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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

  De volgende aflevering verschijnt 29 juni 2019.   

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

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

UITNODIGING 
 

Monseigneur Wilbert van Rens 50 jaar priester 
 
Op 31 mei 2019 is het 50 jaar geleden dat pastoor - deken Mgr. Wilbert van Rens door de 
bisschop van Roermond,  Mgr. Petrus Moors, tot priester werd gewijd. 
Bij gelegenheid van dit jubileum zal op Pinksterzondag 9 juni om 11.00 uur  in de Grote of 

St.-Petruskerk van Sittard een plechtige Eucharistieviering tot dankzegging worden 

opgedragen waarin de jubilaris hoofdcelebrant zal zijn.                                 

Deze Eucharistieviering zal worden opgeluisterd door het St.-Petruskoor. 

Aansluitend aan de H. Mis volgt een feestelijke stoet naar het Mariapark,  gelegen aan de 

Oude Markt te Sittard,  alwaar de jubilaris tot ca. 16.00 uur een receptie wordt aangeboden.  

Van ganser harte nodigen wij U uit voor zowel de Eucharistieviering als de aansluitende 

receptie.           Sittard, 26 april 2019 

Parochiecluster H.H. Petrus en Michaël - H. Bernadette - H. Paulus - H. Hart van Jezus –  

H. Gemma - dekenaat Sittard. 
 

Namens kerkbestuur en feestcomité,  

Andries Houtakkers,  vice voorzitter                      Guus Janssen, secretaris  

mailto:kantpastoriesittard@gmail.com
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Feestcomité 50 jaar priesterschap Deken W. van Rens 

Geachte heer, mevrouw, 

Pinksterzondag 9 juni a.s. hoopt pastoor - deken Mgr. Wilbert van Rens zijn 50 jarig 

priesterfeest te vieren. De deken wil een sober feest, maar de Sittardse traditie wil nu eenmaal 

dat jubilerende priesters in het zonnetje gezet worden. Wat wij wel respecteren is zijn wens 

om geen persoonlijke cadeaus te ontvangen, maar een cadeau waar het gehele parochiecluster 

baat bij heeft. 

De wens van de jubilerende deken is dat er in de parochie een ontmoetingsruimte komt. Er 

zijn vergevorderde plannen om het pand Oude Markt 20 hiervoor te verbouwen en in te 

richten. Dit parochieel ontmoetingscentrum moet een plek worden waar kerk en maatschappij 

elkaar treffen en tot gezamenlijke initiatieven komen. Zo kan voortgebouwd worden aan een 

menswaardige samenleving en aan het in stand houden van onze Limburgse en kerkelijke 

tradities.  

Bij de inrichting wordt gedacht aan vergader-, studie- en ontmoetingsfaciliteiten. Er moet nu 

eenmaal vergaderd worden, onderricht worden gegeven aan 1
ste

 communicanten, 

vormelingen en doopleerlingen, huwelijksvoorbereiding voor bruidsparen en voor leken 

cursussen zoals bijbelclub of liturgiegroep. Ook is er een plek nodig waar men in de traditie 

van onze streek en kerk zowel informeel als feestelijk samenkomt.  

Het feestcomité probeert de inrichting van dit parochieel ontmoetingscentrum als 

feestgeschenk aan de jubilaris aan te bieden. Als U uw blijk van waardering voor onze 

jubilaris wilt omzetten in een cadeau, dan nodigen wij U heel graag uit dit te doen door een 

bijdrage in de inrichtingskosten te storten op rekening NL98 RABO 0147 6036 76, ten name 

van RK Kerkbestuur HH. Petrus en Michaël inzake feest comité Deken van Rens. Giften aan 

het kerkbestuur zijn fiscaal aftrekbaar, vanwege de ANBI –status. Wij vertrouwen er op dat 

U het initiatief van onze jubilerende pastoor - deken mede vorm wilt geven waardoor het 

parochieel ontmoetingscentrum ten dienste komt van de kerkgemeenschap. 

Met vriendelijke groet,  

‘feestcomité 50 jaar priesterschap Deken van Rens’ 

Andries Houtakkers, voorzitter Kapelaan van der Wegen            Katinka Pani 

Guus Janssen, secretaris  Karin Colaris              Seph Castro  

Henk Wetzels, penningmeester       

PINKPOP en een Bedevaartsplaats? 
Ineens ontstond Pinkpop, 50 jaar geleden. Kort en krachtige term van populaire muziek. 
Blijdschap om leuke muziek. Dat is de gemeenschappelijk deler. Vreugde om elkaar te willen 
begrijpen en te verstaan…… maar dat laatste is moeilijker. Maar muziek verdrijft die 

verdeeldheid, geeft een schijn van eenheid. Men zakt 
met zijn allen juichend weg in de mooiste klanken, 
althans dat vinden velen. Er zullen altijd anderen zijn 
die meer de eenheid van zielsverbondenheid willen 
delen. En daarbij een innerlijke stilte nodig hebben. 
Maar Pinkpop is iets heel anders. Het gedruis van 
dagenlange muziek laat allerlei podia van muziek 
groeien….. totdat de laatste muziekliefhebbers uitgeput 

het veld ontruimen. Wat een rust zucht misschien ‘n buurtbewoner later, als iedereen 
verdwenen is. Tot volgend jaar. Festivals bloeien sindsdien in vele gebieden en brengen elke 
keer weer de muziekliefhebbers bijeen. Voetbal- en fietsliefhebbers, oktoberfestivalgangers 
etc. kunnen zich ook gemakkelijk verenigen. Ze kennen elkaar. Ze weten van elkaar. En ze 
zoeken elkaar. Bijna 40 jaar lang mocht ik ook ieder jaar het festival bezoeken van andere 
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duizenden festivalgangers. Ze verbleven meestal 5 dagen en dan ging ieder weer naar huis. 
Het waren groepen mensen van meestal ongeveer minimaal 20.000 mensen die daar dan 
enkele dagen verbleven. Ook uit alle regio’s van ons land en omringende landen. Ik spreek 
over Lourdes. Indrukwekkend waren de Lichtprocessies met talloze pelgrims. Vanaf Pasen 
tot en met Allerheiligen, ieder avond!! Ieder had zijn eigen taal en toch was men eensgezind. 
Men verstond elkaar, men zweepte elkaar niet op maar men deelde met elkaar een groot 
vertrouwen. Stilte en dan weer enthousiast meezingen. De uitersten die elkaar bevruchten tot 
een wonderlijke eensgezindheid en klank. Lourdes, Pinkpop, Oktoberfeest….zet ze maar 
naast elkaar neer. Veel verschil?? Op het eerste oog niet. Maar zoals bij een bruiloftsfeest het 
vreugdevolle te vinden is in een eenvoudig ja-woord, zo is een festival pas vreugde als men 
de bron van vreugde vindt en respecteert. Vroeger in een café kon je een plaatje muziek 
intoetsen via een jukebox. Even later was er volop muziek. Van het ene naar het andere…… 
heb je zo onder de knop zitten. Ineens ontdekte men dat men de scheppers van deze populaire 
muziek of sport persoonlijk kon horen zingen of spelen enz. En dat is uitgegroeid tot de 
meest vernuftige en drukbezochte muziek/sportfestivals. Maar bij een Lourdesbedevaart…….  
Is alles nog gewoon ambachtelijk. Gewoon pelgrims, gewoon zoekers – u en ik - die na 
dagenlange reizen elkaar ontmoeten en zelf mee de bron zoeken en dat leidt tot eenvoudige 
samenzang met een prachtige eenvoudige groet die internationaal door iedereen verstaan 
wordt:  AVE MARIA. Men heeft geen “helden” nodig, we hebben elkaar nodig. Er hoeft niet 
gescoord te worden, geen dure voetballers of musici van wereldformaat….. gewoon uit één 
mond, uit ons aller mond en hart:  Ave…. Een welke taal je ook spreekt of kent: Ave….. dat 
is pas herkenning, dat schalt tegen de wanden van het gebergte der Pyreneeën…..  en 
weerkaatst heel duidelijk naar geheel Europa en de hele wereld. Gegroet… Ave. En dan gaan 
de festivalgangers terug naar huis. Pelgrims gaan terug. Ze hadden gevonden waar ze naar op 
zoek waren. Zoals in het evangelie van Johannes beschreven staat: ze zochten Jezus, hun held 
en meester……  eindelijk vonden ze hem… en toen kwam zijn antwoord: Jezus zei :‘U moet 
geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig 
leven geeft.’ (Johannes 6, 27a) Die eenheid van liefde en waardering, …..die zoektocht wens 
ik u allen in alle talen toe. Ave Maria. Zalig Pinksteren. 

Deken Wilbert van Rens. 

WAT IS PINKSTEREN?? 

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, wat vijftig betekent. De feestdag valt 

altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag na Eerste Paasdag. We herdenken het 

neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk. 

Pinksteren ontstond uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Met dat feest wordt herdacht dat 

God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de berg Sinaï. Christenen namen de feestdag over 

omdat ze de overeenkomst zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beide gevallen 

verenigden mensen zich met God. 

Heilige Geest daalde neer 

Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de 

steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen samen in een huis. Ineens hoorden 

ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden. Drieduizend mensen raakten 

overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk. Daarom wordt deze gebeurtenis 

gezien als het ontstaan van de kerk. 

Wat zegt Augustinus over Pinksteren 

“De dag van pinksteren omsluit een mysterie. Terwijl zevenmaal zeven negenenveertig is, 

wordt het aantal van vijftig dagen bereikt, doordat men weer het begin herhaalt en de 

eerste dag – die ook de achtste is – eraan toevoegt. Deze vijftig dagen vieren wij na ’s 

Heren verrijzenis, nu niet meer (zoals de veertig dagen vóór Pasen) ten teken van 

moeizame inspanning, maar integendeel van rust en vreugde. Vandaar dat in die periode 
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het vasten achterwege wordt gelaten, en wij staande bidden, hetgeen wijst op de verrijzenis. 

Ook wordt in die dagen het alleluia gezongen om aan te geven, dat in de eeuwigheid onze 

enige taak bestaan zal in het loven van Gods majesteit.” 
Augustinus, Brief 55, 15 (Jean Daniélou, Bijbel en liturgie, Brugge/Utrecht,1964, p. 465) 

Pinksteren: Zijn wat niet kan  
Een les voor kinderen over Pinksteren (in de Boskapel): 

Afgelopen week liep ik na de viering met onze eerste 

communicantjes door de kapel. Ze mochten overal kijken. In de 

gedachteniskapel waar we het bidprentje van de opa van één van 

de kinderen vonden. In de Mariakapel, en hier in de grote ruimte. 

Ze hadden samen in de keuken matses gebakken en die legden we 

hier op de credenstafel naast de hosties… Maar het spannendste 

vonden ze toch hier boven waar het orgel staat. Mogen we ook 

naar boven?, vroegen ze alsmaar weer totdat het eindelijk mocht. 

— Na een kwartier was het net een kruiwagen vol kikkers, en we 

dachten dat we de rondleiding maar beter konden beëindigen. 

Toen kwamen we tot slot bij het beeld van Augustinus. “Wie is 

dat?” vroegen ze, “de paus?”, “nee, Sinterklaas”. Huh? Wie is 

toch Augustinus? Ik vertelde over Augustinus en ik pakte het 

beeld van de wand dat ze het beter konden zien. Wat heeft 

Augustinus in zijn hand? Een boek. Ja, en wat voor boek zou dat kunnen zijn? De bijbel. En 

wat zit er op de bijbel? Een peer? Een appel? Een aardbei? OK, een hart. Maar we vonden 

samen dat de vormgeving van het hart stukken beter had gekund. En wat zie je boven op dat 

hart? Nou, daar is inderdaad niet meer zoveel te zien, want in de afgelopen jaren is er ook 

weleens wat afgebroken. En ik vertelde dat daar vlammetjes zitten. Een brandend hart, riep 

één van de kinderen. Juist. En wanneer heb je een brandend hart? Als je verliefd bent. 

Giechel, giechel… Ik vertelde dat Augustinus in zijn jonge jaren verliefd was op een meisje, 

maar dat hij later op iets heel anders verliefd werd. Niet op dat boek, maar op degene over 

wie dat boek gaat. Augustinus werd verliefd op God. 

Met Pinksteren vieren we dat we verliefd zijn op God. En, wat misschien nog veel 

belangrijker is, we vieren dat God verliefd is op ons. — Nu is dat misschien geen 

verliefdheid meer zoals je die meemaakt als je 20 bent. Je ligt er niet wakker van en je voelt 

ook geen vlinders in de buik. Misschien is het veelmeer de vertrouwdheid en de 

vanzelfsprekendheid van een oud echtpaar. Maar de verliefdheid maakt dat je bewust, en nog 

veel vaker onbewust, probeert om in de geest van de ander te leven. Je houdt rekening met de 

ander, en naar mate de liefde voortduurt wordt de ander een deel van jezelf, en word jij een 

deel van de ander. Als je verliefd bent dan word je dus wat eigenlijk niet kan, je wordt deel 

van elkaar. 

Als je van iemand houdt, en vooral als iemand van jou houdt, dan krijg je vleugels. Dan stijg 

je boven jezelf uit. Opeens blijk je dingen te kunnen die je nooit gedacht had. In onze 

lezingen blijken de leerlingen opeens allerlei vreemde talen te kunnen spreken. Dat is 

natuurlijk een beeld. Een beeld voor hoe de wereld voor je open gaat, hoe je blik ruimer 

wordt. Hoe je groter wordt dan jezelf. En in ons evangelie geeft Jezus aan zijn leerlingen de 

gave om zonden te vergeven. Het was natuurlijk nooit de bedoeling dat we dat versmallen tot 

het verlenen van de absolutie. Het vergeven van zonden is hier een beeld voor dat je doet wat 

eigenlijk alleen God kan doen.                 
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 — En dan is vergeven misschien helemaal geen zo gek voorbeeld, want als je vergeeft dan 

moet je inderdaad van jezelf afkijken en boven jezelf uitstijgen. Je moet doen wat, als je 

jezelf serieus neemt, eigenlijk niet kan. Je handelt dan niet meer alleen in jouw geest, maar je 

handelt in een geest die jouw eigen belang overstijgt.             
—Jezus zegt: “Ontvang de heilige Geest.” Je zult niet alleen jezelf zijn, maar vanaf nu zal je 

ook een beetje God zijn. Zijn wat niet kan. 

Er verschenen vlammen die zich op hun hoofden neerzetten. Een brandende geest, een 

brandend hart; God en mensen raken zo van elkaar doordrongen zoals dat eigenlijk alleen 

gebeurt als je verliefd bent. Ik zei het al, het is misschien een oude liefde, maar vandaag 

vieren we die liefde. We vieren dat we verliefd zijn op God, maar vooral dat God verliefd is 

in ons. En laten we dan maar kijken hoe vaak we niet kunnen zijn wat eigenlijk niet kan. Er 

zijn gelegenheden genoeg. Om te beginnen met de eerste communie die we komende zondag 

zullen vieren. Dan nemen we de kinderen op in de gemeenschap aan tafel, waar we brood en 

wijn ontvangen om in Gods geest te leven. En over zes weken vieren het 50 jarig bestaan van 

deze kapel; dat we al 50 jaar met elkaar proberen om te zijn wat niet kan. Maar vooral hopen 

we dat God op ons verliefd wil blijven, en dat hij ons zo vleugels geeft om telkens weer 

boven onszelf uit te stijgen. Maar het gebeurt ook in het klein, straks als je thuis komt, of op 

een gewone dag, dat je meer blijkt te kunnen dan dat je dacht. Dat het je lukt om te zijn wat 

niet kan.  Zo moge het zijn.       Ekkehard Muth 

   GEBEDSINTENTIES 

De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand mei luidt: 

De Kerk in Afrika. Dat de Kerk in Afrika door het engagement van haar leden 

het zaad mag zijn, dat de volkeren tot eenheid brengt, en een teken van hoop 

voor dit continent. De algemene gebedsintentie voor de maand juni luidt: 

Priesterlijke solidariteit met de armsten. Dat de priesters door een bescheiden 

en nederige levenswijze zich actief inzetten om solidair te zijn met de 

allerarmsten.  

 

mei  
       2019        

     
  juni 
  2019  

Marthoma Alexander priester gewijd. 
Kapelaan Marthoma Alexander van Venray is op 25 april in India tot priester gewijd. Tot 
voor één jaar geleden was hij bijna iedere zaterdagavond bij ons in de St.-Petruskerk waar hij 
als acoliet diende. Het was een soort stage bij ons. Hij was met zijn laatste studiemaanden in 
Rolduc bezig. Afgelopen september werd hij – hier in ons bisdom - tot diaken gewijd en 
benoemd in Venray. Hij is echter afkomstig uit het aartsbisdom Trivandrum in de Indiase 
deelstaat Kerala. Het begin van zijn priesterstudie deed hij in zijn bisdom in India en de 
afsluitende studies deed hij bij ons. De priesterwijding ontving hij in zijn bisdom omdat hij 
priester blijft van dit bisdom en aan ons bisdom wordt “uitgeleend” voor 10-15 jaar. We 
wensen hem van harte proficiat met deze prachtige priesterwijding. We beloven voor hem en 
zijn medebroeders te bidden om Gods kracht en genade. We hopen dat zijn pastorale inzet 
door velen dankbaar wordt aanvaard. 

BEZINNINGSHUIS 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); 20.15 u: Dagsluiting 
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- 1 x im Monat donnerstags von 15.00 bis 16.00 Uhr: Friedensgebet: 6. Juni, … 
Bibelwort, Gebet, eucharistische Anbetung, stille Zeit, Fürbitten für den Frieden, … 
Danach: Zusammensein bei Kaffee und ‚koekjes’  
- Zaterdag 13 juli 2019 (14.00 - 17.00 uur): Scapulierfeest  
Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel 
Meditatie bij het feest - koffie - Scapulieroplegging - Vespers - Kosten: € 5,00   
- Dienstag 16. Juli 2019 (15.00 - 17.30 uur): Skapulierfest  
Festtag Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel 
Kaffee - Impuls zum Fest - Skapulierauflegung - Vesper - Kosten: € 5,00   
- Dinsdag 16 (17.30 uur) - vrijdag 19 juli 2019 (13.30 uur): Retraite in stilte 
Schoonheid in scherven: 
De innerlijke Weg van Juan de la Cruz in de geest van Dietrich Bonhoeffer 
Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam 
Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 
Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL 

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

 

 

 

Mijn Kerk in balans! 
Banknummers zie ook laatste bladzijde 

U bent toch onze ambassadeur: vraag toch een 

uwer familieleden of vrienden om mee te doen.! 

 

 RESULTAAT OPBRENGST VASTENACTIE 2019  
Dit jaar – evenals de twee voorgaande jaren – hebben we als parochies van de dekenaten 
Sittard en Schinnen de jaarlijkse Vastenactie gesteund via een project van de stichting ‘Geef 
de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’(GKMT) in Zambia. Het was tevens een afsluitend 

project om waar te maken dat binnen enkele jaren de 
plaatselijke bevolking aldaar zelfstandig hun eigen nood 
kunnen lenigen. Via onze kerkbestuur, via de huis-aan-
huis inzameling in de Goede Week, via Missieburo 

Roermond, collectes in de kerk, vastenzakjes enz heeft het bijzonder mooi bedrag opgebracht 
van € 4.131,31. Bij het Missieburo Roermond komen nog bedragen binnen uit onze parochies 
(nu al meer dan € 1000,00) die bestemd zijn voor dit gezamenlijk project. Het totaal is 
minder dan in de afgelopen jaren. Je merkt dat meer mensen hun deuren en beurzen gesloten 
houden voor mensen in nood. In onze tijdsgeest groeit meer en meer de overtuiging: wij-
eerst!!Maar gelukkig heeft de meerderheid hun harten voor hen geopend. Proficiat allereerst 
voor de kinderen van Mpongwe in Zambia en een groot compliment aan alle vrijwilligers, de 
collectanten, de gevers die dit alles hebben mogelijk gemaakt. HEEL VEEL DANK.                                   

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

gehouden.  
Ook in 2019 is weer OPEN KERK. De volgende data kunt u al noteren: 

de donderdagen  27  juni, 11  juli, 29  aug, 12  sept, 24  okt,  
28  nov, 19  dec (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 personen die één uur in de week biddend aanwezig willen zijn!  
 

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

TEKSTEN OM VAN TE LEVEN 
Het boek I Makkabeeën maakt deel uit van de katholieke en oosters-orthodoxe canons. In de 
Protestantse wereld wordt het tot de apocriefen van het Oude Testament gerekend, met als 
uitleg dat deze boeken wel nuttig zijn om te lezen, maar niet op hetzelfde niveau staan als de 
(andere) Bijbelboeken. In de Joodse opvatting is het een historisch betrouwbaar geschrift, maar 
maakt het geen deel uit van de Tenach. Het boek vertelt het verhaal van de verovering van 
Judea door de Grieken. De naam Makkabee betekent waarschijnlijk hamer en was 
oorspronkelijk alleen van toepassing op de eerste leider van de opstand, Judas, de derde zoon 
van de priester Mattathias. Deze twee boeken staan vol met oorlogsverhalen, zo lijkt het. In het 
eerste hoofdstuk verovert Alexander het gebied van Palestina. Als men de heilige Joodse 
Tempel onteert, roept Mattathias de mensen op tot een heilige oorlog tegen de invallers, en zijn 
drie zoons beginnen een militaire campagne tegen hen. Maar de Farizeeën en de Essenen 
stonden dan ook zeer kritisch tegenover de Joodse leiders van toen.  
Het boek 2 Makkabeeën telt vijftien hoofdstukken. Katholieke geleerden neigen ernaar om 

het boek in de tweede eeuw voor Christus te dateren, terwijl de meeste 
Joodse geleerden het werk in de tweede helft van de eerste eeuw voor 
Christus plaatsen. Het schijnt geschreven te zijn ten behoeve van de 
Joden in Egypte, allereerst om hen te informeren over het herstel van de 
tempel en hen aan te moedigen een jaarlijkse pelgrimsreis naar 
Jeruzalem te maken. Het is niet geschreven vanuit het gezichtspunt van 
een professioneel historicus, maar meer van die van een religieus leraar, 
die uit de geschiedenis zijn lessen trekt. In dit boek beschrijft de 
schrijver Gods tussenkomst in het verloop van de gebeurtenissen, 
waarbij hij de slechten straft en de tweede tempel voor zijn volk herstelt. 
Vooral de lange beschrijvingen van het martelaarschap van Eleazer en 

van een moeder met haar zeven zonen (2 Makk. 6:18 - 7:42) maakte indruk op de vroege 
christenen in het Romeinse en Byzantijnse Rijk. Verschillende kerken werden in die periode 
gewijd aan de "Makkabese martelaren", met name in de Latijnse Kerk. Zij zijn onder de eerste 
pre-christelijke personen die op katholieke en orthodoxe heiligenkalenders verschenen. Het 
boek wordt gezien als het eerste model van middeleeuwse martelarenverhalen.  
Maar wat doen we met deze Bijbelse literatuur?. 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 kap. A. vd Wegen 046-4512628 of kap. H. Peters 046-4512497. 
 
 

NIEUWKOMERS WELKOM!   Onze deken, pastoor, kapelaans, diaken en 

welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 

harte welkom!  Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie 

verhuisd?  Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de 

administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,   4512275  of  aan mw. R. Gieskens, Mgr. 

Claessensstraat 33, 6131 Sittard,  4519039. Dank u!                            

http://www.zonnebloem.nl/sittard%20of%20bel%204583175
http://www.zonnebloem.nl/sittard%20of%20bel%204583175
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-Orthodoxe_kerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestants
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tenach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamer_(gereedschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Maccabe%C3%BCs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattathias
https://nl.wikipedia.org/wiki/Farizee%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Essenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_tempel#Tweede_tempel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Byzantijnse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijnse_Kerk
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                           DATA SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING               
Iedereen die door leeftijd of broosheid van gezondheid zodanig getekend is dat hij of zij moet 

rekening houden met de eindigheid van ons menselijk bestaan in de nabije toekomst, kan 

vragen aan de priester om het Sacrament van de Ziekenzalving. Wilt men dit gezamenlijk 

met anderen ontvangen, dan zijn dit jaar op de volgende data en locaties:                                                                                   

Kapel De Baenje woensdag 26 juni om 18.00 uur 
Kerk H Hart van Jezus (Overhoven) op Zondag 29 september om 10u30 

Kapel De Kollenberg donderdag 21 november om 15.00 uur 
Voor aanmelding van parochianen die van hun thuisadres uit (dus buiten ‘n verzorgingshuis) 
eraan willen deelnemen, kan dit geschieden bij een der priesters, de diaken of op kantoor of 
pastorie 4512275. Ook kunt u zich rechtstreeks bij de Dienst Geestelijke Verzorging opgeven 
en wel bij Diaken R. Fleischeuer, telefoon 06-10279717. Om uw eigen geestelijk welzijn, 
aarzel niet om u op te geven. Wil men het persoonlijk ontvangen: neem dan contact op met 
een onzer priesters. God is immers bekommerd om uw en mijn heil. O.L.Heer zegt: Wees niet 
bezorgd, ik ben er voor jullie!!                                                  Deken Wilbert van Rens. 

                                        ODILIACOMITÉ SWEIKHUIZEN.               
Programma van de 85

ste
 BLINDENDAG op zaterdag 15 juni a.s. 

11.00 uur:  Ontvangst van de bedevaartgangers op het Odiliaplein door:  
pastoor Geurts en diaken Janssen, het Odiliacomité, de schutterij St. 
Joseph, de Beesenhofkapel en de misdienaars. 
11.15 uur: Korte processie door het dorp: Odiliaplein – Hagensstraat – 
Fabritiusstraat - Pascal Visschersstraat en de Bergstraat tot aan de kerk. 
11.30 uur: H.Mis opgedragen door pastoor Geurts en diaken Janssen  
opgeluisterd door het Mannenkoor van Sweikhuizen.  
12.30 uur: Koffietafel in het Rector Raevenhuis voor de 
bedevaartgangers en de genodigden. 
13.15 uur: Optreden Beesenhofkapel in het Rector Raevenhuis. 
14.15 uur: Concert in kerk door koren van Moorveld en Sweikhuizen 
15.00 uur: Plechtig Lof met ogenzegening door pastoor Geurts en 

diaken Janssen met zang van het kerkkoor.  
15.30 uur: Koffie met Limburgse vlaai in het Rector Raevenhuis. 
16.30 uur: Einde BLINDENDAG.  
Aanmelden/informatie bij J.Quix, secr. Odiliacomité.  Rector Simonsstraat 18                                            
6174 RK Sweikhuizen. E-mail: jan.quix@hetnet.nl 

SACRAMENTSPROCESSIE ZONDAG 23 JUNI  
Op donderdag 20 juni viert de kerk eigenlijk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het 
Lichaam en Bloed van Christus. Onze grenslandbewoners in België en Duitsland hebben die 
dag gelukkig nog bewaard als een feestelijke vrije dag . Deze dag is beter bekend als 
Sacramentsdag. De bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Zuyderland Lemborgh en 
Hoogstaete vieren deze jaarlijkse sacramentsprocessie precies op deze donderdag. In onze 
parochies vieren wij het op de zondag erna: zondag 23 juni a.s.                                             
Sinds enkele jaren hebben we een nieuwe route en uitwerking van de jaarlijkse 
sacramentsprocessie. We kunnen deze formule handhaven, met uw hulp en met hulp van vele 
vrijwilligers. U bent dus van harte uitgenodigd om biddend mee te lopen in de processie of  - 
mediterend - te komen kijken. Zoals in tal van (Limburgse) dorpen en steden wordt op deze 
Sacramentsdag ook in onze Grote Kerk eerst de hoogmis om 9u30 gevierd, gevolgd door de 
Sacramentsprocessie.  Denkt u eraan: géén H Mis om 9u30  in de St.-Michielskerk, géén H Mis 
in de Basiliek om 10u00,  géén H Mis in de St.-Petruskerk om 11u00 ! Wilt u toch in die uren 
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(na 10u) een Heilige Mis volgen dan kunt u terecht bij Overhoven, parochiekerk H Hart van 
Jezus om 10u30. Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur op het Kloosterplein, 
nabij toreningang. De opstelling van de processie is als volgt: 
Stadsschutterij St.Rosa 
Acolieten met kruis 
Harmonie Sint Joseph 
Kerkenwachtgilde 
Processiegangers  m/v 
St.-Petruskoor 

1
e
 Communicantjes   

Eerwaarde zusters 
Philharmonie 
OLV Behoudenis der kranken 
B&W en Gemeenteraad 
Kerkbestuur  
Misdienaars 

Acolietencollege              
St. Michiel en St. Rosa  
HH Geestelijken 

          
Allerheiligste             

 De processie trekt via de route: Kerkplein – Rektorygetske –  via 
Limbrichterstraat naar – Begijnenhofstraat - Deken Tijssenstraat – 
Schootsvelden - Lank Getske  – rechtdoor langs fietsenstalling - Paardestraat - 
Om den Tol (rustaltaar) -  Markt – Oude Markt – Kloosterplein – Kapittelstraat 
- Grote Kerk 

Aan de bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, en aan de 
(buurt)verenigingen Rontjom de Grote Kirk, Riekswaeg Noord, PPP, Paesjsjtraot, De Mander 
en Wo-Van wordt vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel 
of straat.  Mede namens kerkbestuur, ceremoniarius, acolieten en alle medewerkers: 

            Deken en Het processiecomité 

WIE ECHT GELOOFT, HOOR JE NOOIT ZEGGEN…. ZE ZEGGEN DAT…!! 
Hebt u het ook al gehoord? Jammer genoeg krijgen roddelverhaaltjes meer kans dan de 
waarheid dienen en overdragen. Het is inderdaad van alle tijden. Pers, media-aandacht zit meer 
te vissen in het populariteitscircuit, dan wat nodig is voor het heil van mens en wereld.  U en ik 
moeten echt beseffen: wat raken we straks aan kerkgebouwen in onze omgeving kwijt en 
kunnen we onze priesters nog betalen? De kerk van nu leeft nog enkel van wat u geeft. Uw 
vrijwillige bijdrage!  Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet 
blijven doen. Steun ons en maak maandelijks een bijdrage over naar  
  de parochie H.H. Petrus en Michaël op rekeningnummer: NL51INGB0001032540 
  de parochie H. Bernadette-Baandert op rekeningnummer: NL07INGB0001571973 
  de parochie H. Hart v Jezus-Overhoven op rekeningnummer: NL37INGB0001035314 
  de parochie H. Paulus-Limbrichterveld op rekeningnummer: NL86INGB0003268633  

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. COMMUNIE+H. VORMSEL: EN H. HUWELIJK  
Mevr. Jacqueline Kempeners, Voorstad 12A, alhier, * 24-5-2019: Op de 

dag van Opname in onze Kerk wordt ook haar huwelijk met dhr Jimmy 

Peeters voor de Kerk bevestigd. We wensen hen van harte proficiat en Gods 

Zegen!!           
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H. DOOPSEL  
Jonie & Jake, kinderen v ouders Saelmans-Steentjes, Annastrasse 16, Selfkant, * 7-4-2019 
Marchano, zoon  v ouders Van Geene, Oudeweg 47,  *14-4-2019 

Thomas, zoon van ouders Janssen-Brigou, Mgr Vranckenstraat 19,  * 14-4-2019 

Gabriel, zoon van ouders Jacobs-Bekyan, Jozef Hoenstraat 17,  * 14-4-2019 

Yazn & Yousuf, zonen van ouders Habib-Yousuf, Merovingenstraat 22,  * 22-4-2019 

Gabriela, dochter van ouders Swelsen-Smeets, Albrecht Rodenbachstraat 21-2, * 5-5-2019 

We bidden dat onze dopelingen Jonie, Jake, Marchano, Thomas, Gabriel, Yasz, Yousuf  en 

Gabriela onder de goede zorgen v ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen 

opgroeien tot goede christenen. 
 

 

 

 

 

 

OVERLEDEN 

 

Petra Schouten-Hintzen 
Dymph Gruisen-Gruijters 
Zr. Guillaume Severens 
Jo Meijntz 

Zus Streutjens-Vincken 
Tonia Ubachs-van Gellekom 

  
 Pr. Kennedysingel 24 
 Campus 1, Born 
 Smithlaan 151 
 Odasingel 50 
 Brugstraat 67   
 Schuttestraat 2 

 
84 jaar  
88 jaar 
86 jaar 
78 jaar 
93 jaar 
95 jaar  

 
†  22-03-2019 
†  28-03-2019 
†  31-03-2019 
†  02-04-2019 
†  11-04-2019 
†  12-04-2019  

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

NAMEN VAN COMMUNICANTEN DIE OP HEMELVAARTSDAG 30 MEI 
OM 9U30 IN DE H. PETRUSKERK DE 1

E
 H. COMMUNIE DOEN: 

(leerlingen van o.a. de basisscholen 'de Baandert', 'de Hoefer' , 'Aan de Meule',  

       Sajenna de Bats 

  Collin Beurskens 

  Chloe Bijlsma 

  Riley Boels 

  Aleksei Bojko 

  Dyonne v. d. Born  

  Xeliẽsta Borwawubun 

  Aury Ehlen 

  Rhaffylyn Hanbreukers 

  Gino Hoofs 

       Semmy Hoofwijk 

  Nagisa Jacob 

  Destiny Jacobs 

  Quino Janssen 

  Damian Janssen 

 Bo Lejeune 

 Nick van Kleef 

 Joanna Oberjé 

 Julia van Neer 

 Noah Pieters 

 Chiara Raike 

 Indra Rosenboom 

 Julia Schaeken 

 Jiss Schaeken 

 Koen Schmeitz 

 Jacqueline Schoenmaekers 

 Bas Smeets 

 Daylano Stoffels 

 Dani Verspaget 

 Mette-Marie Ziher       

                  

 
Zondag 19 mei: Vijfde Zondag van Pasen 
Zondag 26 mei: Zesde Zondag van Pasen 
Woensdagavond 29 mei: in H. Petruskerk om 19u00 Avondmis/vigilie Hemelvaartsdag.  
Donderdag 30 mei Hoogfeest Hemelvaart: HH Missen als op Zondag. 
Pinksternoveen 30 mei t/m 9 juni: Vanaf Hemelvaart t/m Pinksteren wordt gehouden de 
jaarlijkse pinksternoveen met daarbij de PINKSTERAKTIE. Vroeger heette dit “Week van de 
Nederlandse Missionaris”. 
Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei is er in de St.-Petruskerk een extra H. Mis om 9.30 
uur vw Eerste Heilige Communie kinderen BS De Baandert, BS de Hoefer, BS A.d. Meule. 

UW AANDACHT S.V.P. 
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Op dezelfde Hemelvaartsdag 30 mei is in H. Hartkerk om 11u45 de 1e Heilige Communie 
van de kinderen van de basisschool Overhoven. 
Zondag 2 juni: Zevende Zondag van Pasen 
Vrijdag 7 juni: 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 9 juni: Hoogfeest van Pinksteren. Wij herdenken en vieren de gave van de Heilige 
Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar alle talen, 
volken en rassen.                                              
Zondag 9 juni: Hoogfeest van Pinksteren: Deken W. van Rens viert om 11 uur zijn 50-jarig 
priesterfeest. Zie uitnodiging blz 1+2. 

Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag. Op deze 

Tweede Pinksterdag vieren we op verzoek van de Paus jaarlijks een Mariafeest met als titel: 

"Maria, Moeder van de Kerk". 
Zondag 16 juni: Hoogfeest H. Drie-Eenheid 
Zondag 23 juni: Hoogfeest H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: tevens 
Processiezondag. Geen H Mis in St.-Michielskerk en in Basiliek! In de St.-Petruskerk is de 

H. Mis enkel om 9u30, aansluitend de Processie! Voor wie niet aan Processie kunnen 
deelnemen is er ook een H Mis om 10.00 uur een H Mis in Broeksittard, en/of om 10u30  in de 
parochiekerk van Overhoven.  

Maandag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper 
Vrijdag 28 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus 

Zaterdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. De liturgie van dit 

hoogfeest wordt gevierd in de Basiliek om 9u.  
Zaterdag 29 juni: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de St.-
Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis begint ter 
opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-Petruskerk!  

Zondag 30 juni: Dertiende Zondag door het Jaar: In de Basiliek wordt gevierd: Jaarfeest 

ter ere van O.L.Vrouw van het Heilig Hart. Om 10u Pontificale Hoogmis, opgedragen door 

Zijne Eminentie Wim Kardinaal Eijk. 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 29 juni tot 11 augustus 2019.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 17 juni 2019  (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 18 mei 
Vigilie voor de Zondag                                                         
18.00 uur plev Hub Moonen (vw verjaardag) 
gestpljrd v ouders Sjeng  en Marga Sanders-
Dings; gestplev vd zielenrust van het overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; nadiensten v Zus Streutjens-
Vincken, v Tonia Ubachs-v Gellekom 
(Samenzang)               
Zondag 19 mei 
   Vijfde Zondag van Pasen 
11.00 uur Plzwd v Jo Meijntz; gestpljrd 

overl. ouders Kretzers-Nortier; plev 
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overleden familieleden Pier-Weijzen; 

plev overledenen vd fam Landuyt-

Willems; pljrd v Mia en Harie Houben-

Notermans (Samenzang)  
Maandag 20 mei  
   Zalige Zr Josefa Stenmanns 
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie  
19.00 uur voor de algemene noden van 
de Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 21 mei 
08.00 uur om zegen en lof tev Onze 
Heer 
19.00 uur voor de huidige pastorale 

zorgen van bisdom en parochie 
Woensdag 22 mei 
08.00 uur ev v overledenen vd familie 
Leonard Dieteren-Brandts uit 
dankbaarheid (D) 
19.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld 
Donderdag 23 mei                                     
08.00 uur overl grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis       
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 
zijn welwillende Zegen                            
Vrijdag 24 mei    
08.00 uur v algemene noden van H 
Kerk en wereld 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie 

Zaterdag 25 mei  

Ochtendmis 9u Basiliek 
Vigilie voor de Zondag                                                         
18.00 uur pljrd  Hub en Elly vd Brock-
Bronneberg; gestpljrd v Mia en Jan 
Schrijen-Coolen; gestplev vd zielenrust 
vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hub. Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 26 mei 
   Zesde Zondag van Pasen 
11.00 uur Plzwd v Zus Streutjens-

Vincken, Plzwd v Tonia Ubachs-v 

Gellekom;  plev Jan en Miny Reijnders-

Kuijpers; pljrd ouders Harry Sprengers 

en Jo Sprengers-Verbruggen, tevens v 

het heil v alle lev en overl families 

Sprengers en Verbruggen; pljrd v ouders 

Alfons en Maria Baetens-Hilhorst 

(samenzang)  

Maandag 27 mei 

08.00 uur ev voor de weldoeners van de 

parochie  

19.00 uur vd zieken in onze parochies 

Dinsdag 28 mei 
08.00 uur v overl bestuurders van onze 
parochies 
19.00 uur v overl vrijwilligers 
Woensdag 29 mei 

08.00 uur v overl pastoors van onze 

parochies 
   Vigilie Hemelvaart van de Heer   
19.00 uur v overl medewerkers van 

onze parochie (samenzang) 
Donderdag 30 mei   hoogfeest 
   Hemelvaart van de Heer   
09.30 uur Pl H Mis bgv 1

e
 H Communie 

kinderen BS Baandert, Aan de Meule, 
De Hoefer: uit dankbaarheid 
11.00 uur uit dankbaarheid (samenzang) 

Vrijdag 31 mei  feest 
Bezoek H Maagd Maria aan Elisabeth 
08.00 uur v overl familieleden 

19.00 uur ev v Maria Smeets uit 

dankbaarheid (D)  

Zaterdag 1 juni 
Ochtendmis 9u in Basiliek 
Vigilie voor de Zondag                                                         

18.00 uur  pljrd overl ouders Wijshoff-

Bormans; gestplev v d zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 2 juni  Zevende Zondag v 
Pasen 
11.00 uur gestplev voor zielenrust van 
Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; 
gestpljrd overledenen vd fam Oberdorf-
Frissen (samenzang) 
Maandag 3 juni 

08.00 uur tev H Geest uit dankbaarheid  

19.00 uur gestev voor zielenrust van 

pastoor-deken Mgr. Ben Janssen 

Dinsdag 4 juni 
08.00 uur uit dankbaarheid vw liefde en 
trouw 
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19.00 uur gestev overl echtp Lebens-De 
Macker en wederzijdse fam 
Woensdag 5 juni 
   H. Bonifatius, bisschop en gezellen 
08.00 uur  v overl bisschoppen 
19.00 uur  v overl missionarissen 

Donderdag 6 juni 

   H. Norbertus, bisschop 

08.00 uur v overl militairen die hun 

leven gaven voor de ander 
19.00 uur om wereldleiders die zichzelf 
wegcijferen omwille van de vrede 
Vrijdag 7 juni 
   Eerste Vrijdag van de maand 

08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. 

v.d fam. Roppe-Kissels 

19.00 uur ev Mia Bisschops en 

overleden familie Bisschops-Maessen 

Zaterdag 8 juni 
Ochtendmis 9u in Basiliek 
Vigilie voor de Zondag                                                         

18.00 uur  pljrd v Melanie Lenaerts-

Laumen en overl familieleden; gestplev 

v d zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (Schola Sittardiensis 

Sanctus Michael)  
Zondag 9 juni 
   Hoogfeest van Pinksteren 
11.00 uur uit dankbaarheid vw 
priesterjubileum; v overl ouders Hubert 
en Liza van Rens-Reijnders, v Elly en 
Fons Waelen-v Rens; gestplev Lies 
Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels; 
pljrd v Jan en Wies Pijls-Alberts; 
gestpljrd em-pastoor Jean Schutgens 
(St.-Petruskoor)   
Maandag 10 juni  
 Tweede Pinksterdag, gedachtenis 
   H. Maria, Moeder van de Kerk 
11.00 uur plev v Zef Schrooten 
(samenzang) 
Dinsdag 11 juni 
   H. Barnabas, apostel 
08.00 uur v overl medewerkers in 
missie- en ontwikkelingswerk 
19.00 uur v overl catecheten 
Woensdag 12 juni 

08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 
belangen van dit bisdom en onze 
parochie 
19.00 uur v overl leerkrachten die hun 

Godsvertrouwen hebben doorgegeven 
Donderdag 13 juni  Feest 
   Onze Heer Jezus Christus, eeuwige     
   hogepriester, tevens gedachtenis 
   H. Antonius van Padua. 
08.00 uur v pelgrims en hun intenties 

tev H Antonius 

19.00 uur v overl pelgrims tev H 

Antonius 
Vrijdag 14 juni   
   H. Lidwina, maagd 

08.00 uur om eerbied tev H Eucharistie 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens  

Zaterdag 15 juni 
Ochtendmis 9u in Basiliek 
Vigilie voor de Zondag                                                         
18.00 uur plev Paul Schlössels; gestplev 
v d zielenrust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 16 juni 
   Hoogfeest H. Drie-Eenheid 
11.00 uur pljrd ouders Jan en Wies 
Pijls-Alberts; pljrd v René Caris; 
gestpljrd overl ouders Schaekens-Peulen 
en zonen Jozef en Martin; plev v overl 
weldoeners vd H. Petruskerk; plev 
overleden familieleden Pier-Weijzen 
(samenzang) 
Maandag 17 juni 

08.00 uur v zwervers en daklozen om 

moed en hulp 
19.00 uur v algemene noden van H 
Kerk en wereld 
Dinsdag 18 juni 
08.00 uur ev voor de weldoeners van de 
parochie  
19.00 uur v vluchtelingen die geen 
onderdak krijgen 
Woensdag 19 juni 
08.00 uur v zieke en verwarde mensen 
om steun en kracht   
19.00 uur v ouderen om aanvaarding 
van hun levensopgave 
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Donderdag 20 juni 
08.00 uur ev v welzijn van onze Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties  
19.00 uur jrd v Frans Schmeits en 

Jeanne Schmeits-Schutgens (50 jrd) 
Vrijdag 21 juni 
   H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling  

08.00 uur v onze kinderen om katholiek 

onderricht voor hun leven 

19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 

Behoudenis der Kranken voor zieken en 

noodlijdenden  
Zaterdag 22 juni 
Ochtendmis 9u in Basiliek 
Vigilie voor de Zondag                                                         
18.00 uur gestplev v d zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; plev familie 
Dieteren-van Neer-Meyer (samenzang) 
Zondag 23 juni   
PROCESSIEZONDAG 
   Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam 
   en Bloed van Christus  
Let op  !!!  9.30 uur  voor het welzijn 
van onze parochie; plev Jan en Miny 
Reijnders-Kuijpers; gestplev v d 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (St.-Petruskoor)   
Maandag 24 juni 
   Hoogfeest Geboorte van de H. 
   Johannes de Doper                 

08.00 uur tev H Johannes om zegen 
voor de kerk van Europa 
19.00 uur om zegen en lof tev Onze 
Heer 
Dinsdag 25 juni 
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 
belangen van dit bisdom en onze  
parochie 
19.00 uur gestev overl ouders 
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 
Martin 
Woensdag 26 juni 
08.00 uur  tev HH Apostelen om hun 
voorspraak 
19.00 uur om voorspraak v dienaar 
Gods Deken Louis Tijssen 
Donderdag 27 juni 
 08.00 uur overl. grootouders Simonis-
Tummers, ouders Hage-Simonis  
19.00 uur v algemene noden van H 
Kerk en wereld 
Vrijdag 28 juni 
   Hoogfeest H. Hart van Jezus 
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw  
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden 
Vigilie Hoogfeest HH. Petrus en 
Paulus,   Apostelen 
19.00 uur tev H Petrus en H Paulus 
Zaterdag 29 juni      Hoogfeest 
   HH. Petrus en Paulus,   Apostelen 

 Ochtendmis 9u in Basiliek 

    ST.-MICHIELSKERK   

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 

- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 19 mei 
   Vijfde Zondag van Pasen 

09.30 uur  gestplev v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux (samenzang)  
Zondag 26 mei 
   Zesde Zondag van Pasen 
09.30 uur  gestplev v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. 
Krux (samenzang) 
Donderdag 30 mei 
   Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
09.30 uur  gestplev v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. 

Krux (samenzang) 
Zondag 2 juni   
   Zevende Zondag van Pasen 

     09.30 uur gestplev v zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 9 juni  
   Hoogfeest van Pinksteren 

09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms 
en voor bijz. intentie;  gestplev v zielenrust 
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux  
(Schola Sittardiensis Sanctus Michael) 
Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag  

"Maria, Moeder van de Kerk", 

verplichte gedachtenis 
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09.30 uur om Gods H Geest voor ons 
dekenaat (samenzang) 
Zondag 16 juni  
   Hoogfeest v H. Drie-Eenheid 

09.30 uur  gestev echtp Caulfield- 

Tholen; gestplev v zielenrust v overl  

echtp Jan Gerard Grijs en Maria  

Hubertina Catharina Krux (samenzang)  
 

Zondag 23 juni   PROCESSIEZONDAG 
 Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam  
 en Bloed van Christus  
 Let op  !!!  om 9.30 uur H. Mis in  
H. Petruskerk, aansluitend processie 

        GEEN H MIS IN BASILIEK en  
                   H. MICHIELSKERK 

Donderdag 27 juni  OPEN KERK 10u30-
12u30 waaronder Aanbidding

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

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

Zondag 19 mei 

   Vijfde Zondag van Pasen  
10.00 uur v echtp Caulfield-Tholen  

 (Basiliekkoor) 
Donderdag 23 mei 
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v 

echtp Caulfield-Tholen; overl leden vd 

Aartsbroederschap. 

Zaterdag 25 mei                                             

H Filippus Neri, priester                        

09.00 uur ter ere voor O.L.Vr.v.h. H Hart; 

v echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 26 mei  
   Zesde Zondag van Pasen      
10.00 uur v echtp Caulfield-Tholen;                                                                                                                                        
Donderdag 30 mei  verplichte feestdag  
   Hemelvaart van de Heer hoogfeest 
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans;  
v echtp Caulfield-Tholen; overl l. vd 
Aartsbroederschap. (Basiliekkoor) 
Zaterdag 1 juni 
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 2 juni  
   Zevende Zondag van Pasen 
10.00 uur Bedevaart Overhoven  
v echtp Caulfield-Tholen; gestichte jaard 

Christine Joosten  (eigen koor) 

Donderdag 6 juni  

10.30 uur voor Mietsie Jacobs van Thoor   

vanwege verjaardag;  v kinderen vd 

Kinderkrans; overl. vd Aartsbroederschap; 

v echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 8 juni      
09.00 uur v bijzondere intentie; v echtp 
Caulfield-Tholen  

Zondag 9 juni   

   Hoogfeest v Pinksteren 

10.00 uur v echtp Caulfield-Tholen 

 (Basiliekkoor) 
Maandag 10 juni verplichte gedachtenis 

    Tweede Pinksterdag: op verzoek van 

Paus:  "Maria, Moeder van de Kerk"  

10.00 uur v lev en overl leden v de 

Aartsbroederschap; v echtp Caulfield-Tholen 

(Basiliekkoor) 

Donderdag 13 juni    feest 

   Onze Heer Jezus Christus, eeuwige 

   hogepriester 

10.30 uur v leden Kinderkrans; overl led  

Aartsbroederschap; echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 15 juni  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 16 juni  
  Hoogfeest van de H Drie-Eenheid 
10.00 uur v echtp Caulfield-Tholen;  

 Donderdag 20 juni 
10.30 uur  v  de kinderen vd Kinderkrans; v 
overl leden vd Aartsbroederschap; overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 22 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen                                                                                 
Zondag 23 juni  Hoogfeest H.Sacrament 
vh Lichaam en Bloed van Christus  
NB. NB.  géén H.Mis ivb 
Sacramentsprocessie zie Petruskerk!! 
Donderdag 27 juni 
10.30 uur v  leden vd Kinderkrans; v de 
overl. leden Aartsbroederschap; echtp  
Caulfield-Tholen.    
Zaterdag 29 juni  
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09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen 
In volgend parochieblad staat vermeld: 
VIGILIE JAARFEEST is op zaterdag 
om 18.00 uur Bedevaart van Binnenstad 
 

Zondag 30 juni JAARFEEST BASILIEK 

OLVrouw van het H Hart van Jezus  

PONTIFICALE HOOGMIS met als 

Hoofdcelebrant Wim Kardinaal Eijk    

Rozenkransgebed: elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET OP:  
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Op woensdagmorgen is Pastoor Kerkhofs vanaf 
10u30-12.00 u aanwezig. Opgave misintenties vòòr maandag 18 juni 2019  (NB LET OP: 
opgave dus ruim 10 dagen eerder voor verschijnen parochieblad!!)  

 

                                        

                                      Parochie H. Bernadette -Baandert 

        Past-deken W. van Rens, Kloosterplein 10   4512275 

     Kerkbijdrage: ING-bank: NL07INGB0001571973 t.n.v.     

         par. H. Bernadette, Kloosterplein 10- 6131 EP Sittard 
 

 
VASTENACTIE 2019  
De Vastenactie ligt al weer enige tijd achter ons, maar we zijn u nog de opbrengst van dit 
jaar verschuldigd. Ook dit jaar was deze voor de Kinderen van Mpongwe (Zambia), en 
heeft in onze parochie ruim € 188,- opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers en ook 
grote dank aan alle medewerk(st)ers.  
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 7 juni (1

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

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

 
 
 
 
 
 

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. 
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
Met ingang van 1 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria & 
Bernadettekapel. Van maandag tot en met vrijdag: van zijn deze dan van 10 uur tot 17 uur. 
Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven ze van 14 tot 16 uur. 

 
5

E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 18 mei 19.00 u Jrd Bernard Ruber en Eva Ruber-Ehlen 

Woensdag 22 mei 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

6
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 25 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 29 mei 19.00 u Vigilie van Hemelvaart  voor geestelijk welzijn vd parochie 

7
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 1 jun 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 5 jun 19.00 u Tot zekere Intentie 

PINKTEREN 

Zaterdag 8 jun 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes                                   KOOR♫ 

Woensdag 12 jun 19.00 u Tev H. Antonius 

FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID 

Zaterdag 15 jun 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 19 jun 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

FEEST VAN HET H.SACRAMENT 

Zaterdag 22 jun 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 26 jun 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof 

Misintenties voor het volgende parochieblad tot 15 juni bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

Overleden 

Maria Odilia Smeets-Hodzelmans, Smithlaan 151, 90 jaar, † 28-04-2019 
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer                                      
Extra collecte Misdienaars    
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Op Paaszaterdag 20 april is er na afloop van de Paaswake een extra 
deurcollecte ten behoeve van de misdienaars geweest. De opbrengst was  
€ 249,10 en zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Namens de 
misdienaars hartelijk dank voor uw gulle gave. 

 

 
Zondag        19 mei: 5

e
 Zondag van Pasen  10.30 uur Volkszang                                                        

Voor algemeen welzijn van onze parochie                                                                                                                 

Zondag        26 mei: 6
e
 Zondag van Pasen  10.30 uur Volkszang                                                                       

Familiemis met de zusters Dominicanessen  Paul en Fien Bergmans-Jessen; jaardienst Sjeng 

Frissen                                                               

Donderdag 30 mei: Hoogfeest Hemelvaart    11.45 uur*) The Voices of Kids                                            

voor het welzijn van onze communicanten tevens  Eerste H. Communie Jeugd Philharmonie                                                                   

Zondag         2 juni: 7
e
 Zondag van Pasen  10.00 uur*) Cantate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

bedevaart naar de Basiliek, géén H. Mis in Overhoven                                                              

Tot intentie voor hen om wie niemand treurt 

Zondag         9 juni: Hoogfeest Pinksteren  10.30 uur Volkszang                                                                                                   

Voor de zieken en noodlijdenden in onze parochie                                                                                                                                                       

Maandag     10 juni: Tweede Pinksterdag:  Maria Moeder van de Kerk         

      10.30 uur  Volkszang                                                 

Voor de vluchtelingen en voor hen die geen onderdak vinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zondag       16 juni: Hoogfeest H.  Drie-eenheid  10.30 uur  Hofzèngesj m.m.v. 

koren uit omgeving, combo en fanfare St. Barbara                                                                 

Uit dankbaarheid vw het 30-jarig jubileum van de Hofzèngesj, v de levende en overleden leden 

van de Hofzèngesj; voor Leo en Mia Reul, Nellie en Michiel Schepers-Reul, Willem en 

Elisabeth Verleng, Zuster Christina op den Camp, Larise Boetzkes en Aukje Thomassen; 1
e
 

jaardienst Truus Latten-Giesbertz en tot intentie voor onze parochie  

Tevens parochiefeest/dankviering communicanten 

Zondag       23 juni: Hoogfeest Sacramentsdag 10.30 uur Volkszang                                                  

Voor de vluchtelingen en voor hen die geen onderdak vinden 

*) N.B. Let u op de aangepaste mistijden voor Overhoven op 30 mei en 2 juni   

GEDOOPT Op 20 april is gedoopt Iris Penders, Prins Bisdomstraat 34 uit Born.                                                                                                          

Gedoopt op 28 april Kay Meuer van Rijksweg Noord 133 Sittard.                                                                               

OVERLEDEN Overleden is op 23 april  op 75 jarige leeftijd Thei Jessen van de Heistraat 27. 

De uitvaartmis was in Einighausen.                                                                            

ROZENKRANSGEBED In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard                                 

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

De zusters Dominicanessen zullen regelmatig de rozenkrans voorbidden. U kunt ook 

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



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

TERUGBLIK GOEDE WEEK EN PASEN   Wij danken iedereen die heeft meegedaan aan 

alle vieringen die in de Goede Week hebben plaatsgevonden. Er was een mooie gezinsviering 

met Palmpasen, waarna de kinderen ook hun palmpaasstok brachten naar de bewoners van 

Gelderhof, die deze dankbaar in ontvangst namen. Ook op Witte 

Donderdag en Goede Vrijdag waren er sfeervolle vieringen, waarbij 

op Goede Vrijdag bloemen gelegd konden worden bij het Kruis. 

Deze bloemen werden ter beschikking gesteld door AH aan de 

Brugstraat, maar ook veel parochianen brachten zelf bloemen mee. 

Tijdens de Paaswake werd een kind gedoopt en ook op Paaszondag 

en Paasmaandag waren er mooie vieringen. Dit alles vergde een 

goede organisatie. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.                                                                         

VASTENACTIE In onze parochie heeft de vastenactie in de kerken het parochiecentrum 

168,02 euro opgebracht. Het bedrag wordt overgemaakt op het project van de Vastenactie 

Schinnen en Sittard. Hartelijk dank aan alle gevers                                                                                                             

EERSTE H. COMMUNIE: Op Hemelvaartsdag 30 mei, zullen de volgende kinderen hun 

Eerte H. Communie ontvangen: Jayden Coumans, Destiny Gielissen, Timmethy Mevissen, 

Shanice Peters, Femke Pijpers, Michelle Pijpers, Zoë Plate, Juul Ploemen, Nick Schnieders, 

Lopke Stassen, Katy Schouwenaar, Juul Swakhoven  en Mika Thissen.                                                                                                                                                      

50-JARIG PRIESTERJUBILEUM DEKEN VAN RENS De parochianen van Overhoven 

worden van harte uitgenodigd om op Pinksterzondag 9 juni  a.s. deel te nemen aan de 

festiviteiten rond het jubileum van onze pastoor-deken. Over de festiviteiten kunt u elders in dit 

parochieblad lezen blz 1+2.                                                                                                                                             

PAROCHIEFEEST/WIJKFEEST & 30 JARIG JUBILEUM HOFZÈNGESJ OET 

EUVERHAOVE In 2019 bestaan de Hofzèngesj oet Euverhaove 30 jaar. Dit heugelijke feit 

wil de zanggroep niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het jubileum wordt gevierd op zondag 

16 juni. Die dag begint om 10.30 uur met een H. Mis in de H. Hartkerk van Overhoven 

(Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard). Deze viering wordt opgeluisterd door de Hofzèngesj in 

samenwerking met koren uit de omgeving. Verder zal er medewerking worden verleend door 

fanfare St. Barbara en een muzikaal Combó.  Dit is tevens een dankviering voor alle 

communicanten en Vormelingen van het afgelopen jaar. Het belooft een mooie sfeervolle en 

vooral muzikale viering te worden! Na de viering zullen zij zich in feestelijke stoet met fanfare 

begeven naar Oos Kaar in Overhoven (Geldersestraat 41, 6136 AS Sittard). Deze middag 

zullen de wijkfeesten plaatsvinden. Het jubileum van de Hofzèngesj krijgt daarbij speciale 

aandacht met o.a. live – optredens. Voor de kinderen is er een gratis spellencircuit met veel 

mooie prijzen. Ook een springkussen zal niet ontbreken. Voor jong en oud kan er een rit 

worden gemaakt door onze wijk met een huifkar. Voor wijkbewoners is er een mogelijkheid 

om gratis deel te nemen aan een rommelmarkt c.q. kofferbakverkoop. Het programma wordt 

opgeluisterd door o.a. de Hofzèngesj en legio artiesten. Iedereen is van harte welkom!!                                                                                                                         

CONCERT OP ZONDAG 23 JUNI A.S. IN DE PAROCHIEKERK VAN 

OVERHOVEN-SITTARD Wij nodigen u van harte uit voor een sfeervol concert op zondag 

23 juni a.s. om 15.00 uur in de  parochiekerk ‘H. Hart van Jezus’ Overhoven, aan de 

Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard. Het concert wordt verzorgd door het Vocaal Ensemble 

Parkstad o.l.v. Harrie Spronken. Sopraan Marie-Jeanne Lemmen zal verschillende solowerken 

ten gehore brengen. Het fraaie pijporgel in de parochiekerk zal bespeeld worden door Efrem 

Verleng. Dit orgel is gebouwd in 1941 door Gebr. Vermeulen uit Weert. Er zullen werken 

uitgevoerd worden van o.a. Johann Sebastian Bach, Gabriel Fauré, Giulio Caccini, Wolfgang 
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Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel e.a.. Na afloop van het concert is eenieder van harte 

uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de parochiezaal van de kerk. U bent allen van 

harte uitgenodigd. De entree is vrij, echter een vrije gave ten bate voor de stichting ‘Leif en 

Leid’ wordt op prijs gesteld. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met: Stichting ‘Leif 

en Leid’ & Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven. Contactpersoon concert: Efrem Verleng 

0630567774 of efremverleng@planet.nl                                                                                                  

KOFFIEDRINKEN    Op zondag 26 mei, na de familieviering, kunt u een kop soep eten in 

ons parochiezaaltje. Dit wordt verzorgd door de zusters Dominicanessen.                                                                               

Op zondag 2 juni kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons 

parochiezaaltje, U bent beide keren  van harte welkom!  

THUISCOMMUNIE Op zondag 9 juni na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden 

parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze communie 

ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.  

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.comI Intenties voor het 

volgende parochieblad kunt u t/m 15 juni aanleveren 

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:           NL98 RABO 0147603676 

Parochie H. Bernadette-Baandert:         NL07 INGB  0001571973 

Parochie H. Hart-Overhoven:                NL37 INGB  0001035314 

Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:    NL86 INGB 0003268633 

Alg. banknummer Parochiecomité:        NL51 INGB 0001032540 

 Het volgende parochieblad Jaargang 22 no. 6 verschijnt op 
29 juni en loopt tot 10 augustus 2019. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 17 juni 2019  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:efremverleng@planet.nl
mailto:digitaalparochieblad@gmail.com
mailto:doopsel@rk-kerken-sittard.nl

