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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 
  De volgende aflevering verschijnt 15 september 2018.   

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

(KLEIN)KINDEREN ZIJN HEILIG?? 
Onze wereld stond op zijn kop. Het voetbalteam -  niet van het WK maar van Thailand – zat in 
de zwaarste wedstrijd die men ooit kan bedenken. Gevangen in de grot, bedreigd door het 
wassende water, waren de jeugdige voetballers met hun coach al dagenlang vermist. Dankzij 
het volhoudende en krachtige reddingswerk van marine-duikers, met adviezen van 
reddingsploegen afkomstig uit heel de wereld en gesteund door gebeden van talloze gelovigen, 
kwamen ze in groepen van 4 in drie dagen tijd uit hun benarde situatie, precies op tijd voordat 
het wassende water hen zou “verslaan”. Je zag menig ouder met hun telefoon, tablet etc. 
smachtend kijken naar de verlossing. En die kwam. De jonge Thaise voetbalsterren schitterden 
door hun vitaliteit, de redders door hun kwaliteit en er was ook groot verdriet omdat een van de 
duikers daarbij zijn leven verloor. Opvallend was ook de mededeling dat de coach die kinderen 
zo bijzonder had begeleid: hij had hen mediteren geleerd. Hij was een tijdlang monnik 
geweest, zoals dat gebruikelijk is in de cultuur van Thailand: jong-volwassenen gaan soms 
“vrijwillig” voor een jaar naar een klooster. Hij kende de diepere waarde van innerlijkheid 
waardoor je van binnen, in je ziel, rustig en vol overgave wordt. Thailand en haar reddende 
mensen geven ons een schitterend voorbeeld welke waarden in het leven werkelijk nodig zijn. 
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En daar word je stil van. Iedereen voelde aan: het had mijn kind kunnen zijn, of mijn kleinkind 
of familielid. Menig opa of oma toont me vaker – dikwijls via tablet of iPhone – heel trots hun 
kleinkind(eren). Ik begrijp die trots best. Alhoewel het woordje “trots” eigenlijk niet past. Het 
klinkt zo potsierlijk, zo van kijk eens wat ik heb……  Hier past eerder het woord “dankbaar”. 
Van mijn leeftijdgenoten hoor ik vaker al die geliefde verhalen over hun kleinkinderen. Bij 
menig ouder – die in hun huwelijk kinderloos zijn gebleven – hoor ik vaak stilte, en sommige 
laten heel blij hun familieband horen. Toch moet het me van het hart dat in al die 
liefdesverhalen vaak veel te weinig terug te vinden is van een echt wegcijferende liefde. Meer 
komen naar voren de prestaties, de successen enz. De ouders van de kinderen zijn vaker 
strenger dan de grootouders…. En soms zijn er conflicten tussen ouders en grootouders: 
grootouders moeten zich niet met de opvoeding van hun kinderen bemoeien, is vaker de klacht. 
De kinderen zelf zijn slim, ze weten  precies bij wie ze hun gelijk kunnen halen. Is dat niet van 
alle tijden. Het levensverhaal van een vroegere klasgenoot - met wie ik destijds het eindexamen 
middelbare school heb gedaan - kwam bij me terug. Hij was zoon van een grote rijke fabrikant, 
ik zoon van een bakker. Voor hem was de weg uitgestippeld, zo liet hij ook vaker blijken aan 
zijn klasgenoten. Pa opvolgen in het grote bedrijf. Maar het liep anders. Vaderlief stuurde zijn 
zoon naar een bedrijf van een collega. Deze directeur liet hem solliciteren. Om te kunnen 
studeren heb je lesgelden nodig, zijn vader vond niet dat hij dat moest betalen, dus moest hij 
het maar zelf gaan verdienen. Een beurs kon hij niet krijgen. De vriend van zijn vader gaf hem 
de kans daar te komen werken. De tijd van fuiven en feestvieren was ineens voorbij. En zo 
begon zijn leven heel anders als hij gedacht had. Ik herinner me nog dat hij op kamers ging 
wonen want hij moest elke morgen vroeg op. Ik heb lang niets meer van hem vernomen. Totdat 
ik onlangs hem ontmoette, na meer dan 50 jaar. Hij had een prachtige carrière achter de rug. 
Hij was topmanager geweest van een aantal bedrijven die niets met het bedrijf van zijn vader te 
maken hadden. We vertelden elkaar ons levensverhaal. Hij was gelukkig getrouwd, prachtig 
gezin, en hij vond dat zijn kinderen hetzelfde moesten doen zoals hij gedaan had. Wat bedoel 
je, was mijn vraag. Na middelbare school gaan ze ook maar hun eigen kost verdienen en 
zorgen ze maar dat ze ook hun eigen studie door werken betaald krijgen. Mijn zoon is 
landbouwer geworden, heel anders als ik gedacht had en mijn dochter is nu directeur van 
scholenstichting. Ze zijn gelukkig, dat is het allerbelangrijkste en dat heeft mijn vader me 
destijds goed ingeprent. Later heeft hij me ook toevertrouwd dat hij het zelf moeilijk vond om 
mij te dwingen die weg van zelfstudie en werk in te slaan. Ik was eerst boos op hem en later 
voelde ik in die pijn hoe hij me vormde en wilskrachtig maakte om die weg in te slaan. Had ik 
hem opgevolgd in zijn bedrijf, ik denk dat ik misschien wel het faillissement had kunnen 
veroorzaken waardoor veel mensen hun job hadden verloren. Mijn vader heeft me gedwongen 
maar dat was uit echte liefde. Dat heeft ervoor gezorgd van wat ik nu geworden ben: 
zielsgelukkig. Kostbaar zo’n ontmoetingen!! Kostbaar is daarom ook de ontmoeting met het 
Thaise Jeugdelftal: ze hebben ons op het spoor gezet van wat nu de werkelijke waarde is van je 
leven: voel je ziel aan, verwaarloos het niet!! Daar kan geen WK tegenop!! 

Deken Wilbert van Rens 

 

2018 
Mijn Kerk in balans! 

Banknummers op blz 20 
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  GEBEDSINTENTIES 
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. De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de 
maand september luidt: Jongeren in Afrika. Dat jongeren in Afrika toegang 
mogen hebben tot onderwijs en werk in hun eigen land.  

augustus  
       2018         

     
   september 

  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 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. 
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 
De boeken Ezra en Nehemia beschrijven de terugkeer uit de ballingschap in Babel naar 

Juda en Jeruzalem, hun arbeid en wederwaardigheden in hun historische 
thuisland. (5 en 6e eeuw v Chr). Ezra beschrijft de herbouw van het altaar 
en de tempel. Nehemia beschrijft de herbouw van de muur rond 
Jeruzalem.  
Het boek Ezra (10 hoofdstukken) is doorademd van leer, leven en 

prediking van de gepassioneerde schriftgeleerde Ezra, onder wiens leiding een tweede 
groep ballingen terugkeerde naar het land Israël. Van de een op andere dag zijn de Joodse 
ballingen hun leven niet meer zeker. Een decreet van de koning gebiedt de Babyloniërs om 
op de dertiende dag van Adar alle Joodse mannen, vrouwen en kinderen om te brengen. 
Ezra, een Joodse geleerde, wordt plotseling voor de taak gesteld om zijn wanhopige volk te 
leiden als het zich afvraagt wat de reden is voor deze ramp. Waar is hun God? Ezra 
overleeft de strijd, maar veel van zijn volksgenoten niet. Bedroefd vraagt hij God of Hij de 
weg vrij wil maken voor de ballingen om eens en voor altijd terug te keren naar Jeruzalem. 
Als zijn gebeden worden verhoord, en de laatste ballingen terugkeren om de 
aanbiddingsdienst in de tempel in ere te herstellen, ontdekt Ezra dat het ook in Jeruzalem 
nooit makkelijk is om Gods wet na te leven. Na al de jaren van ellende keren steeds meer 
Joden God nu de rug toe. Algauw ontspint zich een nieuwe strijd: de strijd voor Gods 
verbond en degenen die Hem trouw zijn.                                                                               
In het Boek Nehemia (13 hoofdstukken) lezen we het vervolg van de geschiedenis van de 
terugkeer van de Joodse ballingen. Het onderwerp van dit boek wordt gevormd door de 
herbouw van de muren van Jeruzalem. De droevige staat van deze muren vormt de reden 
voor Nehemia's gebed in hoofdstuk 1, de reden voor zijn terugkeer, en de taak die Nehemia 
ter hand neemt bij zijn aankomst. Gedurende de zeventig jaar ballingschap is het land, dat 
bij de wegvoering naar Babel ontvolkt achterbleef, echter door naburige volken in gebruik 
genomen. De weinige achtergebleven Hebreeën vormden een minderheid in hun land. Deze 
immigranten komen in verzet tegen de hernieuwde Hebreeuwse activiteit in het land. De 
strijd wordt echter niet met geweld, maar met juridische middelen uitgevochten. 
Waarom lezen we in de bijbel al die droevige verhalen over het onrecht dat dit gelovige volk 
wordt aangedaan? Het gaat erom dat we leren inzien hoe trouw onze God blijft, ook al zijn we 
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zelf ontrouw. Hij blijft trouw! Hij wilt U en mij redden: zo is onze Verlosser! 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. 

DE PAROCHIE EN DE AVG 
Al een paar eeuwen kent men in de RK Kerk Wetten Kerkelijk Recht (de laatste versie is 
van 1983) waarbij - naar canon 535 §1 en §4 - de pastoor 
verplicht is zorg te dragen dat kerkelijke documenten met 
vermelding van personalia niet in onbevoegde handen mogen 
komen. Hierbij heeft eind mei de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming – kortweg AVG – zich aangesloten en is 
voor alle landen van de Europese Unie van kracht geworden om 
de privacy van burgers internationaal beter te beschermen.  
Uitgangspunt van de wet is dat bedrijven en organisaties niet 
zomaar persoonsgegevens van mensen mogen gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens 
die herleidbaar zijn tot één concrete persoon. Het betreft de naam en adresgegevens, maar 
bijvoorbeeld ook e-mailadressen, BSN-nummers, bankgegevens en soms ook foto’s en 
videomateriaal. Daarnaast kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens, waartoe onder meer 
gegevens over geloof, politieke voorkeur of medische gegevens vallen. 
Op de website van ons cluster (rk-kerken-sittard.nl) staat de privacyverklaring, waarin 
wederzijdse rechten (en plichten) staan opgesomd. Verschillende relevante teksten op de 
website en/of in het parochieblad zijn of worden aan deze nieuwe wet aangepast 
 
MGR. SCHNACKERS: HET GROOTSTE MUSEUM 
"Kerken mogen niet verworden tot louter musea, maar dienen plekken te zijn van levendige 
geloofsbeleving. Daarom is het goed om catechetische rondleidingen aan te bieden." Dat 
schrijft diocesaan administrator Schnackers in onderstaande overweging.  
De vakantie gaat beginnen. Iedereen heeft zo zijn eigen invulling van deze vrije tijd. Massaal 
zal er naar de stranden getrokken worden. Er zijn ook de mensen die graag de bergen in 
trekken om daar onder de indruk te raken van Gods natuur. Tenslotte zijn er de mensen die 
graag bezichtigen. Ze maken stedentrips naar Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam, Wenen, 
München, Rome, St.Petersburg, enz, enz… Op hun programma staan de bezienswaardigheden. 
Hun reisgidsen geven de noodzakelijke informatie over de bijzondere gebouwen. Enige 
verdieping in de historie van de stad strekt meestal tot aanbeveling. De Arc de Triomph te 
Parijs verwacht, dat men iets van Napoleon weet. Ook het Forum Romanum te Rome verwacht 
enige achtergrondinformatie. Behalve grote gebouwen worden er ook musea bezocht. Soms is 
het museum het eerste doel van de stedentrip zoals het Louvre te Parijs en de Hermitage in St. 
Petersburg of het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook is er vaak bijzondere aandacht voor 
religieuze kunst. Laatst bezocht ik het Teseum in Tongeren. Zeer de moeite waard. Ook heb ik 
enkele keren een bezoek gebracht aan het museum voor religieuze kunst in het Catharijne-
convent te Utrecht. 
Onze kerkelijke kunst 
Maar vaak is er ook veel religieuze kunst ‘binnen handbereik’, in de eigen omgeving en soms 
zelfs in de eigen parochiekerk. Het is inmiddels al weer een kwart eeuw geleden dat de NCRV 
het programma ‘Kerkepad’ uitzond. In een bepaalde stad werd er de mogelijkheid geboden om 
van kerk tot kerk te wandelen/fietsen. In deze kerken werd dan de kerkelijke kunst uitgestald 
en werd er uitleg gegeven bij de geschiedenis van het kerkgebouw.  
Het Catharijneconvent in Utrecht is zich ervan bewust geworden, dat er zich heel wat 
kerkelijke kunst in de eigen omgeving bevindt en dat de kerken samen als het grootste museum 
van Nederland beschouwd mogen worden. Inderdaad bevindt er zich heel wat kerkelijke kunst 
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in onze gewone dorps- en stadsparochiekerken. Helaas weet het inbrekersgilde dat ook en vele 
parochies moeten hun kunst in de kluis bewaren en na de vieringen gaan de deuren van de 
kerken weer op slot. Maar te vaak gaan we ook achteloos voorbij aan onze kerkelijke kunst in 
eigen kerk. We moeten er uitdrukkelijk op gewezen worden. 
Het initiatief van het Catharijneconvent om te wijzen op de plaatselijke aanwezigheid van 
kerkelijke kunst verdient dus alle erkenning. Er is de waardering dat sommige kerken haast als 
een museum te beschouwen zijn. In ons bisdom hebben we enkele toppers zoals de Sint-
Servaasbasiliek en de 'Slevrouwe'-basiliek met hun schatkamers te Maastricht. Maar ook de 
abdijkerk van Rolduc mag er zijn of de Munsterkerk in Roermond, de Grote Kerk van 
Venray, de Sint-Martinuskerk in Gennep of de Sint-Lambertuskerk te Horst. Enz Enz.               
Maar toch 
Maar toch, ondanks dat ik een liefhebber ben van kerkelijke kunst, begon mijn geweten wat te 
knagen. Doen we er wel goed aan door te spreken van het 'grootste museum' van Nederland. 
We brengen immers naar het museum wat uit de tijd is en niet meer leeft. Onze kerken mogen 
daarom niet verworden tot musea, maar dienen plekken te zijn waar de geloofsgemeenschap 
samenkomt om er in het heilig Woord en de heilige Sacramenten onze Heer Jezus Christus te 
ontmoeten, die ons van Zijn Leven vervult en uitstuurt om zijn heilswerk in deze wereld nú 
voort te zetten als een opdracht nú.                                                                                                             
Het is bovendien een wereld van verschil of ik met bewondering naar een doopvont kijk 
vanwege de respectabele ouderdom, of omdat de doopvont de plek is van het eerste sacrament 
waar in geloof het doopwater over het hoofdje van een kindje stroomt en dit kindje daardoor 
ook kind van God wordt en God zich daarmee borg stelt voor dit kind. Het is een wereld van 
verschil, of ik een monstrans bekijk als staaltje van edelsmeedkunst alleen, of omdat dit het 
kleinood is om te tonen dat Jezus werkelijk tegenwoordig is in de Eucharistie en dat met dat 
doel deze fraaie houder is geschapen. Het is een wereld van verschil, of ik de beeltenis van 
O.L.Vrouw enkel beschouw op de artistieke waarde, of dat ik zelf beleef, dat zij de Moeder 
Gods is en ook onze hemelse Moeder is, aan wie ik mijn zorgen toevertrouw en die vanuit de 
hemel met mij meebidt. Onze kerkgebouwen mogen niet verworden tot louter musea, maar 
dienen plekken te zijn van levendige geloofsbeleving. Het zou daarom goed zijn om de stroom 
van bezoekers catechetische rondleidingen te geven, waarin de waarde van het kerkgebouw 
met alles wat erin aanwezig is en erin gebeurt, wordt verklaard. Ook is het zinvol om mensen 
uit te nodigen tot gebed in een middagvesperdienst of stille aanbidding. Dan komt de actuele 
waarde van het kerkgebouw pas echt tot zijn recht. 

Dr. Hub Schnackers, 
diocesaan administrator 

MUTATIES KERKBESTUUR OP BASIS VAN BETROKKENHEID. 

Na ruim een jaar van overleg en vele contacten zijn er in de laatste kerkbestuursvergaderingen 
een aantal wijzingen/aanvullingen gekomen voor wat betreft de samenstelling van ons 
kerkbestuur. Toegetreden als adviseur van ons kerkbestuur (vooral wat betreft 
restauratie/onderhoud kerkgebouwen) is Dhr Hay Verbruggen, Provencestraat 4, alhier en 
samen met kerkmeester Huub Graat zullen zij deze portefeuille invulling geven. Verder is 
toegetreden als kerkmeester Dhr. Robert van Wijk, Jubileumstraat 21, alhier. Hij was al een 
tijdlang adviseur van ons kerkbestuur en nam met onze penningmeester een aantal (deel)taken 
voor zijn rekening. Nu is hij vanaf 1 juli door ons Bisdom benoemd tot kerkmeester. Wij 
wensen onze beide heren veel succes en danken hen hartelijk voor hun meeleven en zorgen. 
Overigens blijft het een oproep aan iedere kerkbetrokkene – en vooral jongeren – om zich te 
melden als kandidaat voor bijvoorbeeld ons kerkbestuur: dames zowel heren…..  bij ons is 
eerder welkom de betrokkenheid en verbondenheid. En daar gaat het om!! Nu gaat het er niet 
om direct een nieuwe kerkmeester te hebben maar wel om een kader te vormen van nauw 
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betrokken adviseurs die altijd a.h.w. klaar staan om mee sturing te geven aan de opdracht waar 
het kerkbestuur voor staat. Kunnen we onze monumentale kerkgebouwen in stand houden? 
Zijn ook niet direct kerkbetrokken Sittardenaren inderdaad bereid hun kerken in stand te 
houden door deze culturele projecten geschikt maken voor een breder gebruik als enkel 
kerkgebouw?. Enz. Allemaal vragen die in een bredere kring van jonge geïnteresseerde 
vrijwilligers aan de orde kunnen komen. Dus, heb je een mening die de toets van overleg en 
betrokkenheid doorstaat, breng deze dan in. Anders zet je jezelf in een rij van zoveel 
“wachtenden” die nog voor u zijn. Maak van jezelf geen toeschouwer, maar bouw mee op!!
              Deken Wilbert van Rens. 

KERKPROEVERIJ 2018 

 

In de vorige editie van het parochieblad heeft u de aankondiging kunnen lezen van het 
project ‘Kerkproeverij/Back-to-church’, dat in het weekeinde van 15 en 16 september 
2018 in alle kerken van ons cluster wordt gehouden. 

Soms zeggen de vaste kerkbezoekers wel eens tegen elkaar, dat 
het wel erg jammer is dat het kerkbezoek zo terugloopt. Daarom 
neemt onze parochie het komende weekeinde, 15 en 16 
september, deel aan de landelijke campagne: ‘Kerkproeverij’. 
Daarmee worden de vaste kerkbezoekers uitgedaagd zelf iets te 
doen aan het dalende kerkbezoek door in de eigen kring van 
familie, vrienden, kennissen of buren iemand uit te nodigen hen 

te vergezellen naar de eucharistieviering van het komende weekeinde. Voor de meegebrachte 
bezoekers is aan het einde van de dienst een brochure beschikbaar om hen weer vertrouwd te 
maken met de gebruiken in onze kerk. Neemt u de uitdaging aan? 
 

ZANGERS GEZOCHT VOOR PROJECTKOOR NEDERLAND ZINGT 

Op dinsdag 25 september worden in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond opnames 

gemaakt van het bekende televisieprogramma 'Nederland Zingt'. Het is de bedoeling dat er 

voor die gelegenheid een projectkoor wordt 

samengesteld. Iedereen is welkom om daarin mee 

te zingen. Wie kent het niet? 'Nederland Zingt' op 
tv. Vaak wordt met grote bewondering gekeken 
naar de volle zingende kerk bij elke uitzending. En 
niet zelden wordt de wens geuit om dat ook zelf 
eens te kunnen meemaken. Daar is nu zeer dicht bij 
huis gelegenheid toe. De opname in de kathedraal 
van Roermond is op 25 september om 19.30 uur en 

bedoeld voor drie televisie-uitzendingen. De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom 
Roermond en de Evangelische Omroep zouden het geweldig vinden om met enthousiaste 
zangers en zangeressen uit heel Limburg één groot koor te vormen dat onder leiding van 
dirigent Martin Zonnenberg meewerkt aan deze opname. Iedereen kan deelnemen, zowel 
individueel als met geheel of gedeeltelijk koor. 
Wie mee wil doen met het projectkoor kan zich aanmelden via activiteiten@sgv-roermond.nl. 
Geef daarin aan of u zich individueel opgeeft of als koor. Bij aanmelding als koor s.v.p. de 
contactgegevens, het aantal leden, de stemverdeling en de naam van de dirigent en 
contactpersoon doorgeven. Bij individuele aanmelding s.v.p. de contactgegevens, welke partij 
u zingt en of u eventueel nog meer personen aanmeldt, doorgeven. Aanmelden kan tot uiterlijk 
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20 augustus. Dan is ook het complete repertoire bekend en krijgen de leden van het projectkoor 
de muziek is SATB-versie (digitaal) toegestuurd via de mail of een dropbox-link. Bovendien 
zijn er twee centrale repetitiemomenten voor het projectkoor gepland. Deze zullen in 
Roermond plaatsvinden onder leiding van bovengenoemde dirigent. Op de dinsdagen 4 en 11 
september van 19.30 uur tot 22.00 uur. Daarnaast worden de projectkoorleden op de 
opnamedag om 14.45 uur in Roermond verwacht. De opnames zijn die dag van 19.30 uur tot 
22.00 uur. Tussen repetitie en opname die dag wordt er voor de projectkoorleden voor soep en 
broodjes gezorgd. Let op: wie niet wil meezingen in het projectkoor maar wél graag de 
opnames wil bijwonen, ook hij of zij kan zich aanmelden via activiteiten@sgv-roermond.nl 
onder vermelding van naam en aantal deelnemers en extra vermelding 'geen 
koorzanger'. Aanmelden via de website www.nederlandzingt.nl kan nu nog niet!! 

                                               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. 

 
Uitnodiging 

 

Iedereen vindt het wel leuk een gezellige middag te hebben. Een aantal mensen willen zich 
verzamelen (Wim Donners en Edith van Schaik) om hun beste krachten te geven voor zo’n 
middag met koffie, thee, drankje, een stuk vla of broodje. Er worden dan liedjes gezongen, 
vooral Limburgse liedjes…. Loewende klokken, Wie ich nog ei jongske waor, Geneet van het 
laeve….enz) en zo mogelijk een buuteredenaar.  TOEGANG IS GRATIS. Waar en wanneer??  
Op Woensdag 15 augustus, Hemelvaart Moeder Maria, om 14u in zaaltje van de H. 
Gemmakapel. We hopen een “stimmung”te maken met “spach”, zodat de deelnemers na afloop 
zeggen: we hebben plezier gehad, dat moeten we nog een keer doen, de volgende keer nemen 
we ook onze buren mee!! 

De organisatoren Wim & Edith. 
          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 op kantoor of 
pastorie 4512275.                                                                                 Deken Wilbert van Rens. 

ONZE “BEWONERS” IN DE KERKTOREN 
Dit jaar zijn er helaas geen jongeren. Er lagen wel eitjes….. in het nest van de slechtvalken,
maar nakomelingen komen er dit jaar niet. Buurtbewoners zijn verbaasd over de enorme 
vliegkunst die deze slechtvalken tonen. Er vergeet niet hun snelheid. Duizelingwekkend snel 
komen ze op hun prooi af. Er wordt beweerd door deskundigen dat ze zelfs de snelheid halen 
van een “straaljager”. Ze kiezen hun woning zelf uit. We hebben een hoge toren en daar voelen 
zich veilig en zijn heer en meester over hun jachtgebied dat loopt tot en met de hele 
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Kollenberg. Ze worden echter bedreigd, door hun natuurlijke vijanden maar ook door de mens. 
Menige vogelliefhebber weet dat de slechtvalk hun huisdieren/postduiven kunnen verschalken. 
Maar de echte natuurliefhebber weet dat deze slechtvalken “beschermd” zijn. Waarom? Omdat 
ze zorg dragen voor een goed evenwicht in onze natuur. Een paar weken geleden lazen we dit 
bericht: Duitse justitie: Beloning voor tip gedode valken in dom van Worms (ANP 18 juli 
2018.) Justitie in Duitsland maakt jacht op onbekenden die slechtvalken in de dom van Worms 

hebben gedood. De moedervalk en de drie jongen zijn omgekomen nadat ze een met gif 

geprepareerde duif hadden opgegeten. In een van de torens van de dom wonen al jaren 

slechtvalken. De hoop is nu gevestigd op het mannetje van het valkengezin dat het overleefde 

en wellicht een nieuw gezin zal stichten. Justitie stelt intussen een hoge beloning in het 

vooruitzicht voor de gouden tip in deze zaak, aldus Duitse media. De hoogte is nog niet 

bekend. De slechtvalk is een beschermde vogel. 

We hopen dat onze “bewoners” zich bij ons veilig voelen, ook al komt de restauratie van de 
kerktoren in de komende jaren aan de orde. Architect, aannemer en bouwlieden zullen zeker 
rekening houden met hun verblijf. Dat is vastgelegd. Wie de natuur respecteert, respecteert ook 
de mens en de Schepper! En dat laatste is onze plicht.                          Deken Wilbert van Rens 

Bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 10 september 
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher 
grootste groepsreis vanuit ons land organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 
1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving 
naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 
10 september. Gaat u ook mee? Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen, 
waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur 
het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:    
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek. 
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel. 
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel. 
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong. 
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar 
de bussen voor de terugreis naar Sittard. Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor 
ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants. 
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 28 augustus verkrijgbaar bij: 
stomerij Mengelers, v/h E. Cals, Putstraat 11, 6131 HH Sittard, tel. (046) 4512251; 
dhr. Fr. Tummers, Hodgesstraat 14, 6135 CS Sittard, tel. (046) 4520590; 
mevr. Mia Donners, Overhoven 53, 6136 EA Sittard, tel. 06-21243805. 
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw 
bus! Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag. 

Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590. 

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 
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Zegen, Vespers (na de 1e vrijdag: NL Vespers); 20.15 u: Dagsluiting                              
- 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)           
- Freitag, 14. September (17.00 U) - Sonntag, 16. September 2018 (14.30 U)         
Besinnungswochenende für Frauen ab 40: Wer bist du, Gott, für mich? Leitung: Sr. M. Renata  
Carmel. D.C.J. Kosten: € 104,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher)                                                                                                                             
- 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. Engelbewaar-
der en hij heeft veel mensen naar God, de Moeder Gods en de H. Engelen geleid. Wij willen 
naar zijn voorbeeld kijken en naar zijn advies luisteren. Inleider: Pater Ambrosius Bantle, 
ORC Schondorf  Kosten: € 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, 48163 Münster, Tel 0(49) 25 01 53 83  Kosten: € 89,00 (+ evtl.  
€ 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher)  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 
 

DE ST.-ROSAPROCESSIE 
 
Zoals ieder jaar trekken we op St.-Rosazondag, dit jaar op 26 augustus, aansluitend aan 
de Pontificale Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk, in processie naar de St.-Rosa-
kapel op de Kollenberg. Onze Hulpbisschop Mgr. E. de Jong zal dit jaar de H Eucharistie 
vieren en aansluitend de St.-Rosaprocessie. 
Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.  
Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H. Mis van 9.30 uur in St.-Michielskerk. 
Processievolgorde: 
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1.   Stadsschutterij St. Rosa 
2.   Acolieten met Kruis 
3.   Mannenkoor Si-tard 
4.   Harmonie St.-Joseph 
5.   Kerkenwachtgilde  
6.   Broederschap Sittard- 
      Kevelaer 
7.   gelovigen/ 

      processiegangers 
8.   Fanfare St. Jan 
9.   St.-Rosasociëteit                 
10. Relikwie Z. Tauscher 
11. Relikwie St. Rosa 
12. Beeld OLVrouw 
      Behoudenis der kranken 
13. Eerwaarde zusters

14. Philharmonie 
15. Kerkbestuur, B&W 
      en gemeenteraad 
16. Misdienaars/Acolieten 
      St. Michael en St. Rosa 
17. HH Geestelijken 
18. Allerheiligste 
19. Scouting met vlaggen 

VERGEET NIET:  De processie is het “tonen” van Onze Heer te midden van waar we wonen 
en werken. De eucharistie maakt ons dankbaar en brengt ons in beweging om die dankbaarheid 
op voorspraak van de H. Rosa tot uitdrukking te brengen. Dus de processie is geen begin maar 
een uiting van dankbaarheid en dat trekt als het ware een markante lijn door onze stad naar de 
Rosakapel en wanneer we terugkomen wordt het pas beëindigd door het aanheffen van Te Deum 
in de St.-Michielskerk. DAAROM SLUIT DE PROCEESIE MEE AF IN DE PATERSKERK. 
 

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 + H. VORMSEL  
Het H. Vormsel werd toegediend aan Anouk Reijnen, De Vaart 122, Geleen, * 20-7-2018 
H. Doopsel werd toegediend aan: 
James, zoon v ouders Steege-Schöne, Jozef Habetstraat 18, * 1-7-2018 
Kiraya, zoon v ouders Schigt-Jacob, Eisenhowerstraat 207,  * 8-7-2018 
Ryviano, zoon v ouders Maduro-Verspaget, Alardstraat 8, * 22-7-2018 
We bidden dat de volwassene Anouk een gezegende toekomst mag hebben en dat onze 

dopelingen James, Kiraya en Ryviano onder de goede zorgen van de ouders, peetouders en 

de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 

 
Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten: 
Marc van Sintmaartensdijk & Emy Pateros, op 8 september 2018 

Roy Mosman & Kimberley Nottelman,  op 21 sept 2018 
Dennis Zeestraten & Anouk Reijnen, op 21 sept. 2018 
Florian Verboord & Suzanne Hendriks, op 29 sept. 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. 
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OVERLEDEN 
 

Zus Burghgraaf 
Jos Nabben 
Leo Dieteren 

  
 Veestraat 68  
 Dunckellaan 10 
 Leyenbroekerweg 40 B 

 
94 jaar  
86 jaar 
89 jaar 

 
†  27-06-2018 
†  17-07-2018 
†  22-07-2018 

 

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

 

2018 
Mijn Kerk in balans! 

Banknummers op blz 20 
    UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 12 augustus: Negentiende Zondag door het Jaar. 
*Dinsdag 14 augustus:  2e Dinsdagavondmis om 19u aan de kapel van St. Rosa. In de H. 
Petruskerk vervalt de Mis van 19u. Omdat het vigilie is van het hoogfeest Maria 
Tenhemelopneming wordt dus bij onze H. Rosakapel dit prachtige Mariafeest gevierd. Bij 
deze H. Mis vindt ook de zegening plaats van uw meegebrachte “Kroedwösj”. Ook kunt u 
middels een kleine bijdrage een “Kroedwösj” verwerven. 
Woensdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge feestdag, te 
vieren als zondag. Géén ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk, maar een plechtige Hoogmis 
om 9.30 uur in de St.-Petruskerk, met ons zangkoor Canticorum. De avondmis is gewoon om 
19u. In BASILIEK is op deze Mariadag de H Mis om 10u30 in plaats van de gebruikelijke 
donderdag!!. In alle HH Missen vindt ook de zegening van “Kroedwösj” plaats.  
Zondag 19 augustus: Twintigste Zondag door het Jaar.  
*Dinsdag 21 augustus:  3e Dinsdagavondmis aan de kapel van St. Rosa om 19u. Geen 
avondmis in de H Petruskerk.                                                   
*Donderdag 23 augustus: Kerkelijke Feestdag H. Rosa: om 19u H Mis in de St.-
Michielskerk. 
*Zaterdag 25 augustus: Vooravond Sint Rosafeest Sittard, om 18.00 uur pelgrimsmis in de 
St.-Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk.  
*NB.  St.-Rosaprocessie is dit jaar op zondag 26 augustus 2018. Op Zondagmorgen is de 
Pontificale Hoogmis om 9u30 in de St.-Michielskerk. De diensten van 10u Basiliek en 11u H. 
Petruskerk vervallen dan die morgen. Wel zijn er in het cluster elders 2 HH Missen: 
O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard) om 10u,  H.Hart (Overhoven) om 10u30.                                                               
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 
of via secretariaat  info@sintrosasittard.nl  Maar nu al brengen we u in herinnering: Geef 
tijdig uw misintenties op!! 
*Maandag 27 augustus: St.-Rosamaandag. Géén H Mis om 8u!  Bidprocessie vanaf St. 
Michiel 9u30, aansluitend om 10u H Mis in St.-Rosakapel.  !   
*Dinsdag 28 augustus:  St.-Rosadinsdag. Géén H Mis om 8u in H. Petruskerk vw 
bidprocessie!   Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, aansluitend 10u H Mis in St.-Rosakapel.                                                                                                  
Zondag 2 september: Twee-en-twintigste zondag door het Jaar. Collecte voor de MIVA  
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Vrijdag 7 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.  
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.                        
Zaterdag 8 september: Feest van Maria Geboorte. 
Zondag 9 september: Drie-en-twintigste zondag door het Jaar. 
Maandag 10 september: Jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaer: informatie/opgave zie blz 8.   
NB.  NB. Ook dit jaar hebben we nog tijdig wat reversspeldjes van St. Rosa  laten 
bijmaken:  ze kosten  € 4,00  per stuk en ze zijn verkrijgbaar bij Van Neer Eykeler, 
Vakwerk, bij het secretariaat  info@sintrosasittard.nl of bij dinsdagavondmis H Rosakapel. 

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

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 15 september tot 27 oktober 2018.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 3 september 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 11 augustus  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur pljrd Bertha Mevissen; gestev 
echtp Caulfield-Tholen; plev overleden 
ouders Gerards-Schoonus; gestplev v 
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Catharina Krux, 
nadienst Jos Nabben, Leo Dieteren 
(samenzang) 
Zondag 12 augustus 
   Negentiende Zondag door het jaar                
11.00 uur Plzwd v Jan Reijnders; v Jacob 
Scheuermann; gestplev voor de zielenrust 
van Willy Karmelk-Oremus en familie 
(samenzang) 
Maandag 13 augustus 
08.00 uur gestev Lies Roppe en overlede-
nen vd fam Roppe-Kissels   
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 14 augustus  
   H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester 

en martelaar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

Vigilie Maria Tenhemelopneming:  
19.00 uur St.-Rosakapel 
gestev echtpaar Caulfield-Tholen; ev Ria 
Wessels-van der Hijden;  gestev Frits en 
Riet Pfennings-van Santvoord; gestev voor 
zielenrust v. pastoor-deken Mgr. Ben 
Janssen vw St.- Rosacomité; v ouders 
Tummers-Janssen en v Gerrit Kolkman; ev 
Jan en Elly Beursgens-Kessels; ev overl. 
ouders Ben Claessens-Van Eijlen en zoon 
Eddie Claessens; v Hub en Annie Kremer-
Omloo; ev Annie en Jan Bormans-Colen;  v 
Peter Bongers en Jeanne Bongers-Laumen; 
v Suzanne Bongers-Derrez; v Merie 
Laumen en Hendrik Jankowski; ev Louis 
Beursgens; ev Louis Boesten en Wim 
Knoben; v overleden ouders Jos en Lien 
Beursgens-Verwijlen; ev ouders Houben-
Durlinger, v ouders Beugels-Vreuls en zoon 
Karel Beugels; 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 overl ouders 
Theelen-Verheijen en Linssen-Bakkus; 
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gestev voor zielenrust v. pastoor-deken 
Mgr. Ben Janssen vw het Acolythencollege 
St. Michaël en St. Rosa, v overl Theo 
Hunnekens en overl vd fam De Kok, v Wil 
Haustermans, Johny Chua en Mia Chua-
Marx (samenzang)  
Einde van de dienst Kroedwösj-zegening 

Woensdag 15 augustus  
   Hoogfeest Maria Tenhemelopneming  
Einde van de diensten Kroedwösj-zegening 

08.00 uur geen dienst!!  
09.30 uur gestpljrd Zef Krekels en tevens v 
ouders Krekels-Schmeits en schoonouders 
Janssen-Muris  
19.00 uur gespltev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 16 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Vrijdag 17 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
Zaterdag 18 augustus 
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux, nadienst Jos Nabben, Leo Dieteren 

(samenzang) 
 Zondag 19 augustus 
   Twintigste Zondag door het jaar  
11.00 uur pljrd v Leo en Irmgard Kretzers-
Jessen; pljrd v Paul en Truus Jessen-Janssen 
plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd 
v Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid 
(D); gestev overl fam.leden Pier-Weijzen; 
gestplev echtpaar Mia en Guus van Aubel-
Arnoldts en overl fam (St.-Petruskoor) 
Maandag 20 augustus 
  H. Bernardus, abt en kerkleraar 

08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur  voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld (D 2) 

Dinsdag 21 augustus 
  H. Pius X, paus 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur St.-Rosakapel gestev Frits en 
Riet Pfennings-van Santvoord; ev Ria 
Wessels-van der Hijden; ev Jan en Elly 
Beursgens-Kessels; ev overl. ouders Ben 
Claessens-van Eijlen en zoon Eddie 
Claessens; v ouders Tummers-Janssen en v 
Gerrit Kolkman;  v Hub en Annie Kremer-
Omloo; v Peter Bongers en Jeanne Bongers-
Laumen; v Suzanne Bongers-Derrez; v 
Merie Laumen en Hendrik Jankowski; ev 
Annie en Jan Bormans-Colen; ev Louis 
Beursgens; ev Louis Boesten en Wim 
Knoben; v overleden ouders Jos en Lien 
Beursgens-Verwijlen; ev ouders Houben-
Durlinger, v ouders Beugels-Vreuls en zoon 
Karel Beugels; 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; jrd Zef Schurgers en jrd 
Leny Schurgers-Schins; v overl Theo 
Hunnekens en overl vd fam De Kok; v Wil 
Haustermans Johny Chua en Mia Chua-
Marx, tevens jrd v ouders Haustermans-
Beenen, ouders Maas-Wolfs en ouders 
Marx-Boessen (samenzang) 
Woensdag 22 augustus 
  Heilige Maagd Maria,  Koningin 
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit 
dankbaarheid (D)  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 23 augustus 
   H. Rosa van Lima,  patronesse v Sittard  
08.00 uur ev v d overled. vd fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur Patroonsfeest in PATERSKERK 
Vrijdag 24 augustus 
   H. Bartolomeüs, apostel  
08.00 uur ev v het welzijn van Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties (D); 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
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noodlijdenden (D); overl. grootouders 
Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Zaterdag 25 augustus 
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag en tevens begin  
St.-Rosafeest om 18.00 uur in de  
St.-Michielskerk 
Zondag 26 augustus    St.-Rosaprocessie 
    Hoogfeest van de H. Rosa van Lima, 
    patronesse van Sittard  
09.30 uur St. Rosa in St.-Michielskerk 
Géén dienst in St.-Petruskerk!!              
Maandag 27 augustus St.-Rosamaandag 
   H. Monica 
08.00 uur  niet! Bidprocessie vanaf 9u30 
10.00 uur St.-Rosakapel jrd v Wim Quix; 
ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul 
Schurgers en Jean Schimmel; gestev Frits 
en Riet Pfennings-van Santvoord; v echte-
lieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad 
(vw St.-Rosacomité); v Piet Veugen vw 
Stichting Behoud Kollenberg; v overl zoon 
Yoshi Stelten vw sacraments/rosaprocessie; 
ev Annie en Jan Bormans-Colen; gestev 
voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben 
Janssen vanwege het Acolythencollege St. 
Michaël en St. Rosa (samenzang) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 28 augustus   St.-Rosadinsdag 
   H. Augustius, bisschop en kerkleraar 

08.00 uur niet! Bidprocessie vanaf 9u30 
10.00 uur St.-Rosakapel ev echtelieden 
Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.-
Rosacomité); v Piet Veugen vw Stichting 
Behoud Kollenberg; ev Annie en Jan 
Bormans-Colen; v overl zoon Yoshi Stelten 
vw sacraments/rosaprocessie; ev Pa en Ma 
Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean 
Schimmel; gestev Frits en Riet Pfennings-
van Santvoord; gestev voor zielenrust van 
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vanwege 
de Mander (samenzang) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 29 augustus                               
Marteldood van de H. Johannes de   
   Doper  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev v overledenen vd fam Joseph 
Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D) 
Donderdag 30 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur tot lof en zegen tev Heer (D 2) 
Vrijdag 31 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen                                             
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
Zaterdag 1 september 
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag  om 

18.00 uur gestplev Winand Kissels en 
overleden familie en v overleden familie 
Tossaint; gestplev vde zielenrust vh overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath 
Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen; 
nadienst v Leo Dieteren (Samenzang) 
Zondag 2 september  
   Twee-en-twintigste Zondag dh jaar                
11.00 uur gestpljrd overl ouders Barleben-
Diehl (St.-Petruskoor)   
Maandag 3 september  
   Verjaardag Wijding kathedraal 
bisdom Roermond 
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 
om leiding te geven (D)  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 4 september 
   H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar 
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid v bescherming/leiding (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 5 september  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezin-
nen en de moed godsdienstig te leven (D) 
19.00 uur ev Jan Peters; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 september 
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
perm. aanwezigheid in H. Eucharistie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 7 september 
   Eerste vrijdag van de maand 
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
19.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria 
voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom (D); v Mia Bisschops 
en overleden familie Bisschops-Maessen; 
gestev tev het H. Hart van Jezus 
Zaterdag 8 september 
   Maria Geboorte, feest  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag  om 
18.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (samenzang) 
Zondag 9 september  
  Drie-en-twintigste Zondag door het jaar                
11.00 uur Plzwd v Leo Dieteren; plev Jan 
en Miny Reijnders-Kuijpers; gestplev uit 
dankbaarheid (vw fam v Aubel-
Arnoldts);gestpljrd ouders Kreijn-Buijzen; 
gestpljrd overl echtp Van Groenendael-
Wielders (St.-Petruskoor)   
Maandag 10 september (naar Kevelaer) 
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie (D 2) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 11 september 
08.00 uur v algemene noden van Heilige  
Kerk en wereld (D2) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 12 september  
08.00 uur ev vd weldoeners parochie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 13 september 
   H. Johannes Chrysostomus 
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer 
(D2)                                       
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 14 september 
   Feest Kruisverheffing 
08.00 uur ev v overl  vd familie Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)                                          
19.00 uur  ev ter ere v OLVrouw Behoude-
nis der Kranken voor zieken en noodlijden-
den (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 15 september 
   Onze Lieve Vrouw van Smarten  
Ochtendmis 9u in Basiliek  

ST.-MICHIELSKERK 
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 12 augustus   
  Negentiende Zondag door het jaar                
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-
Tholen (samenzang) 
Zondag 19 augustus       
   Twintigste Zondag dh jaar    
09.30 uur gestpljrd v Frits en Riet 
Pfennings-van Santvoord; gestev voor  
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; v echtp 
Caulfield-Tholen  (samenzang) 
Donderdag 23 augustus 
   H. Rosa van Lima,  patronesse v Sittard  
vw Patroonsfeest in Paterskerk 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 25 augustus: Vigilie St. Rosa 
18.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hub. Cath. Krux, 
nadienst Jos Nabben, Leo Dieteren 

(samenzang) 
Zondag 26 augustus   Hoogfeest van de 
H. Rosa van Lima, patronesse van 

Sittard; aansluitend St.-Rosaprocessie   
09.30 uur St.Rosa in St.-Michielskerk 
Géén dienst dus in St.-Petruskerk!!             
gestpljrd ouders Wetzels-Latten; gestplev 
ouders Wijshoff-Jaeger en hun zoon Karel; 
v ouders Tummers-Janssen en v Gerrit 
Kolkman; ev overl. ouders Gieskens-
Martens en v fam. Gieskens-Muyris; ev 
Louis Beursgens; ev Louis Beursgens; pljrd 
v Pierre Kleintjens en overl ouders 
Strijdonk-Cüsters; plev ouders Ter 
Weyden-Calis; gestev de overl en levende 
leden van de St.-Rosasociëteit; gestpljrd 
overl. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen; 
gestpljrd overl ouders Wil en Maria 
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Wauben-Schroen; ev ouders Pierre Clerx 
en Antje Clerx-Bosch; gestev v zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Cath. Krux; gestpljrd overl. 
ouders Jan en Charlotte Oremus-Roppe en 
Evrard Oremus; gestev echtp Caulfield-
Tholen (Schola Sittardiensis ‘Sanctus 

Michael’) 
Aansluitend Rosaprocessie naar Kapel.  
De bidprocessies zijn op maandag en 
dinsdag vanaf 9u30 Michielskerk 
Donderdag 30 augustus    OPEN KERK 
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 
Zondag 2 september 

   Twee-en-twintigste Zondag d/h jaar               
09.30 uur gestplev levende en overl leden 
vd Broederschap Sittard-Kevelaer; plrd v 
Annie Bussen-Palmen; gestplev vd 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, 
gestev echtp Caulfield-Tholen (samenzang) 
Zondag 9 september 
   Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar  
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux, gestev echtp 
Caulfield-Tholen (samenzang)  

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!).  Rozenhoedje is op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30  uur 

Zondag 12 augustus 
   Negentiende Zondag door het jaar                
10.00 uur Jaardienst Mathieu Weekers; 
v overl echtp Caulfield-Tholen; 
In plaats van a.s. Donderdag 
Woensdag 15 augustus   Hoogfeest 
Maria Tenhemelopneming (Basiliekkoor) 
Einde van de dienst Kroedwösj-zegening 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen; 
levende en overl l v d Aartsbroederschap 
v  de kinderen vd Kinderkrans   
Zaterdag 18 augustus 
09.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen  
13.00 uur Pl huwelijkdienst Bruidspaar 
Bognár-Eijkenboom       
Zondag 19 augustus 
   Twintigste Zondag dh jaar 
10.00 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen  NB a.s. zondag géén H.Mis in 
de Basiliek vw St.-Rosa 
Dinsdag 21 augustus Bedevaart 
Zusters Tilburg H. Mis 12:00 uur  
Donderdag 23 augustus 
   H. Rosa van Lima, patronesse Sittard  
10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans; 
v.d. leden Aartsbroederschap, v echtp. 
Caulfield Tholen  
Zaterdag 25 augustus  
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen  

Zondag 26 augustus         
St.-Rosazondag 
   Hoogfeest van de H. Rosa van Lima, 
    patronesse van Sittard  
H.Mis vervalt ivm St.-Rosaprocessie  
Donderdag 30 augustus 
10.30 uur; voor Fam Crombach; ter 
intentie v verjaardag Felicie Crombach; v 
de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd 
Aartsbroederschap; overl echtp 
Caulfield-Tholen.   
Zaterdag 1 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 2 september 
  Twee-en-twintigste Zondag d/h jaar    
Bedevaart Broeksittard  (eigen koor) 
10.00 uur  v lev en overl leden v d 
Aartsbroederschap; v Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 september                              
10.30 uur  v kinderen Kinderkrans en 
overl.leden v Aartsbroederschap; v echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 8 september    
Maria Geboorte, feest  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
14.00 uur Pl. Huwdienst Bruidspaar Van 
Sintmaartensdijk-Pateros 
Tevens Open monumentendag 
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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 3 
september 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.  
 

 
 

 

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 vrijdag 7 september (1e 
vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.  
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 
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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.  

 

 

19E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 11 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag 15 aug 19.00 u Maria ten Hemelopneming                                               

Voor een zekere Intentie – Intentie J.Diederen 
20E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 
Zaterdag 18 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag 22 aug 19.00 u Intentie J.Diederen 

21E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 25 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag 29 aug 19.00 u Tev H.Antonius - Intentie J.Diederen 

22E 
ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 1 sep 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag 5 sep 19.00 u Intentie J.Diederen 

23E 
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 8 sep 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   
Woensdag 12 sep 19.00 u Tev H.Antonius - Intentie J.Diederen 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie  Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur 
rozenhoedje en op vrijdag Lof Misintenties voor het volgende parochieblad tot 1 september 
bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur 
of assistente sacristie. 
Kerkproeverij 2018: dit jaar in weekeinde 15/16september: zie artikel blz 6 

 

 



PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          19  

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN                      
Zondag  12 augustus:  19e Zondag door het Jaar      10.30 uur   Bernadettekoor                  
   Tevens viering van Maria Hemelvaart met kroedwösjzegening                                                                
Jaardienst overleden ouders Nelissen-Hoedemakers; Diaken Ben ter Haar, namens 
Cathechesekring Dekenaat Sittard; zeswekendienst To Thissen-Janssen                                                   
Zondag  19 augustus:   20e Zondag door het Jaar       10.30 uur Volkszang                                          
1e Jaardienst Emmy Harbers-Kurvers 
Zondag 26 augustus:    21e Zondag door het Jaar       10.30 uur    Volkszang                                             
Annie Nicoll-Poussart                                                                                  
Zondag 2 september:    22e Zondag door het Jaar     10.30 uur Cantate 
Voor onze overleden parochianen: dat zij nooit vergeten worden in onze gemeenschap 
Zondag 9 september:    23e Zondag door het Jaar      10.30 uur Volkszang                            
Tot intentie voor onze 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. 
U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.  
GEDOOPT Op 15 juli werden gedoopt Malody Kessels, Bovenstehof 21 en Abbigail de 
Hue, St. Paulusplein1, beide te Sittard. Op 29 juli is gedoopt Lars Mestrum, De Lerode-
straat 5, Born.  Op 5 augustus is gedoopt Davi Peters, Biddelestraat 16, Hoogveld. Wij 
feliciteren dopelingen, ouders en familieleden en bidden dat zij zullen opgroeien als goede 
gelovige mensen. 
OVERLEDEN                                                                                                                                                            
Op 2 juli is overleden To Thissen-Janssen. Mevr. Thissen woonde Pr. Kennedysingel 24 en 
is 89 jaar geworden. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 12 augustus om 11.30 
uur. Op 9 juli is overleden Mia Dieteren-Cremers. Mevr Dieteren woonde Geldersestraat 
32. Zij is 94 jaar geworden. 
MARIA HEMELVAART MET KROEDWÖSJ-ZEGENING                                                              
Op zondag 12 augustus  om 10.30 uur vindt in onze kerk de viering plaats van Maria 
Tenhemelopneming. Tijdens de viering wordt de kroedwösj gezegend. Dit is een oud 
gebruik dat vooral bekend was in Limburg. Samenstelling kroedwösj: lees vorig 
parochieblad op blz 19+20.   

  ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2018/2019  VOOR KINDEREN, TIENERS EN   
  JONGEREN De zusters Dominicanessen organiseren  1 x per maand een Familiemis,   
  gevolgd door lunch en samenzijn, Deze Familiemis is voor iedereen toegankelijk (jong en   
  oud) en wordt gehouden in onze parochiekerk. De eerstvolgende familiemis zal zijn op  
  zondag 23 september a.s.. Dit jaar volgen nog meer familiemissen op de zondagen 21 
  oktober, 25 november en 16 december. Tijdstip 10.30 uur.   Andere activiteiten zijn:                                                                              
  Catechese van de Goede Herder: catechese voor kinderen van 3-8 jaar. vanaf 19 sept. -   
  juni, iedere woensdagmiddag (3-6 jaar)  en  iedere vrijdagmiddag (6-8 jaar) 13.30-15.30u   
  (met uitzondering van schoolvakanties). De bijeenkomst is in het klooster, Geldersestr. 39.                                       
  Fakkelclub voor kinderen van groep 5 t/m 8. Dit gebeurt iedere dinsdagmiddag van 15.30- 
  16.15u vanaf 9 okt. t/m juni   (met uitzondering van schoolvakanties).Er zijn leuke  
  activiteiten, spelletjes enz. Bijeenkomsten eveneens in het  klooster, Geldersestraat 39.  
  Tienergroep DC voor tieners van 12 -17 jaar. Deze groep komt bijeen op  zondagavond  
  (vanaf 9 sept, 2x per maand) 19.00-20.30u in het parochiezaaltje  Geldersestraat 37, Sittard.  
  Het is een  gezellig samenzijn,  met spelletjes en geloofsgesprekken  
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Christelijk Café voor  studenten en jonge volwassenen (18-35).Daar worden gesprekken 
gehouden over actuele thema's. Bijeenkomsten zijn om  20.30u op de 1e vrijdag van de 
maand (sept-juni), in de Geldersestraat 41, Sittard (bovenkamer van Oos Kaar).                                                           
Voor meer informatie: Website: Dominicansisterssittard.wordpress.com,  Facebook: 
DominicanessenNederland , Contact: 06 10703699/dominicanessensittard@gmail.com 
KOFFIEDRINKEN    Op zondag 2 september kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie 
komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!  
THUISCOMMUNIE  Op zondag 12 augustus en op zondag 9 september na 11.15 uur 
wordt er voor aan huis gebonden parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie 
gebracht.                                                                                                                                                                                              
Kerkproeverij 2018: dit jaar in weekeinde 15/16september: zie artikel blz 6 
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 1 september aanleveren. VERGEET UW KERK-
BIJDRAGE 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. 8 verschijnt op 
15 september en loopt tot 27 oktober 2018. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 3 september 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. 

Overzicht St.-Rosaprogramma zie bladzijde 11 de * aanduidingen!! 


