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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

  De volgende aflevering verschijnt 27 oktober 2018.   

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

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

… EEN TIJD OM TE HUILEN EN EEN TIJD OM TE ROUWEN..! 
In wat voor een tijd leven we? Als kerk worden we verscheurd door al die gruweldaden die 

ook hoog-en laag geplaatste geestelijken hebben verricht. Niets dan schande! Tegelijkertijd 

wordt de Paus hierop afgerekend, alsof hij de dader is. En na al die slachtoffers volgen 

ontelbare oud-gelovigen die niet meer bij die “club” willen behoren. Alsof ze dat eerst wel 

waren, denk ik wel eens. Als in onze familie iemand een ernstige fout had begaan, moet dan 

de hele familie boeten?? Helaas bestaat deze primitieve ontlading nog altijd. Het is niet meer 

“in” gelovige te zijn. Maar wat betekent dat? Het is “in”. Een uitdrukking waarmee wordt 

bedoeld: dat is nu gangbaar. Iedereen doet eraan mee en je bent wel “ouderwets” als je 

achterblijft. Allemaal zegswijzen die ons willen vertellen waar  je eigenlijk moet staan.  Wilt 

ook gij soms heengaan?' (Johannes 6,60-69) vroeg Jezus aan zijn volgelingen toen het 

uiterste van liefde aan hen werd voorgehouden. De leerlingen raakten verward en in crisis…. 

Wat die daar zegt… wat die daar doet…???  Ik ben van heel andere kleur of opvatting! Ik 

ben… enz. Vooral mensen die graag kleurig en eigentijds willen overkomen, doen er alles 

aan om zichzelf als in een kleurrijke folder te presenteren. We kennen daarvoor standaard 

uitdrukkingen, zoals: dat is niet van deze tijd, dat is oubollig, dat is oude koek….  dat zeiden 

ze vroeger….   
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En daar heb je het probleem van onze huidige tijd. Hoeveel folders vallen er niet in onze 

brievenbus die ons laten zien welke keuzes we eigenlijk hadden moeten maken. En heel wat 

mensen hebben hun brievenbus “gesloten” voor al die kleurige trendsetters. Ik bepaal zelf 

wel hoe “kleurig” en met wat voor een “kleur” mijn leven moet uitzien. Vooral de kleur van 

de generaties vòòr jou. Het begint al in de pubertijd. Jongeren en jongvolwassenen gebruiken 

hun ontwikkelingskansen veelal voor zichzelf, de ander komt enkel alleen op je pad als jouw 

belangen ermee gediend zijn. Ouders zijn er voor kost en onderhoud,  de studie of je vakwerk 

moet je zelf uitrollen…… en dan komt ineens de rol van de ouder op een andere plaats te 

staan: ouder wordt toeschouwer. Je hoort van je kind, van de jongere… hoe zij over het leven 

denken en hoe je als oudere wordt uitgenodigd als supporter de jongere bij te staan. Bij de 

een is het een prachtige nabijheid, bij de ander wordt het als hinderlijk ervaren.  En hier 

begint de scheiding der geesten.  

Immers op het voetbalveld wordt de wedstrijd gespeeld. De supporters zijn toeschouwers. 

Maar niet allen nemen daar genoegen mee. Gefluit en getier, opluchting en enthousiasme 

wisselen elkaar af. En dan wilt de supporter ineens scheidsrechter zijn, licht de een zijn 

dwarse voet waardoor de ander valt en uitgeschakeld wordt. Het kan soms hard tegen hard 

zijn. De scheiding der geesten komt tot ontploffing wanneer niet bereikt wordt waarvoor men 

de wedstrijd speelt. Ja zelfs buiten het voetbalveld wisselen meningen en boosheid elkaar af.  

De wereld wordt ineens ingedeeld in vrienden en vijanden, ja zelfs in je eigen naaste 

familiekring komt het voor dat men elkaar niet meer aanvaardt. De vroegere band van liefde 

en geborgenheid is niet meer te zien, er blijft onverdraagzaamheid over. Daarom dat veelal 

jongeren hun geloofsband met hun ouders hebben ingeleverd voor de moderne tijd. Zoals ik 

deze tijd zie, dat is me heilig!! Niet de tijd die me gegeven wordt is heilig, neen, ik ben de 

tijd. Crisis met je ouders? Met familieleden, vrienden, collega’s…. 

Toen en nu. Er ontstaat een crisis: vele leerlingen lopen weg van Jezus. Daarom kan deze 

tekst van Johannes model staan voor onze Kerksituatie: velen geloven niet (meer) in Jezus. 

Wat heeft Jezus dan wel gezegd? Dat ze alleen door Hem te eten en te drinken het eeuwig 

leven kunnen krijgen. Dat is nogal wat! Nog nooit had iemand zoiets gezegd. Ze begrijpen 

Hem dus niet. Toch staan zijn woorden volkomen in de lijn van de Schrift. Meer nog: ze 

staan in het hart van God en zijn Woord. Maar Jezus zei nog meer: geloof in Hem is een 

geschenk, een gave van God. Wanneer Hij alleen met de twaalf overblijft, een kleine groep, 

doet Hij geen verwoede poging om ten minste dat groepje bij zich te houden. Integendeel, Hij 

laat hun de vrijheid om te vertrekken. Een geloof zonder persoonlijke keuze is geen geloof 

meer. Petrus spreekt dan in naam van de twaalf een prachtig gebed uit. Hij belijdt hun geloof 

in wie Jezus werkelijk is en ze geven zich aan Jezus over: Simon Petrus zei: ‘Naar wie 

zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven en wij geloven en 

weten dat U de Heilige van God bent.’ 

U en ik zijn ook zoekende gelovigen: Leest u wel eens uit de Bijbel of H. Schrift?? Welnu uit 

de literatuur van de groep rondom Koning Salomo vinden we het nu bekende Bijbelse boek 

Prediker. Het onderdeel over tijd en eeuwigheid is heel bijzonder. Leest u maar! 

PREDIKER van het Oude Testament, Hoofdstuk 3, 1-9, 14 + 15 

Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. 

Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te 

planten en een tijd om wat geplant is te oogsten. 

Een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken 

en een tijd om op te bouwen. 
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Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en 

een tijd om te dansen. 

Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen, een 

tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. 

Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren 

en een tijd om weg te doen. 

Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te 

zwijgen en een tijd om te spreken. 

Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog 

en een tijd voor vrede. 

Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en zwoegen? 

….. Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God doet voor altijd blijft:  

er valt niets aan toe te voegen en niets gaat eraf.  

God maakt dat de mensen ontzag voor Hem hebben. 

Wat is, was tevoren al;  

wat zijn zal, is vroeger al geweest.  

God haalt wat voorbij is steeds weer terug. 

 

Denk aan het antwoord van Petrus: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt 

woorden die eeuwig leven geven en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.’ 

 

Deken Wilbert van Rens 

 

2018 

Mijn Kerk in balans! 
Banknummers op blz 20 

  GEBEDSINTENTIES 

De pauselijk algemene gebedsintentie voor de maand september luidt: 

Jongeren in Afrika. Dat jongeren in Afrika toegang mogen hebben tot 

onderwijs en werk in hun eigen land. De pauselijk gebedsintentie voor de 

evangelisatie voor de maand oktober luidt: Zending van de religieuzen. Dat 

de godgewijde mannen en vrouwen hun missionaire vurigheid hervinden en 

op zoek gaan naar de armen, gemarginaliseerden en de mensen zonder stem.  

september  
       2018            

     
  oktober 

  2018  

KERKPROEVERIJ 2018 
Ter herinnering: in het weekeinde van 15 en 16 september 2018 wordt in alle kerken 

van ons cluster het project ‘Kerkproeverij/Back-to-church’ gehouden. 

De eucharistieviering op zondag, 16 september om 11:00 

uur in de Sint-Petruskerk wordt muzikaal opgeluisterd door 

Fanfare St.-Barbara uit Sanderbout. 

Na de H. Mis op zondag, 16 september om 10:30 uur in de 

H. Hart van Jezuskerk te Overhoven bent u van harte 

welkom voor een kopje koffie of thee in het parochiezaaltje 

aldaar. Brengt u ook iemand mee? 
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                  WOORD VAN DE ADMINISTRATOR OVER:  KERKPROEVERIJ                                     

Landelijk wordt op zaterdag 15 en zondag 16 september een actie gehouden met als oproep: 
‘Breng eens iemand mee naar de kerk.’ Nog niet zo’n slecht idee. We moeten immers veel 
meer uitnodigend zijn en niet zo vreesachtig. Want waar het hart van vol is, daar loopt 
immers de mond van over. Als de kerk voor jou betekenis heeft, nodig dan iemand uit. De 
kerk is de moeite waard. Om mensen over de streep te trekken, is voor dat initiatief de 
pakkende titel ‘kerkproeverij’ bedacht. Men wil mensen op deze wijze nieuwsgierig maken 
voor de kerk. Aanvankelijk deed het woord ‘kerk-proeverij’  mijn wenkbrauwen fronsen, 
maar bij nader inzien moet ik toegeven: ‘goed gevonden’. Waarom reageerde ik aanvankelijk 
zo achterdochtig? Ik vreesde namelijk, dat het gros van de mensen zich bij het woord 
‘proeverij’ zijn eigen voorstelling maakt. Ze zien in de kerk al een groot ‘preuvenemint’ voor 
zich, zoals dat onlangs nog op het Vrijthof in Maastricht is georganiseerd. De toprestaurants 
en de topkoks maken van de gelegenheid gebruik om de Limburgse gastronomie te promoten 
en te tonen tot welke culinaire hoogstandjes de ‘mensen in de keuken’ in staat zijn. Een 
‘Eldorado für Feinschmecker’. Zouden we in analogie aan dat gebeuren niet ook onze kerken 
moeten open stellen voor een soortgelijke proeverij? Wordt dat met de term ‘kerkproeverij’ 
gesuggereerd? Daar heb ik moeite mee, want mensen maken zich van zo’n proeverij al snel 
verkeerde voorstellingen. Er leven immers bij sommige mensen valse voorstellingen over 
liturgie en ze denken bijvoorbeeld aan de miswijn, die men er zou kunnen proeven. Of dat ze 
mogen aangeven welke smaak hostie hun voorkeur heeft. Ik en andere gelovige mensen 
spreken nooit zo over de heilige Hostie en de heilige Wijn, die tijdens de consecratie door de 
woorden van de priester in het Lichaam en Bloed van Christus veranderd worden. Van de 
Eucharistie kan men geen proeverij maken. We weten dat Jezus ons op de avond voor zijn 
lijden de Eucharistie heeft nagelaten als het teken waaronder Hij bij ons wil blijven. Dit teken 
heeft Jezus daarna Zijn leven gekost. Dat kan nooit onderwerp worden van een gezellige 
proeverij. Dat bezwaar blijft dus overeind, maar toch heb ik mijn mening bijgesteld. Dat 
heeft te maken met de andere betekenis die we ook aan het woord ‘proeven’ kunnen geven. 
Proeven kan ook uitgelegd worden in de richting van ‘kennis maken’. Het woord wijst op de 
zintuigen die ons meer laten ervaren dan datgene wat wij met onze ogen zien en onze oren 
kunnen horen. Het woord voorkomt, dat we iets ‘hap-snap’ als fastfood inslikken. Er is zelfs 
een hele economie rond de fastfood opgebouwd, maar fastfood is niet culinair en heeft geen 
cultuur. Het is de snelle en meestal vette hap, die als enig doel heeft zo snel mogelijk onze 
maag te vullen en om ons zo te voederen. Onnadenkend wordt de hap in snel tempo naar 
binnen gewerkt. Ons kerkbezoek is voor velen helaas eveneens tot een snelle hap geworden. 
Wat er gebeurt, mag niet te lang duren, zodat we weer snel buiten zijn. Men neemt niet de 
tijd om te proeven wat de kerk uitstraalt en wat de kerk ons aan heiligs te bieden heeft. Op 
‘proeven’ daarentegen is de slogan ‘hapt-zo-heerlijk-weg’ niet van toepassing. Proeven 
nodigt uit om datgene wat we tot ons nemen, even in de mond te bewaren en alle 
smaakpapillen de kans te geven om hun werk te doen om van de heerlijkheid te genieten. 
Deze uitleg bij het woord ‘proeven’ kan ons helpen om het woord ‘kerkproeverij’ op de juiste 
wijze te verstaan. Men kan in dit woord een uitnodiging vernemen om datgene wat een 
kerkgebouw is en het mysterie dat in de kerk gebeurt, op je te laten inwerken. Kerkgebouwen 
maken meestal direct indruk op mensen en ze nodigen uit om binnen te lopen. Niet voor niets 
gaan vakantiegangers maar zelden aan onze kerken voorbij. Niet zonder reden worden 
mensen spontaan stil in een kerkgebouw of gaan zachter praten. De ambiance is immer altijd 
ook belangrijk, want het kerkgebouw is bedoeld voor de heilige eredienst aan God en 
verplaatst ons in een andere sfeer dan de alledaagsheid. Het mysterie dat we er vieren doet 
een mystieke sfeer ontstaan. De term ‘kerkproeverij’ nodigt ons uit om eens even stil te zijn 
en tot rust te komen en eens alle zintuigen de kans te geven om het kerkgebouw met zijn 
mystieke sfeer in ons op te nemen. Het nadeel van onze grote vertrouwdheid met onze mooie, 
vaak monumentale kerkgebouwen is, dat we ze niet meer ‘proeven’, omdat ze ons zo 
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vertrouwd zijn. Wat er in de kerk gebeurt, het geheim van God, willen we werkelijk proeven 
en met aandacht tot ons nemen. Er is allereerst de ambo als de Tafel die gedekt is met het 
heilig Woord van God. Onze protestantse medegelovigen beperken zich zelfs ertoe om het 
goddelijke Woord en de uitleg ervan in de preek te proeven. Natuurlijk zijn het soms 
moeilijke teksten, maar juist die bijzondere teksten maken hun betekenis pas bekend als we 
ze ‘proeven’ door ze te overwegen en ze te actualiseren. Wie raakt niet geboeid door de altijd 
weer nieuwe betekenis van de Bergrede, die de wereld op zijn kop zet? Wie wordt niet 
nieuwsgierig naar de steeds nieuwe ‘smaken’ die Jezus aan Gods Woord geeft in Zijn 
verkondiging? We kunnen verder als in een zoekplaatje onszelf invullen in zovele verhalen 
en we kunnen voelen dat ons eigen bestaan ter sprake wordt gebracht. Denk eens aan het 
evangelieverhaal van de storm op het meer. In wiens leven heeft het nooit eens gestormd? 
Wie heeft zich niet vastgehouden aan dat woord van Jezus: “Ik ben er toch. Wees niet bang”? 
Wie herkent zichzelf niet in de vragende Thomas, voor wie de verschijning van Jezus een 
onmogelijkheid lijkt? En troost het ons niet dat Jezus ook ons vraagt: “Heb je mij lief? Weid 
mijn lammeren, weid mijn schapen.” Maar ook is er de Tafel van de Eucharistie en van de 
andere heilige Sacramenten die verdienen om met het hart geproefd te worden. Het gaat 
steeds om Gods heilige aanwezigheid, die we moeten proeven door ons ervoor open te 
stellen. Zo kan het woord ‘proeven’ ons helpen om het geheim van God tot ons toe te laten. 
Het woord ‘kerkproeverij’ leidt ons zo tot een andere en bewustere benadering van het 
kerkelijke leven. God is nooit fastfood.   
                                                          Mgr. dr. Hub Schnackers,  Diocesaan Administrator. 

 
 
 

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 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. 
Loop even binnen op de Markt….   

Elke weekdag van 11-12u.  Hij is er voor U en mij!! 
Wij zoeken nog 4 personen die één uur in de week biddend aanwezig willen zijn! 

UIT OUDE TESTAMENT 

Direct na de Psalmen in het Oude Testament vind je een aantal boeken waaronder twee titels 

die verwijzen naar het Bijbelse begrip Wijsheid. Overigens vind je 

wijsheidsliteratuur niet enkel in deze 2 boeken. Het ene boek heeft als titel:  

“Wijsheid” en het tweede heet: “Wijsheid van Jezus Sirach”. Het 

Bijbelboek Wijsheid (19 hoofdstukken) behoort tot de zogenaamde 

deuterocanonieke of apocriefe boeken. In de katholiek en orthodox christelijke tradities 

behoort het boek tot de tweede canon (vandaar deuterocanoniek; deutero- betekent tweede in 

het Latijn) maar in de Protestantse traditie valt het geschrift buiten de canon en wordt 

derhalve aangeduid als apocrief (dit betekent letterlijk ‘verborgen’) en wordt dus door hen 

niet gelezen. Het boek wordt ook wel ‘Wijsheid van Salomo’ genoemd omdat de auteur in 

6:22-9:17 sterk de indruk wekt dat koning Salomo aan het woord is. Je vindt er prachtige en 

diepzinnige teksten die de Kerkvaders al bemediteerden. Het Bijbelboek Wijsheid wordt in 

het Nieuwe Testament vooral aangehaald door Paulus in zijn brieven. Ook in andere niet-

canonieke geschriften  wordt vaker het boek Wijsheid aangehaald.    

Het andere en grotere Bijbelboek  heet Wijsheid van Jezus Sirach (ook wel bekend als 

Sirach, of onder de Latijnse naam Ecclesiasticus) is een Bijbelboek van grote omvang (51 
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hoofdstukken) dat ook behoort tot de deuterocanonieke of apocriefe geschriften. Inhoudelijk 

behoort het boek tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur, waar bijvoorbeeld het Bijbelboek 

Prediker ook een goed voorbeeld van is. Het boek bevat spreuken, gegroepeerd naar 

inhoudelijke thema's, gezangen en gebeden. Het geheel is door een kleinzoon van Ben Sirach, 

voorzien van een proloog of inleiding. Uit beide boeken citeren wij vaak in de zondagse 

liturgie in onze Kerken. Het is wijsheidsliteratuur  die de eerste christenen in hun reflectie en 

diepgang hebben overwogen.  Het helpt ons beter te verstaan de Heilige Woorden die God tot 

ons richt. Wat doen we met deze wijsheidsliteratuur?. 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. 

OKTOBERMAAND   ---    ROZENKRANSMAAND 
Wees gegroet 
 
Wees gegroet Maria 
uitverkorene van God 
onze moeder 
 
vol van genade 
die gij wilt uitdelen 
aan al uw kinderen 
de Heer is met u, 
gij kunt van God verkrijgen 
wat wij in gelovig vertrouwen vragen. 
 
gezegende onder de vrouwen, 
ons voorgegaan in nederigheid 
en in dienstbaarheid 
 
gezegend is Jezus 
uit u geboren 
tot onze verlossing ontvangen 

heilige Maria 
moeder van Jezus 
moeder van de Kerk 
 
bid in ons 
bid met ons 
bid voor ons 
 
opdat ook wij, 
in geloof en hoop, 
mogen openstaan 
voor de geest van God 
die ons leidt 
tot in eeuwigheid.  
 
Amen. 
 
(Thea van Domburg-Mans, 

Uit: Groot Gebedenboek, Lannoo 1999) 

FEEST VAN DE STERRE DER ZEE 
Oktober is van oudsher een Mariamaand. In die maand valt ook de feestdag van de bekendste 

Mariadevotie in Limburg: de Sterre der Zee. Sinds 2005 heeft ‘Slevrouw’ - zoals ze in 

Maastricht zeggen – een eigen dag op de kerkelijke kalender: 10 oktober. In de Onze-Lieve-

Vrouwebasiliek in Maastricht, maar ook andere plaatsen in Limburg is er die dag extra 

aandacht voor Maria.  

Het bekende genadebeeld van de Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee staat sinds 1837 in de 

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Aanvankelijk op een zijaltaar en sinds 1903 in de 

zijkapel aan het Onze-Lieve-Vrouweplein. Dagelijks komen er honderden voorbijgangers een 

kaarsje bij haar aansteken. Maar ook andere plekken in Limburg kennen een ‘Sterre-der-

Zeekapel’., ja ook zelfs in Duitsland, Frankrijk enz. is deze titel van Moeder Maria bekend. 

MISSIO EN WERELDMISSIEMAAND OKTOBER 
Oktober is de Wereldmissiemaand. Op Missiezondag 21 oktober wordt over de hele wereld 
in de katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld 
en vieren we dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die 
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de 
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wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken 
maakt. MISSIO Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. 
MISSIO steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen 
en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. 
Onder het motto “God is ons een toevlucht en een sterkte” (uit psalm 46) voert Missio dit jaar 
de campagne waarin Ethiopië centraal staat. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht 
voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland. Er wordt voor twee 
projecten gecollecteerd: voor arme koffieboeren en voor de opvang van vluchtelingen uit de 
buurlanden Zuid-Sudan, Eritrea en Somalië.  
MISSIO is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs, en 
ontvangt geen subsidie van de overheid. Wilt u het werk van MISSIO steunen? Geef dan uw 
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Meer informatie vindt u op de website: www.missio.nl   

DIAKENWIJDING IN KATHEDRAAL 
Ons bisdom krijgt weer enkele nieuwe diakens. Op zaterdag 27 oktober vindt de wijding 

van drie transeunte (dat wil zeggen: op weg naar het priesterschap) diakens plaats in de 

kathedraal aan de Markt in Roermond. De viering begint om 10.30 uur. Iedereen is van harte 

welkom. De wijdelingen zijn Marthoma Alexander (bij ons goed bekend vw stage-periode in 

ons cluster), Marco Figliola en Caesar Cortes Oviedo. Alle drie volgden zij de opleiding op 

Rolduc. Figliola en Cortes Oviedo zijn lid van de Neocatechumenale Weg.  

Marthoma Alexander is 29 jaar en afkomstig uit India. Marco Figliola is eveneens 29 jaar en 

afkomstig uit Italië. Cesar Cortes Oviedo is 34 jaar en afkomstig uit Honduras. Alle drie de 

diakens krijgen een pastorale benoeming in één van de parochieclusters in Limburg.  

HEILIGVERKLARING PAULUS VI, OSCAR ROMERO   EN  DE 

STICHTERES ZUSTERS VAN GELEEN: ZUSTER KATHARINA  KASPER 
Op zondag 14 oktober zal paus Franciscus in Rome zes heiligverklaringen uitspreken. Onder 

hen zijn voorganger paus Paulus VI (1897-1978) en de beroemde Zuid-Amerikaanse 

aartsbisschop Oscar Romero, die in 1980 werd vermoord. Ook bevindt zich onder de nieuwe 

heiligen de Duitse zuster Katharina Kasper (1820-1898), die de congregatie van de Arme 

Dienstmaagden van Jezus heeft gesticht. Deze congregatie heeft op dit moment een klooster 

in Geleen en was in het verleden ook op andere plaatsen in Limburg actief. De andere drie 

heiligen zijn twee Italiaanse priesters en een Spaanse religieuze.  

Dankviering Geleen 

Op zondag 28 oktober is er om 9.30 uur in de Sint-Augustinuskerk in Geleen een dankviering 

bij gelegenheid van de heiligverklaring van Katharina Kasper. Hoofdcelebrant in deze viering 

hulpbisschop Everard de Jong. De zusters van Geleen kwamen enkele jaren geleden in het 

nieuws doordat zij besloten opnieuw actief te worden in de gezondheidszorg. Onder de naam 

Katharina Kasper hebben zij een organisatie opgericht waarin zowel religieuzen als leken 

thuiszorg en dagopvang bieden. 
                                               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 4583175. 

http://www.zonnebloem.nl/sittard


8                                                                                                  21e jaargang,  nr.8 –15 september 2018 

VIERING BGV ZILVEREN BISSCHOPSJUBILEUM 
EN GOUDEN PRIESTERFEEST 

Op 25 september a.s. is het precies 25 jaar geleden dat Mgr. Frans Wiertz tot bisschop werd 
gewijd. Bijna een kwart eeuw lang leidde hij het bisdom Roermond op zijn geheel eigen 
wijze. Bij het bereiken van zijn 75e levensjaar trad Mgr Wiertz eind vorig jaar terug. Hoewel 
hij geen bestuursverantwoordelijkheid meer draagt, blijft hij natuurlijk het bisschopsambt 
bekleden. Daarom willen we het zilveren wijdingsjubileum en, onlangs zijn gouden 
priesterfeest -  van Mgr. Frans Wiertz niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 30 
september a.s. vindt er in de Sint Servaasbasiliek in Maastricht een eucharistieviering uit 
dankbaarheid plaats. De pontificale mis begint 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om 
de jubilaris te feliciteren. Wilt men hem schriftelijk feliciteren dan gelieve dit adres te 
hanteren: ZHE Mgr. Fr. Wiertz, em.bisschop, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht. 
De em.bisschop heeft aangegeven geen persoonlijk cadeau te willen, maar als men toch iets 

wilt geven, geef het dan aan een missiedoel: bijvoorbeeld tbv van een school voor kinderen 

van vluchtelingen uit Eritrea in Sudan, waar de Limburgse aartsbisschop Mgr. Bert van 

Megen als nuntius werkt. Hij zal op 30 september bij de viering in Maastricht aanwezig zijn. 

Bijdragen voor het project zijn welkom op rekeningnummer IBAN: NL83INGB0001030800 

ten name van Bisdom Roermond onder vermelding van ‘bisschopsjubileum’. 
 

BELANGRIJKE DATA 1
e
 H. Communie en H. Vormsel in 2019. 

Wilt u alvast de volgende data voor 2019 noteren: 

Zondag  27 januari  in St.-Petruskerk H. VORMSEL om 11u. 

Donderdag 30 mei  (Hemelvaartsdag)  in St.-Petruskerk 1
e
 H. Communie om 9u30 

Zondag 16 juni in St.-Petruskerk 1
e
 H. Communie  (vw Loedoes) om 9u30 

 

 
 
 

REGINA CARMELI 
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur 

• Eucharistische aanbidding:  

                   zondag (niet na de 1
e
 vrijdag), 1

e
 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); 20.10 u: Dagsluiting                              

- Freitag, 14. September (17.00 U) - Sonntag, 16. September (14.30 U) 2018 

Besinnungswochenende für Frauen ab 40 

Leitung: Sr. M. Renata, Carmel. D.C.J.  

Kosten: € 104,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 

- Donnerstag, 20. September 2018  

80. Todestag M. Maria-Teresa vom hl. Josef 

15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen, PowerPoint: Die letzten Lebenstage von Liebe Mutter  

16.00 Uhr: Gebetsstunde für den Frieden, Vesper (Ende: ± 17.00 Uhr) 

- Maandag, 24 september 2018 (10.00 - 17.00 uur): Bezinningsdag  

De H. Padre Pio en zijn leven met de H. Engelbewaarder 

Op 23 september 2018 is het 50 jaar geleden dat de H. Padre Pio overleden is. Hij had een 

diepe band met zijn H. Engelbewaarder en hij heeft veel mensen naar God, de Moeder Gods en 
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de H. Engelen geleid. Wij willen naar zijn voorbeeld kijken en naar zijn advies luisteren.  

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC. Bijdrage € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

- Vrijdag, 5 oktober - zondag, 7 oktober 2018: Kloosterwandeling 

Meer info en opgave: 0592  54 42 68, www.dewandelmaat.nl  

- Donnerstag, 18. Oktober (17.00 U) - Donnerstag, 25. Oktober (10.30 U) 2018                           

Exerzitien in Stille: Matthäus, Evangelist der barmherzigen Liebe  Leitung: Aloys Jousten, 

Bischof em. von Lüttich Kosten: € 354,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 

- Dinsdag, 30 oktober 2018 (09.00 - 12.00 uur)                                                                  

Feestdag Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef 

09.00 uur: H. Mis, daarna koffie 10.15 uur: Meditatie, impuls ‘Moeder Maria-Teresa’ 

11.30 uur: Middaggebed 

- Donderdag, 1 november (16.30 u) - maandag, 5 november (13.30 u) 2018                                    

Retraite in stilte: De beminde leerling  Inleider: Pater Johan Debeer, Den Haag 

Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 

Freitag, 16. November - Sonntag, 18. November 2018: Seminar         

Wege zum Schattenkind: Heilung nach frühem Kindverlust 

Information, Leitung und Anmeldung: apokropphippen@aol.com  

Dr. Angelika Pokropp-Hippen, Psychotherapeutin und Ärztin 

Lange Kuhle 25, D - 48163 Münster, Tel 0(49) 25 01 53 83 

Kosten: € 89,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 

- Vrijdag, 16 november (17.00 u) - zondag, 18 november (16.00 u) 2018:  

Bezinningsdagen voor gelovigen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar 

“Heiligen als getuigen voor het Evangelie”  Door hun leven en voorbeeld zijn de heiligen de 

beste vertolkers van het Evangelie. Zij laten zien hoe God je leven kan veranderen. Wij 

verdiepen ons in enkele teksten uit de heilige Schrift en daarbij ook in het leven van heiligen, 

die zich vooral hierdoor lieten leiden. Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht.  

Kosten: € 84,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 

Meer info en opgave: 030  606 26 68, www.platform30plus.nl 

Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL 

Sittard Tel: 046 888 95 93, reginacarmelizrg@gmail.com, http://www.reginacarmeli.nl 

 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. In de komende maanden staan 2 data gepland: 
Kerk H Hart van Jezus (Overhoven) op Zondag 30 september om 10u30. 

Kapel Kollenberg op Donderdag 29 november 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 pastorie 4512275.                                                                                         
                                                                                                   Deken Wilbert van Rens. 

      NOG EENS DANK AAN ALLE MEDEWERKERS ST.-ROSAPROCESSIE 
Zoals ieder jaar trokken we op St.-Rosazondag, dit jaar was het op 26 augustus, 
aansluitend aan de Pontificale Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk, in processie 
naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg. Onze Hulpbisschop Mgr. E. de Jong was de 
Bisschop die ons begeleidde door de hectiek van deze tijd. Waar kiezen we voor? Of laten 
we ons inpalmen door de hectische tijd waarin we nu leven. Deze vraagstelling plaatste de 
bisschop als overweging centraal. De H. Rosa heeft bewust gekozen voor de trouw aan 
Christus. Al was er nog zoveel onrecht en corruptie, zij koos onverzettelijk voor Christus. 
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Moge die trouw ons allen inspireren op onze levensweg. Zo begon de drukbezette processie 
haar levenstocht, al biddend en mediterend met onze harmonieën. Van veel kanten hoorden 
we later dat het stijlvol was en dat alles had een diepgelovige impact. Af en toe stond de 
microfoon wat te hard aan bij de voorbidders, maar het veroorzaakte wel dat velen 
meebaden. Processiecomité. Stadsschutterij St. Rosa, Mannenkoor Si-Tard, Broederschap-
pen, Fanfare en Harmonieën, dragers van relieken, scouting, acolieten, misdienaars, koren, 
ceremoniarius en veel achtergrondwerkers    Heel veel dank!!     Deken Wilbert van Rens 
 

CANTICORUM   EN    ONZE VRIJWILLIGERS. 
Ons kerkelijk gemengd koor Canticorum tbv uitvaarten en bijzondere diensten bestaat 50 
jaar. Het is een vaste groep van dames en heren die onmiddellijk klaar staan als er een aparte 
dienst moet worden opgeluisterd, meestal een uitvaart. En daar heb je kwaliteit voor nodig. 
Maar eerst en vooral kundigheid en discipline. Deze twee deugden zijn de basis voor een 
goed koor. En daar mogen we als parochie best trots op zijn. Menige parochie moet alle 
moeite doen om zo’n koor in stand te houden. Mede dankzij onze dirigent en organist Arno 
Kerkhof en zijn voorgangers hebben we zo’n prachtig koor die er niet voor schuwen zeer 
geregeld te repeteren en daarbij telkens goede kwaliteit te leveren. Op zondag 30 september 
a.s. om 11u luisteren zij “hun jubileummis” op en daarbij vieren we ook dankbaar dat we in 
onze parochies en kerken veel vrijwilligers hebben die voor allerlei hand- en spandiensten in 
onze kerken klaar staan. Ook zij worden geëerd en bedankt op die zondag. Na deze H. Mis is 
er een feestelijk samenzijn met Canticorum, al onze vrijwilligers en kerkbestuur. Dan kunnen 
we Canticorum van harte feliciteren en tegen alle vrijwilligers zeggen we uit de grond van 
ons hart:  DANK U WEL.       Deken Wilbert van Rens. 
 

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 
 
 

H. DOOPSEL  

Vayenn, dochter v ouders Dekker-Vedder, uit Nieuwstadt, * 26-8-2018 

Lisa, dochter  v ouders Papousek-Toma, Keltenstraat 8,  * 26-8-2018 

We bidden dat onze dopelingen Vayenn en Lisa onder de goede zorgen van de 

ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 
 

Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten: 

Ruud van Vugt & Martine Jetten, Theresiastr 22 Einighausen, op 22 december 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!  Bel dan  046-4512275. 
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OVERLEDEN 
 

Jet Heerschop 
Jo Knops 
 

  
 W. Churchilllaan 28 
 Rijksweg Zuid 195 
 

 
68 jaar  
82 jaar 
 

 
†  31-07-2018 
†  20-08-2018 

 

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

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN                                                                                              

De kerk viert deze bijzondere dagen in de HH Missen die gehouden worden op de data 1 

en 2 november. Dit jaar 2018 is dit dus op DONDERDAG 1 en VRIJDAG 2 november. 

Omdat alle gelovigen dan niet naar de reguliere HH Missen kunnen komen, viert men in 

sommige parochies deze diensten op zondag ervoor of erna. Wat betreft de Gebedsdienst 

ALLERZIELEN: deze vindt deze plaats op ZONDAG 4 november om 15u op de 

Algemene Begraafplaats en in de RK. Urnenhof (voormalige H. Bernadettekerk), 

opgeluisterd door Bernadettekoor. We hopen u daar  te mogen  begroeten om onze 

overledenen samen aan te bevelen in Gods Barmhartigheid. 

ALLERZIELENDIENST OP ZONDAG 4 NOVEMBER A.S. OM 15u. 

   UW AANDACHT S.V.P.  
Zondag 16 september: Vier-en-twintigste zondag door het Jaar. 
Zondag 23 september: Vijf-en-twintigste Zondag door het Jaar. 
Zondag 30 september: Zes-en-twintigste Zondag door het Jaar.                                                            
Vrijdag 5 oktober: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zondag 7 oktober: Zeven-en-twintigste Zondag door het Jaar.                                                           
Zondag 14 oktober: Acht-en-twintigste Zondag door het Jaar.  
Zondag 21 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het Jaar. Tevens Wereldmissiedag. 
Informatie Wereldmissiezondag zie blz 6+7.  

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 27 oktober  tot 1 december 2018.  

Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 

maandag 15 oktober 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. Met het opgeven en betalen van een misintentie in 

ons parochiecluster geeft men toestemming voor het publiceren van de misintentie in het 

parochieblad en de online publicatie daarvan. 
ST.-PETRUSKERK 

ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS in 

H. Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!                 
Zaterdag 15 september  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestplev v zielenrust vh overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Cath. 

Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen; 
nadienst v Jo Knops  (samenzang)  

Zondag 16 september 
   Vier-en-twintigste Zondag dh jaar  
11.00 uur Plzwd v Jet Heerschop; pljrd v 
overl ouders Boosten-Beaumont; pl overl 
weldoeners vd H. Petruskerk; plev Jan en 
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Miny Reijnders-Kuijpers; gestpljrd ouders 
Tonglet-Winteraeken;  gestpljrd overl 
ouders Baggen-Starmans; plev overleden 
familieleden Pier-Weijzen (Fanfare St.-
Barbara uit Sanderbout) 

Maandag 17 september  
   H. Lambertus, bisschop en martelaar 
08.00 uur ev v het welzijn van Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 18 september 
08.00 uur  v algemene noden van H Kerk 

en wereld 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 19 september 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen     

19.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 

belangen van dit bisdom en onze parochie 

Donderdag 20 september  

   HH. Andres Kim Taegǒn en gezellen 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Vrijdag 21 september    
   H. Matteüs, apostel en evangelist 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
Zaterdag 22 september 
Ochtendmis 9u in Basiliek   
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestplev v de zielenrust vh echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath Krux; 
gestev echtp Caulfield-Tholen; nadienst v 
Jo Knops  (samenzang) 
Zondag 23 september 
   Vijf-en-twintigste Zondag dh jaar                

11.00 uur gestplev ouders Zef en Carry 

Hamers-Schintz; pljrd v Mia v Aubel-

Arnoldts en haar echtgenoot Guus, en 

wederzijdse fam; plev  v Trees en Cor De 

Wit-Neilen, tevens v Dory Neilen 
(samenzang) 
Maandag 24 september                             
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen                                              
19.00 uur gestev Sef Heuts  

Dinsdag 25 september  

08.00 uur  om zegen en lof tev Onze Heer  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 26 september  
08.00 uur  ev v d overl. vd fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 27 september 
   H. Vincentius de Paul, priester 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur v algemene noden van H Kerk en 

wereld 

Vrijdag 28 september 

08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur  ev ter ere v OLVrouw Behou-

denis der Kranken v zieken en noodlijden-

den (D); gestev Frits en Riet Pfennings-van 

Santvoord; overl. Grootouders Simonis-

Tummers en ouders Hage-Simonis 
Zaterdag 29 september                                            
   Feest HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  

   Aartsengelen 

Ochtendmis 9u in Basiliek    
Vigiliemis voor de zondag om                   
18.00 uur Plzwd v Jo Knops; gestplev v de 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hub. Cath. Krux; gestev 
echtp Caulfield-Tholen (samenzang) 

 Zondag 30 september 
   Zes-en-twintigste Zondag dh jaar  

11.00 uur plev v Jan en Miny Reijnders-

Kuijpers; pljrd v Engelbert Schins en 

ouders Schins-Meerts en alle overledenen 

van de familie; plev overledenen vd fam 

Douffet; 1
e
 jaardienst v Jacques Schreurs; 

plev ouders De Haes-Hellemans en dochter 

Minneke; plev uit dankbaarheid v alle  

overl en levende leden van 50-jarig 

Kerkkoor Canticorum; ook uit  dankbaar-

heid voor alle vrijwilligers van onze Kerk 

en Parochies, tevens v al onze overleden 

vrijwilligers. (Canticorum) 
Maandag 1 oktober                                          
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 
om leiding te geven (D)  

19.00 uur  vd actuele (zielzorgelijke) 

belangen van dit bisdom en onze parochie 



PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          13 

Dinsdag 2 oktober  
   HH. Engelbewaarders 
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid v bescherming en leiding (D)  
19.00 uur  om zegen en lof tev Onze Heer 

Woensdag 3 oktober  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezin-
nen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
19.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop 

Donderdag 4 oktober 
   Heilige Franciscus van Assisi 
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
perm. aanwezigheid in H Eucharistie (D) 

19.00 uur v algemene noden van H Kerk en 

wereld 

Vrijdag 5 oktober 
   Eerste vrijdag van de maand 

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 

eerherstel (D) 

19.00 uur v Mis Bisschops en overleden 

familie Bisschops-Maessen; ev tev Onbe-

vlekt Hart van Maria voor priesterroepingen 

in parochie, dekenaat en bisdom  (D)  

Zaterdag 6 oktober 
Ochtendmis 9u in Basiliek      
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur plev v Paul Schlössels; gestplev 
overl fam Mevissen-Driessen; gestplev voor 
de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux 
(gezinsmis)   
Zondag 7 oktober            
   Zeven-en-twintigste Zondag dh jaar  

11.00 uur plev Jan en Miny Reijnders-

Kuijpers; plev voor de overleden leden van 

familie Landuijt-Willems; gestpljrd voor de 

zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en 

haar echtgenoot (Gemengd Zangkoor Con 

Amore Baexem)   

Maandag 8 oktober  

08.00 uur ev v overl vd familie Leonard  

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)   
19.00 uur  vd actuele (zielzorgelijke) 
belangen van dit bisdom en onze parochie 
Dinsdag 9 oktober 
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer  

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Woensdag 10 oktober  

   H. Maagd Maria, Sterre der Zee                                                  
08.00 uur ev weldoeners vd parochie (D) 
19.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop 

Donderdag 11 oktober 
   H. Johannes XXIII, paus 

08.00 uur  v algemene noden van H Kerk 

en wereld 
19.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 
belangen van dit bisdom en onze parochie 
Vrijdag 12 oktober 
08.00 uur voor onze paus en wereldkerk 

19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 

Behoudenis der Kranken voor zieken en 

noodlijdenden (D) 

Zaterdag 13 oktober 

Ochtendmis 9u in Basiliek    
Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur gestplev v zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 14 oktober  
   Achtentwintigste Zondag dh jaar                
11.00 uur uur gestpljrd Thea Bruls-
Barleben; gest plev overl fam Muyres-
Maessen; plev v overleden weldoeners van 
de H. Petruskerk; pljrd v overl ouders Van 
Rens-Reijnders, dochter Elly en schoon-
zoon Fons;  plev ouders Geurts-Cuijpers en 
zonen Henk en Piet (St.-Petruskoor)   
Maandag 15 oktober   
   H.Teresia v Jezus, maagd en kerklerares 

08.00 uur gestev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur  om zegen en lof tev Onze Heer  
Dinsdag 16 oktober 
   H. Gerardus Majella, kloosterling 

08.00 uur v algemene noden van H Kerk en 

wereld 

19.00 uur gestjrd overl echtp Hage-

Baggerman 
Woensdag 17 oktober  
   H. Ignatius v Antiochië, bisschop en 
kerkleraar 
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08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 

belangen van dit bisdom en onze parochie 

19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer  
Donderdag 18 oktober 
   H. Lucas, evangelist 

08.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop 

19.00 uur v algemene noden van H Kerk en 

wereld 

Vrijdag 19 oktober 
08.00 uur v overledenen vd fam Hendrik 
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)        
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 

Zaterdag 20 oktober 

Ochtendmis 9u in Basiliek   
Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur gestplev v zielerust van het overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  (samenzang) 
Zondag 21 oktober WERELDMISSIEDAG 
   Negen-en-twintigste Zondag d h jaar                
11.00 uur gestplev overleden familieleden 
Pier-Weijzen; plev Els Leinders-Alberts; 
plev overl ouders Schillings-Houben; pljrd 
v José Marx; plev Frans Cremers; pljrd 
voor echtlieden Chrit en Mia Dols-Wehrens  
(samenzang)   

Maandag 22 oktober  

08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 

belangen van dit bisdom en onze parochie 

19.00 uur gestev levende en overl. leden 

fam. Musolf-Nyssen 

Dinsdag 23 oktober 

08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer  

19.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop 
Woensdag 24 oktober  

08.00 uur v algemene noden van H Kerk en 

wereld 
19.00 uur ev v d overledenen v fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Donderdag 25 oktober 
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige 

Vader de Paus en al zijn intenties (D) 

19.00 vd actuele (zielzorgelijke) belangen 

van dit bisdom en onze parochie 

Vrijdag 26 oktober 
08.00 uur v. Maria Smeets uit 
dankbaarheid (D) 
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 27 oktober 
Ochtendmis 9u in Basiliek  

    ST.-MICHIELSKERK   

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 

- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 16 september       
   Vier-en-twintigste Zondag dh jaar                 

09.30 uur pljrd v Marianne Könings; plev 

lev en overl leden Sjtadssjötterie St. Rosa 

Zitterd (bgv Koningsvogelschieten); gestplev 

vd zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux, gestev echtp Caulfield-Tholen 

(Hofzengers) 

Zondag 23 september 
  Vijf-en-twintigste Zondag dh jaar                 
09.30 uur gestpljrd v RD Jo Simons; 
gestplev voor de zielenrust van het overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux;  gestev echtp Caulfield-
Tholen   (samenzang)  

   Zondag 30 september 
   Zes-en-twintigste Zondag dh jaar. 
Tevens patroonsfeest HH. Michaël,   

 Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
      09.30 uur gestplev vd zielenrust van het  

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux, gestev echtp 

Caulfield-Tholen (samenzang)                
Zondag 7 oktober 

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

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 

Donderdag 12 oktober OPEN KERK 

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 14 oktober 
   Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar                
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09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

 Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 21 oktober WERELDMISSIEDAG                                  
  Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar                   

09.30 uur gestplev vd zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath 
Krux (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 16 september (Basiliekkoor)    
  Vier-en-twintigste Zondag dh jaar                 
10.00 uur overl echtp. Caulfield-Tholen  

Donderdag 20 september  

   HH. Andres Kim Taegǒn en gezellen 

10.30 uur  v de kinderen v Kinderkrans, 

v overl. leden Aartsbroederschap, v  

overl Caulfield-Tholen. 

Vrijdag 21 september 

13.00 uur Pl Huwdienst v Dennis 

Zeestraten & Anouk Reijnen 

Zaterdag 22 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 

Zondag 23 september 
  Vijf-en-twintigste Zondag dh jaar 
10.00 uur gest.jrd.overl vader Lodewijk 

Collé, tevens v overl ouders Stoffels-

Loomanns en v overl ouders Ruyten-

Stoffels; v overl echtp Caulfield-Tholen. 

Donderdag 27 september 
   H. Vincentius de Paul, priester 
10.30 u v  de kinderen Kinderkrans; v 
overl. leden vd Aartsbroederschap; overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 29 september   
   HH. Michaël, Gabriël en Rafaël,  
   Aartsengelen 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
14.00 uur Pl Huwdienst bruidspaar 
Florian Verboord & Suzanne Hendriks  
Zondag 30 september   
   Zes-en-twintigste Zondag dh jaar  
 (mmv Bernadettekoor) 

10.00 uur ; 1
e
 pljrd Jean Vroomen ; v de 

levende en overl leden v d Aartsbroeder-

schap ; v overl echtp Caulfield-Tholen. 

(bedevaart Baandert)  
Donderdag 4 oktober 
   Heilige Franciscus van Assisi 

10.30 uur vd kinderen vd Kinderkrans; v 
de overl. leden vd Aartsbroederschap; v 
overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 6 oktober 
09.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 7 oktober 
  Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar   
 (mmv Jeugdfanfare Puth)     

10.00 uur  v overl Caulfield-Tholen ; v 

levende en overl l v d Aartsbroederschap 
(Bedevaart Sweikhuizen) 

Donderdag 11 oktober 
   H. Johannes XXIII, paus 
10.30 uur gestjrd v.overl ouders 
Curvers-Smeets;  v kinderen v.d. Kinder-
krans, v.d. overl. leden Aartsbroeder-
schap; v echtp.Caulfield -Tholen  
Zaterdag 13 oktober 
09.00 uur  v echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 14 oktober  Oktober H,M 
    Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar        
10.00 uur v Fam.Vleugels..Danke!!; v 
overl echtp Caulfield-Tholen.       
Donderdag 18 oktober  
   H. Lucas, evangelist 

10.30 uur v leden Kinderkrans; v overl. 

leden Aartsbroederschap; overl echtp 

Caulfield-Tholen.  

Zaterdag 20 oktober                            

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 21 oktober WERELDMISSIEDAG  
   Negen-en-twintigste Zondag dh jaar                
10.00 uur  v lev en overl leden v d 
Aartsbroederschap; v  Caulfield-Tholen  
Donderdag 25 oktober                                      
10.30 uur v de kinderen v Kinderkrans; 
v leden  Aartsbroederschap; v. overl  
echtp.Caulfield-Tholen 
Zaterdag 27 oktober 
09.00 uur v overl 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 maandag 15  
oktober 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. 

TWEE DROEVIGE BERICHTEN VOOR ONZE BASILIEK .  
Onlangs moesten de medewerkers en vrijwilligers van de basiliek afscheid nemen van een  
oud-bestuurslid en een pastoraal medewerker. Op 23 augustus bereikte ons het bericht van 
het geheel onverwachte overlijden van Harrie Palmen. Harrie was ruim 30 jaar bestuurslid 
van de aartsbroederschap van O.L.V. v/h Heilig Hart. In die hoedanigheid was hij belast met 
het onderhoud van basiliek en Mariapark. Onder zijn leiding werden 3 grote restauraties aan 
de basiliek uitgevoerd. Harrie Palmen was een deskundig architect met veel kennis van de 
restauratie van monumenten. Harrie werd ervaren als een hardwerkend bestuurslid met een 
rustige, behulpzame en zeer beminnelijke persoonlijkheid. In 2004 trad hij terug uit het 
bestuur van de aartsbroederschap maar bleef nog zeer actief in het lokale verenigingsleven.   
Op St.-Rosazondag overleed onze pastoraal medewerker Paul van de Veen. Paul was al 
enkele maanden uit de running vanwege diverse lichamelijke klachten. In juli kwam daar de 
diagnose longkanker bij. Daarna ging het snel achteruit. Sinds het vertrek van de zusters uit 
Sittard in 2010, maakte Paul van de Veen deel uit van het basiliekteam. In die hoedanigheid 
was Paul iedere dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag op de Oude Markt 20  aanwezig, 
o.a. voor het houden van geloofsgesprekken. Op deze dagen nam hij ook het voorbidden van 
het Rozenhoedje voor zijn rekening. Als speciale aandachtgebied had Paul de Kinderkrans en 
de correspondentie. Ook schreef hij regelmatig in het Blauwe Boekje in de rubriek Nieuws 
uit het Basiliekteam. Paul was een toegewijde vrijwilliger wiens inzet gemist gaat worden. 
Zij mogen rusten in Gods Vrede op voorspraak van OLVrouw vh H. Hart. 

Secretaris Aartsbroederschap: Seph Castro  

 
 

 

BELANGRIJKE DATA 1
e
 H. Communie en H. Vormsel in 2019. 

Wilt u alvast de volgende data voor 2019 noteren: 
Zondag  27 januari  in St.-Petruskerk H. VORMSEL om 11u. 
Donderdag 30 mei  (Hemelvaartsdag)  in St.-Petruskerk 1

e
 H. Communie om 9u30 

Zondag 16 juni in St.-Petruskerk 1
e
 H. Communie  (vw Loedoes) om 9u30 

 

 

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

Kerkbijdrage t.bv parochie H. Bernadette, Baandert 23 

ING-bank: NL07INGB0001571973 

 
BEDEVAART NAAR DE BASILIEK   
Ieder jaar gaat onze parochie op bedevaart naar de Sittardse Basiliek. Zoals vorig jaar al 
aangekondigd gaan we vanaf dit jaar op de laatste zondag van september en doen we dat 
niet meer met een bidprocessie vanaf de Maria&Bernadettekapel in onze voormalige 
Bernadettekerk, maar kan iedereen op eigen gelegenheid naar de Basiliek gaan. De H.Mis 
in de Basiliek begint om 10 uur. Het Bernadettekoor zal op deze zondag 30 september de 
zang in de Basiliek verzorgen. Na de H. Mis is weer gelegenheid tot ontmoeting in het 
Mariapark onder het genot van een kopje koffie.   
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 vrijdag 5 oktober (1

e
 vrijdag 

van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.  

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl
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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. 
Gebedsdienst ALLERZIELEN: deze vindt deze plaats op ZONDAG 4 november om 
15u op de Algemene Begraafplaats en in de RK. Urnenhof (zie blz 11). 

KERKPROEVERIJ  zie hiervoor de artikelen op blz 3-4-5.   
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
Met ingang van 1 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadette-
kapel. 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 zomers van 14-16 u.  

  
24

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 
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Zaterdag 15 sept 19.00 u Nadienst Antonio Carvajar – Nadienst Wim Kurvers 

Woensdag 19 sept 19.00 u Intentie Diederen 

25
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 22 sept 19.00 u Nadienst Antonio Carvajar – Nadienst Wim Kurvers 

Woensdag 26 sept 19.00 u Ter ere van de H.Antonius - Intentie Diederen 

26
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 29 sept 19.00 u Jrd Overl. ouders Pustjens-Linden – Nadienst Wim Kurvers 

Woensdag 3 okt 19.00 u Ter ere van de H.Antonius - Intentie Diederen 

27
E 

ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 6 okt 19.00 u Nadienst Wim Kurvers 

Woensdag 10 okt 19.00 u Intentie Diederen 

28
E 

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 13 okt 19.00 u Zeswekendienst Wim Kurvers 

Woensdag 17 okt 19.00 u Ter ere van de H.Antonius - Intentie Diederen 

29
E 

ZONDAG DOOR HET JAAR
 

Zaterdag 20 okt 19.00 u Consecratiefeest H.Pauluskerk 

Woensdag 24 okt 19.00 u Intentie Diederen 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof 
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 13 oktober bij Diaken R. Fleischeuer 
4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

Overleden  Antonio Cavajal, Steenuilstraat 4, 83 jaar,† 15-08-2018 
Wim Kurvers, Eisenhowerstraat 630, 64 jaar,† 31-08-2018 
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 
KERKPROEVERIJ  zie hiervoor de artikelen op blz 3-4-5.  Op 15 september 
doen we weer mee aan ‘kerkproeverij’ voor iedereen die (weer) eens de echte 

waarde van de kerk wil proeven. Als we nu allemaal eens iemand meenemen, dan zijn we 
met twee keer zoveel! Na afloop kunt u in ons parochiezaaltje gezellig napraten, met koffie!   
CONSECRATIEFEEST  Ook op zaterdag 20 oktober is er na de avondmis gelegenheid 
om in ons parochiezaaltje gezellig na te praten met een  kopje  koffie! 
Gebedsdienst ALLERZIELEN: deze vindt deze plaats op ZONDAG 4 november om 
15u op de Algemene Begraafplaats en in de RK. Urnenhof (zie blz 11), 

 
BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN                       

Zondag 16 september:  24e Zondag door het Jaar 10.30 uur  Cantate 

met Corneliuszegen: nadienst v Berp van Susteren-van Duinen; Harrie Gruisen 

Vrijdag 21 september: 13.00 uur Pl Huwdienst Roy Mosman & Kimberley Nottelman 

Zondag 23 september:  25e Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang 

Nadienst v Berp van Susteren-van Duinen; Harrie Gruisen; jaardienst ouders Meulenberg-

Thissen; jaardienst Hub Zweipfenning 
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Zondag 30 september:  26e Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang 

Met Ziekenzalving: Overleden ouders Katharina en Johan Claessen-Aufsfeld en zoon 

Joseph; Annie Nicoll-Pousart; jaardienst Lambert Heijnen; Harrie Gruisen 

Zondag  7 oktober:  27 e Zondag door het Jaar 10.30 uur The Voices of Kids 

tevens Gezinsviering; Voor noodlijdenden en hulpverleners                                                   

Zondag 14 oktober: 28e Zondag door het Jaar 10.30 uur Cantate 

voor het geestelijk welzijn van de parochie                                                   

Zondag 21 oktober: 29e Zondag door het Jaar 10.30 uur  Volkszang  

Chrit Gruisen vanwege zijn verjaardag Tevens Wereldmissiedag: v informatie zie blz 6+7 

OVERLEDEN Op 17 augustus is overleden Berp van Susteren-van Duinen. Mevr. van 

Susteren woonde in Ophoven. Zij mocht 62 jaar worden. 

GEDOOPT  Op 19 augustus werd gedoopt Joaz Philippen, Vrangendael 142. 

Wij feliciteren dopelingen, ouders en familieleden en bidden dat zij zullen opgroeien tot 

goede gelovige mensen. 

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 rozenkrans-

gebed. 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. 

Gebedsdienst ALLERZIELEN: deze vindt deze plaats op ZONDAG 4 november om 

15u op de Algemene Begraafplaats en in de RK. Urnenhof (zie blz 11) 

KERKPROEVERIJ  zie hiervoor de artikelen op blz 3-4-5.  Na afloop H Mis van zondag 

16 september kunt u in ons parochiezaaltje gezellig napraten met een  kopje  koffie!   

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN Zie hiervoor het artikel op blz 9:  In onze parochie 

kunt u dit sacrament ontvangen in een speciale Eucharistieviering op zondag 30 september 

om 10.30. Kent u iemand of wilt u zelf die dit sacrament ontvangen, meldt u dan aan via het 

parochiekantoor, Geldersestraat 37 ( tel: 046-4583023). Het kantoor is van dinsdag t/m 

vrijdag bemand van 10.00 - 12.00 uur. Achter in de kerk liggen de aanmeldingsformulieren. 

CORNELIUSZEGEN  Op zondag 16 september kunt u na de Eucharistieviering weer de 

Corneliuszegen ontvangen. Al in 1923 ontstond in de noodkerk van Overhoven een devotie 

voor de H. Cornelius. Deze heilige was bisschop van Rome (3e eeuw).  Cornelius werd het 

slachtoffer van de christenvervolgingen in Rome. Hij stierf in ballingschap. Omdat hij paus 

was wordt hij vaak afgebeeld als een tiaradragende bisschop. In 1924 verkreeg onze kerk 

een relikwie van Cornelius. Zijn beeltenis vinden we zowel achter in de kerk, als in de 

Mariakapel. Cornelius wordt aangeroepen bij zenuwziektes, vallende ziekte, jicht, oorziek-

tes, stuipen, gangreen, kinkhoest en andere kinderziektes. Cornelius is ook aan te roepen bij 

onrust en stress. In veeteeltkringen ziet men hem als de beschermer van het hoornvee. 

DIERENZEGENING. Op 7 oktober wordt weer een dierenzegening gehouden. Eerst een  

gezinsviering met als thema St. Franciscus, die om 10.30 uur begint in de H. Hartkerk. De 

kinderen mogen hun (dieren)knuffel meenemen. Na de H. Mis is er koffie/thee en vlaai 

(tegen een kleine vergoeding) bij het parochiecentrum. Mensen en kinderen die de 

kerkdienst hebben bijgewoond, worden in de gelegenheid gesteld om eerst hun huisdier te 

gaan halen. Om 12.00 uur zal kapelaan van der Wegen dan beginnen met de zegening. 

Deze zegening vindt plaats op het grasveld tussen parochiecentrum en kerk. De zegening is 

uiteraard gratis, een vrijwillige bijdrage is zeer welkom. 

LEIF en LEID.  BOEKEN- en SIERADENBEURS: Na de H.Mis op 7 okt bent u 

welkom om te snuffelen tussen de vele boeken, sieraden, puzzels, LP’s, CD’s en DVD’s 
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die te koop worden aangeboden. Gezien de diverse voorraad is er wel voor elk wat wils: 

van jong tot oud. Deze beurs begint om half twaalf. 

SOEP eten op 23 september in het parochiezaaltje. Wegens het enorme succes van de 

twee keren eerder is er weer gelegenheid om heerlijke soep te eten en wel na de H. Mis op 

23 september, zo rond half twaalf. U bent van harte welkom. 

KOFFIEDRINKEN Op zondag 7 oktober kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie 

komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!  

POETSEN  Woensdag 3 oktober wordt onze kerk weer gepoetst en wel tussen 9.00 uur en 

12.00 uur. Heeft u een uurtje tijd om mee te helpen? U hoeft echt niet de hele morgen te 

blijven! Mag wel! Alle hulp is welkom en het is nog gezellig ook.                 

THUISCOMMUNIE Op zondag 14 oktober na 11.15 uur wordt er voor aan huis 

gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht. 

DANK aan Bernadettekoor  voor de mooie opluistering van de H. Mis  b.g.v. Maria 

Hemelvaart en vooral Ans Maessen die geheel belangeloos weer de mooie Kroed-Wösjen 

heeft verzorgd. Wij zijn erg blij dat zij dit vele werk ieder jaar weer wil doen. 

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 12 oktober aanleveren. WE KUNNEN NIET ZONDER 

U!!! VERGEET UW KERKBIJDRAGE DAAROM NIET!      NL 37INGB0001035314   

 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. 9 verschijnt op 
27 oktober en loopt tot 1 december 2018. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 15 oktober 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. 

mailto:digitaalparochieblad@gmail.com
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