 

Adri Dobbelaar 
Jan Reijnders 

  
 voorheen Parklaan 3  
 Brugstraat 41 

 
86 jaar  
92 jaar 

 
†  09-05-2018 
†  17-06-2018 

 

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

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 1 juli: Dertiende Zondag door het jaar.  
Vrijdag 6 juli: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 
17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zondag 8 juli: Veertiende Zondag door het jaar.  
Zondag 15 juli: Vijftiende Zondag door het jaar. 
Zondag 22 juli: Zestiende Zondag door het jaar. 
Zondag 29 juli: Zeventiende Zondag door het Jaar. 
Vrijdag 3 augustus: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zondag 5 augustus: Achttiende Zondag door het Jaar 
Maandag 6 augustus: Feest Gedaanteverandering van de Heer  
NB.  St.-Rosaprocessie is dit jaar op zondag 26 augustus 2018: hieraan voorafgaand zijn 
er 3 dinsdagavonden: dit jaar op 7-14 en 21 augustus. Op donderdag 23 augustus  - de 
eigenlijke dag van St. Rosa is de plechtige avondmis om 19u in de St.-Michaëlskerk i.p.v. H. 
Petruskerk. Het weekeinde van St. Rosa wordt ingeleid met de Zaterdagavondmis om 18u en 
op Zondagmorgen is de Pontificale Hoogmis om 9u30, beide diensten worden gehouden in 
de St.-Michielskerk. De diensten van 10u Basiliek en 11u H. Petruskerk vervallen dan die 
morgen. Onze Hulpbisschop Mgr. E. de Jong zal dit jaar de Pontificale Hoogmis opdragen en 
aansluitend de St.-Rosaprocessie met ons vieren. Op de maandag- en dinsdagmorgen erna 
zijn de bekende bidprocessies om 9u30 vanaf de H. Michielskerk  en om 10u de H Mis in de 
St.-Rosakapel.  Dan zijn er zijn nog reversspeldjes van St. Rosa: ze kosten  € 4,00  per stuk 
en ze zijn verkrijgbaar op de komende dinsdagavonden of bij Van Neer Eyckeler, Vakwerk 
enz. Maar nu al brengen we u in herinnering: Geef tijdig uw misintenties op!! 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES      
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 11 augustus tot 15 september 
2018.  Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr dinsdag 31 juli 2018  (NB PAS OP: dus één week eerder!!) op de pastorie: 
Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  via 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. 
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ST.-PETRUSKERK 
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS in 
H Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!                 
Zaterdag 30 juni  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestplev deken Henri Haenraets 
gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen; 
nadienst v Jan Reijnders 
(Dankviering/Gezinsmis) 
Zondag 1 juli (Vormsel door Mgr De Jong) 
   Dertiende Zondag door het jaar                 
11.00 uur pljrd v Corrie Jetten-Wijnands; 
pljrd  pastoor Jos Linssen (samenzang)  
Maandag 2 juli  
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 
om leiding te geven (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 3 juli  H Thomas, apostel 
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid voor bescherming en 
leiding (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 4 juli 
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 juli 
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid in de H. 
Eucharistie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 6 juli 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D) 
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 
familie Bisschops-Maessen; gestev echtp 
Caulfield-Tholen; ev tev Onbevlekt Hart 
van Maria voor priesterroepingen in 
parochie, dekenaat en bisdom (D); 
Zaterdag 7 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-
Tholen, nad. v Jan Reijnders (samenzang) 

Zondag 8 juli  
   Veertiende Zondag door het jaar            
11.00 uur pljrd v Niek Tillie; gestpljrd 
overleden ouders Pastwa-Spätgens; 
gestplev Max Kreijn; gestev overl. fam. 
Muyres-Maessen (St.-Petruskoor) 
Maandag 9 juli  
    HH Martelaren van Gorcum 
08.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 10 juli 
08.00 uur ev tev OLVrouw van 
Altijddurende Bijstand 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 11 juli 
   H. Benedictus, abt, patroon van Europa 
08.00 uur ev voor de weldoeners van de 
parochie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 12 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer 
Vrijdag 13 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
Zaterdag 14 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp 
Caulfield-Tholen; nadienst v Jan Reijnders 
(samenzang) 
 Zondag 15 juli       
   Vijftiende Zondag door het jaar                
11.00 uur plev v overleden weldoeners van 
de H. Petruskerk; gestpljrd ouders Jo en Ine 
Zwakhalen-Westerop; plev overleden 
familieleden Pier-Weijzen; v Miny 
Reijnders-Kuijpers (St.-Petruskoor) 
Maandag 16 juli 
08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev tev OLVrouw van 
Altijddurende Bijstand 
Dinsdag 17 juli                                     
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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19.00 uur v overledenen vd fam Hendrik 
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 18 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 
belangen van dit bisdom en onze parochie 
Donderdag 19 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld 
Vrijdag 20 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D)       
Zaterdag 21 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-
Tholen, nadienst v Jan Reijnders 
(samenzang) 
Zondag 22 juli 
   Zestiende Zondag door het jaar                
11.00 uur gestplev echtpaar Arnoldts-
Thissen en v echtpaar Guus en Mia v 
Aubel-Arnoldts (samenzang) 
Maandag 23 juli 
   H Birgitta, kloosterlinge  
   patrones van Europa 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev v overledenen v fam Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 
Dinsdag 24 juli 
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 
Woensdag 25 juli 
   H. Jakobus, apostel 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur v overl echtgenoot Piet van der 
Ploeg  
Donderdag 26 juli 
   HH. Joachim en Anna, ouders Heilige 
   Maagd Maria, gedachtenis 
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter 
Josette en kleindochter Jooske; ev v d overl. 
v fam Joseph Smeets-Bouwels vw 
dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 27 juli 
   Z. Titus Brandsma,  priester en  
   martelaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); overl. grootouders 
Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Zaterdag 28 juli   
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om                
18.00 uur pljrd v ouders Piet en Jos 
Hendrix-Winants; plrd v Jam Brands en 
Mia Brands-Hodenius, ook pljrd v Lies 
Meuwissen-Schmeits; gestev echtp 
Caulfield-Tholen, nadienst v Jan Reijnders 
(samenzang) 
Zondag 29 juli 
   Zeventiende Zondag door het jaar                 
11.00 uur  gestplev v de zielenrust vh overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubert. 
Catharina Krux; (samenzang)   
Maandag 30 juli 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer  
Dinsdag 31 juli 
   H. Ignatius van Loyola, priester 
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 
belangen van dit bisdom en onze parochie 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen            
Woensdag 1 augustus                                        
   H. Alfonsus Maria de’Liguori, 
    bisschop en kerkleraar 
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezin--
nen en de moed godsdienstig te leven (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 2 augustus  
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
perm. aanwezigheid in H. Eucharistie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 3 augustus  
   Eerste vrijdag van de maand 
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; ev tev 
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Onbevlekt Hart van Maria v priesterroe-
pingen in parochie, dekenaat en bisdom (D) 
Zaterdag 4 augustus  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestplev v zielenrust vh overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-
Tholen, nadienst v Jan Reijnders 
(samenzang) 
Zondag 5 augustus 
   Achttiende Zondag door het jaar                       
11.00 uur gestplev echtelieden Jeun en Tity 
Schelberg-Cortenraad; gestpljrd Wiel 
Zentjens en Mia Zentjens-Paes (samenzang) 
Maandag 6 augustus 
   Feest Gedaanteverandering vd Heer 
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 
om leiding te geven (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 7 augustus   
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid voor bescherming en 
leiding (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur St.-Rosakapel ev Ria Wessels-
van der Hijden ; ev overl. ouders Ben 
Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie 
Claessens; v ouders Tummers-Janssen en v 
Gerrit Kolkman; v overleden ouders Jos en 

Lien Beursgens-Verwijlen; v Hub en Annie 
Kremer-Omloo; ev Louis Beursgens; ev 
Louis Boesten en Wim Knoben; ev Jan en 
Annie Bormans-Coolen; v Jan en Elly 
Beursgens-Kessels; ev ouders Pierre Clerx 
en Antje Clerx-Bosch; ev Pa en Ma 
Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean 
Schimmel; ev overl. ouders Gieskens-
Martens en v fam. Gieskens-Muyris; v Wil 
Haustermans, Johny en Mia Chua-Marx; v 
overl Theo Hunnekens en overl vd fam De 
Kok (samenzang)                          
Woensdag 8 augustus    
H. Dominicus, priester 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Donderdag 9 augustus  (H. Edith Stein)  
   H. Teresia Benedicta van het Kruis, 
maagd en martelares, patrones van Europa  
08.00 uur ev v weldoeners vd parochie (D)  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   
Vrijdag 10 augustus 
   H. Laurentius,  diaken en martelaar 
08.00 uur ev v overled vd familie Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 11 augustus  
Ochtendmis 9u in Basiliek  

ST.-MICHIELSKERK 
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste 
Zondag 1 juli 
   Dertiende Zondag door het jaar                 
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp 
Caulfield-Tholen   (samenzang)    
 Zondag 8 juli   
   Veertiende Zondag door het jaar      
09.30 uur gestev voor  zielenrust v overl   
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubert.  
Catharina Krux, gestev echtp Caulfield-
Tholen (samenzang)  
Donderdag 12 juli     OPEN KERK 

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 
Zondag 15 juli       
  Vijftiende 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) 
Zondag 22 juli    
    Zestiende Zondag door het jaar  
09.30 uur pljrd v overledenen vd families 
Wiktor en Frühling; gestev v zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Cath. Krux; gestev echtp 
Caulfield-Tholen (samenzang) 
Zondag 29 juli   
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   Zeventiende Zondag door het jaar                 
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp 
Caulfield-Tholen (samenzang) 
 

Zondag 5 augustus 
   Achttiende Zondag door het jaar                 
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp 
Caulfield-Tholen  (samenzang)                                      

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 1 juli  
   Dertiende Zondag door het jaar                 
10.00 uur  Bedevaart Einighausen 
gestichte jaardienst Louis Wagemans en 
Mia Wagemans-Frenken; v overl ouders 
René en Anny Buijzen-Dieteren; overl 
echtp. Caulfield-Tholen; v de levende en 
overl leden v d Aartsbroederschap (koor 
Einighausen) 
Donderdag 5 juli 
10.30 uur  v de kinderen vd Kinderkrans; 
v leden vd Aartsbroederschap; overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 7 juli 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 8 juli  
   Veertiende Zondag door het jaar    
10.00 uur; Jaardienst Joep Geelen; v 
overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 12 juli 
10.30 uur v  leden vd Kinderkrans; v de 
leden Aartsbroederschap; voor echtp  
Caulfield-Tholen.    
Zaterdag 14 juli  
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 15 juli     
   Vijftiende Zondag door het jaar   
10.00 uur  Gestichte jaardienst Fam. 
Joosten-Gonera; Jaardienst voor Mietsie 
Jacobs-Van Thoor; v overl echtp 
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor) 
Donderdag 19 juli                               
10.30 uur v kinderen Kinderkrans; v 
leden Aartsbroederschap; echtp.Caulfield-
Tholen 
Zaterdag 21 juli 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 22 juli  

   Zestiende Zondag door het jaar 
10.00 uur  v overl echtp Caulfield-Tholen 
(Basiliekkoor)   
Donderdag 26 juli    
   HH. Joachim en Anna, ouders Heilige 
   Maagd Maria, gedachtenis 
10.30 uur v  leden Kinderkrans v leden 
vd Aartsbroederschap; echtp Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 28 juli  
   H. Marta, gedachtenis 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 29 juli 
   Zeventiende Zondag door het jaar  
10.00 uur v d kinderen v d Kinderkrans; 
v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 2 augustus 
10.30 uur  v de kinderen v Kinderkrans; v 
leden Aartsbroederschap; overl echtpaar 
Caulfield-Tholen; uit dankbaarheid  
Zaterdag 4 augustus (Pastoor van Ars) 
   H. Johannes Maria Vianney, priester  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 5 augustus 
   Achttiende Zondag door het Jaar 
10.00 uur  v levende en overl. leden v 
Aartsbroederschap; overl echtp Caulfield-
Tholen (Basiliekkoor) 
Donderdag 9 augustus (Edith Stein)  
   H Teresia Benedicta van het Kruis, 
maagd en martelares, patrones v Europa  
10.30 uur  v kinderen vd Kinderkrans; v 
leden vd Aartsbroederschap; overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 11 augustus   H. Clara, maagd 
09.00 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen 
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Rozenkransgebed: elke dinsdag woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET OP:  
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Opgave misintenties vòòr dinsdag 19 juni 2018 
(NB PAS OP: 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.  
 

 

2018 
Mijn Kerk in balans! 

Banknummers op blz 20 
 
 
 

 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10   4512275 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23 

ING-bank: NL07INGB0001571973 

 

 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie 
ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: tel. 4512275. Op de vrijdagen 7 juli en 3 
augustus (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie 
rondgebracht.  
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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 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria & 
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 
10 tot 17 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de 
zomer van 14 tot 16 uur.  

Op weg naar 15 Augustus: H. Maria Tenhemelopneming: ter voorbereiding van 
samenstellen van een kruidenbos tev dit Hoogfeest:  lees artikel Maria Hemelvaart en de 
Kroedwösj op blz 19. 
 

 
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag    30 juni 19.00 u Voor een zekere Intentie  
Woensdag    4 juli 19.00 u Voor kinderen en kleinkinderen Spiertz   

VIERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Zaterdag       7 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag  11 juli 19.00 u Voor een zekere Intentie 

Voor kinderen en kleinkinderen Spiertz   
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag     14 juli 19.00 u      Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag  18 juli 19.00 u Voor kinderen en kleinkinderen Spiertz   

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Zaterdag     21 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag  25 juli 19.00 u Voor een zekere Intentie 

Voor kinderen en kleinkinderen Spiertz   
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag     28 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag   1 aug 19.00 u Voor kinderen en kleinkinderen Spiertz   

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Zaterdag      4 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag   8 aug 19.00 u Voor kinderen en kleinkinderen Spiertz   
Gedoopt  Fabiënne, dochter van ouders Haesen-van Zutphen, Hemelsley 160 op    
* 17-06-2018 Gefeliciteerd! Wij hopen dat Fabiënne onder de goede zorgen van haar 
ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goed christen.  
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Parochiemededelingen H. Paulusparochie  Maandag tot zaterdag is om 18.30 
uur rozenhoedje en op vrijdag Lof. Misintenties voor het volgende parochieblad tot 

28 juli bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, Het 
Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.  
Kerkproeverij 2018: deze wordt dit jaar in september gehouden: zie artikel blz 7. 

 

 
BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN                      
Zondag  1 juli:  13e Zondag door het Jaar 10.30 uur Bernadettekoor                                                           
Jaardienst Pastoor van Maanen; Diaken Ben ter Haar, vw  Catechesekring Dekenaat Sittard, 
nadienst v Truus Latten-Giesbertz                                     
Zondag  8 juli:  14e Zondag door het Jaar 10.30 uur Cantate                                                           
Jaardienst voor Jan Ermans, ouders en schoonouders, nadienst v Truus Latten-Giesbertz                                         
Zondag 15 juli: 15e Zondag door het Jaar  10.30 uur  Volkszang                                                               
Tot intentie voor onze parochie, nadienst v Truus Latten-Giesbertz 
Zondag 22 juli: 16e Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang                                                           
Overleden ouders Meulenberg-Thissen, nadienst v Truus Latten-Giesbertz                                                                          
Zondag 29 juli: 17e Zondag door het Jaar        10.30 uur Volkszang                                                    
Credo Pugno Mannen en de Dr. Schaepmanstichting; Annie Nicoll - Poussart vanwege de 
verjaardag, nadienst v Truus Latten-Giesbertz                                                                     
Zondag   5 augustus: 18e Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang                                  
Pl. Zeswekendienst v Truus Latten-Giesbertz, v de zieken en noodlijdenden in de parochie 
ROZENKRANSGEBED  In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard 
Wekelijks is op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed. 
De zusters Dominicanessen zullen regelmatig de rozenkrans voorbidden. U kunt ook 
binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.  
GEDOOPT Op 27 mei is gedoopt Kyano Weijenberg,  Peter Paul Rubensstraat 80 en op 3 
juni is gedoopt Davina van der Star, van Ostadestraat 16, beide te Sittard. Op 24 juni is 
gedoopt Nina de Sevren, Hillenraedtstraat 12.  Wij feliciteren dopelingen, ouders en 
familieleden en bidden dat zij zullen opgroeien als goede gelovige mensen. 
OVERLEDEN Op 17 juni 2018 is overleden Mevr. Truus Latten-Giesbertz, vroeger 
Heinseweg 30, Hoogstaete. Zij is 91 jaar geworden. De Pl. Zeswekendienst zal zijn op 
zondag 5 augustus om 10u30. Zij moge rusten in Gods Vrede. 
KERKPROEVERIJ  Dit jaar vindt het project ‘Kerkproeverij/Back-to-church’ plaats.in 
het weekeinde van 16 september weer U kunt hierover lezen in dit parochieblad op pag 7.  
MARIA HEMELVAART EN DE KROEDWÖSJ                                                                                             
Op 15 augustus is het weer de feestdag van Maria Tenhemelopneming. In onze kerk wordt 
dit jaar dit feest gevierd op zondag 12 augustus. Dan worden in de kerk de kruiden gewijd. 
Volgens de traditie zijn er 7 (heilig getal) kruiden achtergebleven op het graf van Maria. 
Een “kroedwösj” is een kruidenboeket, dat bestaat uit de volgende gewassen:                                                          
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Twee helende kruiden: duizendblad en boerenwormkruid                                                                                                   
Twee onheilafwerende kruiden: leverkruid en donderkruid                                                                                             
Twee voor het dagelijks brood: rogge en tarwe                                                                                                                 
Een boomvrucht: het walnotenblad (bescherming tegen onweer en vliegen).                                                      
Dit boeket wordt samengebonden met een blauw lint, de kleur van Maria.                                                       
Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk parochianen zelf een boeket samenstellen. Als dat niet 
lukt zijn er boeketjes beschikbaar.  
POETSEN Wij nodigen u weer uit om op woensdag 4 juli te komen helpen bij het poetsen 
van de kerk, van 9.00 - 12.00 uur. Vele handen maken ook hier licht werk! 
KOFFIEDRINKEN    Op zondag 1 juli en op zondag 5 augustus kunt u na de H. Mis 
weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!  
THUISCOMMUNIE  Op zondag 8 juli na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden 
parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht.   
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 
krijgen.  Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com  Intenties voor het 
volgende parochieblad kunt u t/m 27 juli aanleveren. VERGEET UW KERKBIJDRAGE 
NIET!  NL 37INGB0001035314  of NL60RABO0147635594.  Hartelijk dank!        
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. 7 verschijnt op 
11 augustus en loopt tot 15 september 2018. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 30 juli 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. 


