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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

  De volgende aflevering verschijnt 10 augustus 2019.   

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

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

Ervaar de magie van het samen bewonderen en beleven! 
Zo heet het thema 2019 van het St.-Rosafestival. 

Door ST. ROSA: van magie naar mysterie! 
Een van de trouwe pelgrims naar St. Rosa vertelde me eens dat 

hij wel honderden foto’s had van de St.-Rosaprocessie in de 

Kollenberg. Allemaal foto’s waar je ziet dat de processiegangers 

biddend lopen tussen al het boomgebladerte in de opgang naar het 

kapelletje, zo ter hoogte van hof van Olijven ofwel het 

Levetenhöfke: en boven de hoofden van pelgrims zie je dan 

indrukwekkende wierookwolken. Zij slingeren zich omhoog met 

al die gebeden en gedachten van die gelovigen. Ze laten zich niet 

vasthouden in al dat gebladerte. Ze ontsnappen als het ware uit de 

biddende groep. Het lijkt op dat moment als het middenpad van 

een grote groene natuurlijke “kathedraal” van onze Kollenberg. 

De natuur verhult zich in sluiers en vermengt zich met al die 

biddende en zingende pelgrims. Natuur en mensen worden daar 

één. De pelgrim zoekt een plek om kort in de buurt te staan van die bijzondere vrouw St. 

Rosa. Je voelt aan: wat ik hier mag beleven is nog meer dan magie. Magie verwijst naar 
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vermeende kunst van een soort toverij. Maar het gaat hier om een werkelijkheid die jou helpt 

om diepere religieuze gevoelens in je leven een meer vertrouwde plaats te geven. Het helpt je 

voelen wat de H. Rosa destijds aan haar medebewoners meegaf. Toch is het heel mysterieus. 

Misschien kun je beter zeggen: wonderlijk. Vaker denk ik aan haar als ik de kapel even 

bezoek bij een wandeling in de Kollenberg en zeker bij onze jaarlijkse processie. Rosa van 

Lima werd geboren als Isabel Flores de Olivia. Toen zij twintig jaar oud was, trad zij in bij 

de derde orde van de dominicanessen. Dat wil zeggen dat men als lid van de derde orde gaat 

leven als een kloosterling thuis want er was toen in Peru en Lima nog geen klooster. Ze wilde 

echt als kloosterling leven. Als kloosternaam koos zij Rosa. Ze mocht van haar ouders gaan 

wonen in de achtertuin alwaar ze een hut, een kluis bewoonde. Daar leefde zij een leven van 

boete en versterving, armoede en gebed. Zo liet zij zich vrijelijk steken en bijten door 

allerhande insecten; immers ook dat zijn schepselen Gods, zo redeneerde zij. Daarnaast leed 

zij aan allerhande pijnen en kwalen; zij droeg ze op ter intentie van de uitboeting van de 

zonden in de hele wereld. Ze liet zich toen al inspireren door het mystieke leven van de 

Heilige Catharina van Siena. Rosa had toen geen enkel communicatiemiddel, woonde in een 

vreemd continent maar toch wist ze alles over het bijzondere leven van deze Italiaanse 

heilige. En kijken we nu achteraf naar haar leven, dan heeft ze als mystica veel gelijkenis 

verkregen met het leven van Catharina. Ze beschouwde het lijden van Jezus Christus als een 

verrijking en verdieping van je eigen leven. Mijn lijden staat in dienst van Hem. Er is geen 

andere ladder om naar de hemel op te stijgen dan het kruis. Opvallend zijn haar lijdzaamheid 

en ongevoeligheid voor lichamelijke pijnen. Haar lijdensmystiek is dus geen teken van 

zelfkwellerij, maar van solidariteit met alle armen en lijdenden. Ze lijdt plaatsvervangend 

voor de hele mensheid en wil hiermee de zonden van de anderen op zich nemen. Zoals 

Johannes van het Kruis beleeft ze de 'donkere nachten' van het door-God-verlaten-zijn, maar 

ook de uren van Gods nabijheid, als ze bijvoorbeeld van haar bezoek aan de armen en zieken 

terugkeert in haar hut. Ze ontving daar veel mensen die  haar beschouwden als een “heilige” 

en haar smeekte om te bidden voor hun heil. Behalve dat hielp ze ook behoeftigen en 

Indianen. Op haar 31e stierf zij. Zo werd ze in Peru beschouwd als een mystica: zij draagt als 

bijnaam  'de Bloem van Lima'. Een Mystica! Wat betekent dat?  Ik las de mooie definitie van 

een mysticus: Een mysticus voelt zijn ikheid verdwijnen, zijn opgeslotenheid in zichzelf 

wordt opgeheven…… Je voelt dus innerlijke bevrijding!! Ieder jaar als wij weer onze 

voetstappen zetten in processievorm naar haar kapel, dan doen we eigenlijk hetzelfde als die 

mensen destijds in Lima deden toen ze haar opzochten in haar hut. Elke voetstap die wij 

zetten, is eigenlijk een voetstap naar je eigen innerlijk. Waarom moet ik tegenslagen, ziekte, 

teleurstelling incasseren… of moet ik die druk ook verstaan als een last die ik juist met Hem 

kan dragen. Rosa laat zien: kijk maar, Hij draagt het met je mee!! De last wordt heel anders! 

Die wierookwolken zijn dus liturgische wolken. Ze geuren en versmelten onze pijnen en 

dragen ze naar boven. Elke voetstap naar boven, wordt een voetstap van lichtere vreugde 

omdat je voelt dat Hij je draagt. Zo stijgen die wolken….ze brengen ze naar boven. Dat is 

geen magie, dat is mysterie:  voelen dat Hij er is voor jou! Zo is de H. Rosa onze gids in 

deze dagen van ons jaarlijks feest ter ere van haar. Zonnestralen, licht en wierook mogen u en 

mij begeleiden. Echte Rosapelgrims bidden dat onze magie van verwondering verhoogd mag 

worden naar mystiekbeleving- en verering.                                 

 

H. Rosa – bid voor ons!!                                                                  Deken Wilbert van Rens. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosternaam


PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          3  

   GEBEDSINTENTIES 

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.  

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

Gerechtigheid. Dat degenen die belast zijn met de rechtspraak, integer 

handelen en dat de ongerechtigheid in de wereld niet het laatste woord heeft. 

 

 juni  
       2019        

     
 juli   

  2019  

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 

- Zaterdag 13 juli 2019 (14.00 - 17.00 uur): Scapulierfeest  

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel 

14.00 u: welkom, inschrijving voor scapulieroplegging   

14.15 u: Kapelaan Luc Simons:  “Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste,  

           die in de schaduw van de Almachtige woont” (Ps. 91,1)  

daarna: koffie, thee  - bezoek in het museum M. Maria-Teresa - tijd voor ontmoeting  

16.00 u: Scapulieroplegging, vespers v. O.L. Vrouw v.d. Berg Karmel   Kosten: € 5,00   

- Dienstag 16. Juli 2019 (15.00 - 17.30 uur): Skapulierfest  

Hochfest Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel 

15.00 Uhr: Kaffee, Kuchen, Einschreiben für Skapulierauflegung 

15.30 Uhr: Maria im Karmel 

16.00 Uhr: Pastor Andreas Krieg, Gangelt: 

Maria, Begegnungen mit Gott und den Menschen - Tragen Jesu als Mutter Gottes unter dem 

Herzen - Tragen der Schmerzen unter dem Kreuz - Tragen auch unserer Schmerzen  

16.45 Uhr: Skapulierauflegung  

17.00 Uhr: 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.! 

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
http://www.reginacarmeli.nl/
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BISSCHOP HARRIE SMEETS BEZOEKT DEKENAAT SITTARD 
Vanaf vrijdag 23 augustus tot en met zondag 25 augustus bezoekt onze bisschop het dekenaat 
Sittard. Dit wordt natuurlijk ook gekoppeld aan ons St.-Rosafeest. Maar hij bezoekt allereerst 
ons Dekenaat Sittard. En ons dekenaat Sittard houdt de volgende gemeentes, wijken en 
parochies in: Elsloo en Meers, Berg ad Maas, Urmond, Stein met Nieuwdorp en Kerensheide, 
Geleen met Lutterade, Kluis, Oud-Geleen, Past van Ars, Lindenheuvel met OLVR v 
Altijddurende Bijstand, H Barbara en HH Engelbewaarders, verder Limbricht, Einighausen 
en Guttecoven, dan H.Paulus (Limbrichterveld), H Bernadette (Baandert) en Overhoven, dan 
Broeksittard, Vrangendael/Stadbroek, vervolgens H. Gemmakapel, Leyenbroek en Ophoven, 
tenslotte Munstergeleen en Kapel Pater Karel, en ter afronding Basiliek, HH Petrus en 
Michaël te Sittard. Dit houdt in dat er een programma wordt opgesteld van allerlei 
ontmoetingen van kerkbetrokken mensen, verenigingen, vrijwilligers die voor de kerk  en de 
wijken ter plaatse werken, maar ook mensen die in de diaconie werkzaam zijn, in de zorg, in 
scholen. De bisschop wil graag zien waar de sterke, maar ook de zwakke punten liggen van 
onze pastoraal aan mens en samenleving. Het programma kan onmogelijk alle geledingen 
van onze parochies en kerken bevatten. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. 
Verschillende dekenaten heeft hij al bezocht. Al die visitaties geeft hem straks een goed 
beeld om als bisschop de goede beleidslijnen uit te zetten voor de toekomst van onze kerk in 
ons bisdom. Een aantal medewerkers van secretariaat dekenaat en dekenaal bestuur zijn al 
druk bezig om een programma straks aan de bisschop voor te leggen. Natuurlijk is de 
jaarlijkse St.-Rosaprocessie ook voor hem een heel belangrijk moment, daarmee hoopt hij 
ook de ware St.-Rosapelgrim te ontmoeten. Ze komen van heinde en ver. Ieder jaar opnieuw! 
Wat bezielt hen? Alleen maar traditie? Of zit er meer achter deze jaarlijkse ontmoeting. Laten 
we ons inspireren door het eenvoudige leven van zo’n meisje als St. Rosa? De bisschop wilt 
niet hebben dat we ons alleen van de beste kant laten zien……  hoe goed ook 
bedoeld….maar we moeten ons aan hem presenteren hoe het volgens ons staat met de zorg 
voor elkaar, voor ons geloof en kerk in de komende tijd én waar de knel-en pijnpunten zitten. 
Het beloven dagen van inspanning en open ontmoetingen te worden, Mag ik rekenen op uw 
aller medewerking?   

Deken Wilbert van Rens. 
 

 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 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!  
 

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

http://www.zonnebloem.nl/sittard%20of%20bel%204583175
http://www.zonnebloem.nl/sittard%20of%20bel%204583175
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In Dankbaarheid Terugkijken                                                                                                     

Er is zoveel om dankbaar terug te zien. Maar dat is ook gevaarlijk. Je gaat dan onbewust 

tellen en scoren, zo van: het was  druk….  veel … weinig….  hartelijk…  verwarmend….   

Noem al die facetten maar op. Begrijpelijk, maar dat is zeker niet de bedoeling. Voorwaar 

-  een Bijbels gedachte -  je ontvangt meer dan je verdient. Waaraan heb je het te danken? 

Daarom gaat mijn dankbaarheid uit naar de Kerk, naar mijn huisgenote, naar mijn familie, 

naar mijn collega’s, naar kerkbestuur en comité….  en naar mijn parochies…. U bent het 

hart waarvoor ik me mag inzetten. Aangenaam verrast was ik toen ik het jubileum-

geschenk mocht ontvangen: een groot TV-scherm achter in de kerk met allerlei 

belangrijke kerkelijke informatie voor de toerist die onze kerk bezoekt. Ook zij zijn 

zoekers die nu door deze digitale handreiking wellicht de stap zetten naar pelgrim-zijn. 

Dank voor dit initiatief!  Vijftig jaar priesterzijn is een gave van de hemel. Hoelang nog? 

Dat is in Gods Hand.            Met veel groeten en grote dankbaarheid.                                    

Sittard,  juni 2019.                            Deken Wilbert van Rens 

 

KARDINAAL BIJ JAARFEEST BASILIEK op  30 JUNI 2019 

Op zondag 30 juni a.s. vieren we het Jaarfeest van onze Basiliek. Dit jaar hebben we een 

bijzondere eregast: Zijne Eminentie Wim Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht. Het is 

geweldig dat hij onze Basiliek wilt bezoeken en vooral de H Mis wilt opdragen t.e.v. 

O.L.Vrouw van het H. Hart. Vaker hebben naast de duizenden pelgrims ook onze bisschoppen 

en priesters onze Basiliek OLVrouw van het H Hart bezocht. Dit jaar wordt er speciaal 

stilgestaan bij het feit dat deze kerk 140 jaar geleden, na een bouwperiode van 4 jaar, werd 

ingezegend. 4 Jaar later, op 6 mei 1883, werd de kerk, als 

eerste in Nederland, tot basiliek verheven.  

Het jaarfeest begint al op zaterdagavond 29 juni met een 

eucharistieviering  om 18.00 uur. Tevens komt dan de 

buurtparochie H.H. Petrus en Michaël op bedevaart. Dit is 

tevens een Gezinsmis.  

Een kardinaal bezoekt de Basiliek. Is dat zo bijzonder naast de 

vele pelgrims?  

Een kardinaal is een titel die de Paus rechtstreeks verleent aan een bisschop, soms ook priester. 

Zoals onze basiliek werd verheven doordat de Paus zelf die eretitel verleent en eigenlijk zegt: 

deze heilige plaats mogen we beschouwen als een bijzonder genadeoord en is bijzonder 

verbonden aan de stamboon van onze grote Heilige Wereldkerk. Zo nu komt een bisschop ons 

bezoeken die ook door een persoonlijke titel van de Paus is uitverkoren om mee stem te geven 

aan het heil van onze wereldkerk. Een kardinaal is stemgerechtigde in het bestuur van de 

wereldkerk en zeker wanneer er een nieuwe Paus wordt gekozen. Hij komt met ons meebidden 

bij de Moeder van de Kerk: Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Kardinaal Eijk was 

voordat priester werd eerst arts/internist. Toen voelde hij de roeping en werd priester gewijd. 

Als arts/priester en ethicus was hij voor velen een steun in het moeilijke ethische kwesties 

zoals euthanasie en abortus. Zo gaf hij mee sturing aan een zorgvuldige code van medische 

zorg op basis van ons katholiek geloof. De Paus benoemde hem tot pauselijk lid voor 

commissie medische ethiek wereldwijd. Na de Pl. Pontificale Mis mogen we elkaar treffen in 

het tegenover gelegen Mariapark om zo elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. O.L.Vrouw van 

het Heilig Hart – bid voor ons.!! 
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JUBILEUM-BEDEVAART  SITTARD-KEVELAER  OP MAANDAG 9 SEPTEMBER  
Ieder jaar organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer een drukbezochte bedevaart naar de 

Duitse stad Kevelaer. In 2019 viert deze Broederschap een bijzonder jubileum. De eerste 

bedevaart vanuit Sittard naar Kevelaer dateert van 1669. Dit jaar herdenkt de Broederschap dus 

dat 350 jaar geleden de eerste bedevaart van Sittard naar Kevelaer trok. 

Reserveer daarom alvast maandag 9 september in uw agenda! Dan is de 

grote bedevaart naar Kevelaer. Deze hele dag zal Kardinaal Willem Eijk, 

Aartsbisschop van Utrecht, bij ons zijn om samen met ons het jubileum te 

vieren. Bovendien zal aan elke pelgrim een speciale jubileumspeld worden 

uitgereikt. Bij deelname krijgt u deze jubileumspeld gratis. 

In dit jubileumjaar verschijnt ook een fraai vormgegeven boekje over de 

Broederschap Sittard-Kevelaer en de eeuwenoude bedevaart. In de 

voorverkoop kunt u dit kopen voor de speciale prijs van € 10,-. Het is te 

bestellen bij de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590. Ook voor alle 

verdere informatie kunt u bij hem terecht. 

                                               TEKSTEN OM VAN TE LEVEN 

Het Boek Spreuken:  
In onze korte samenvattingen over bekende Bijbelboeken is vaak aan de orde geweest 

wijsheidsliteratuur. Denk u maar aan o.a. de boeken Klaagliederen, Prediker, Job, Wijsheid, 

Ecclesiasticus ofwel Wijsheid van Jezus Sirach….. allemaal bekende wijsheidsliteratuur. Er is 

echter een heel uitgebreid boek Spreuken (Mishlei) en het bevat 31 hoofdstukken. Spreuken 

was het tweede van de drie boeken geschreven door Koning Salomo, de zoon van David. In 

zijn jeugd schreef hij het Hooglied; in zijn volwassen jaren Spreuken; en in zijn laatste jaren 

Prediker. Het is niet goed om het boek oppervlakkig te lezen. Dit geldt trouwens voor de hele 

Bijbel. De boeken in de Bijbel zijn geschreven om betekenis te hebben voor vele soorten 

mensen in vele generaties. Spreuken is geschreven door de wijste mens, zoals God Salomo 

noemt. Net zomin als het makkelijk is om werk van Albert Einstein te lezen, is het makkelijk 

om Salomo te lezen en te begrijpen. Spreuken is een soort cursus in gezond verstand. Er kan 

veel geleerd worden over de menselijke geest. Joodse wijzen hebben 

commentaar geleverd bij de Spreuken. Woorden van wijsheid: ze staan 

in de H. Schrift als een leidraad ten eeuwigen leven, dat de mens brengt 

tot een eeuwig geluk bij God. Het Bijbelboek Spreuken is het boek van 

wijsheidsliteratuur bij uitstek, het bestaat uit een zevental delen. Het 

eerste deel, dat de eerste negen hoofdstukken omvat, leest als een 

algemene inleiding op het werk. Deze eerste spreuken worden 

toegeschreven aan Salomo, ‘de zoon van David, de koning van Israël’ (Spr 1:1). Aansluitend 

volgt het tweede deel, dat de hoofdstukken tien tot en met eenentwintig en het eerste deel van 

hoofdstuk tweeëntwintig omvat, en waarin nog een aantal spreuken is opgenomen dat aan 

koning Salomo wordt toegeschreven. Deze spreuken zijn, bijna zonder uitzondering, tweeledig. 

Het derde deel, dat bestaat uit het tweede deel van hoofdstuk tweeëntwintig tot en met het 

eerste deel van hoofdstuk vierentwintig, bevat een aantal meerledige spreuken die worden 

toegeschreven aan ‘de wijzen’. Het vierde deel, het tweede deel van hoofdstuk vierentwintig, 

wordt eveneens aan diezelfde wijzen toegeschreven. De passage Spr 24:30-34 bevat een 

interessante verhandeling over luiheid. Een vijfde deel, beginnend met hoofdstuk vijfentwintig 
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en eindigend met hoofdstuk negenentwintig, bevat een derde verzameling spreuken die aan 

koning Salomo worden toegeschreven. Over deze reeks spreuken wordt geschreven dat deze is 

opgetekend door de ‘mannen van Hizkia, de koning van Juda’ (Spr 25:1). De laatste twee 

delen, respectievelijk bestaand uit de hoofdstukken dertig en eenendertig, behandelt de 

spreuken van Agur, de zoon van Jake, en van Lemuël, de koning van Massa. Het boek sluit af 

met de Lofrede op de sterke vrouw, een gedicht waarin de versregels telkens met de volgende 

letter uit het alfabet begint.  
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. 

                                  HERDENKING ‘MARTELAREN’ VAN ROERMOND  

De martelaren van Gorcum zijn in katholiek Nederland een begrip. In de tijd van de 

protestantse Opstand en de onlusten die daarmee gepaard gingen, werden in Den Briel tien 

paters omwille van hun katholieke geloof vermoord. Ze zijn later heilig verklaard. Veel minder 

bekend is dat eenzelfde actie heeft plaatsgevonden in Roermond.  

Op 23 juli 1572, niet lang na het begin van de Tachtigjarige Oorlog, veroverden troepen van 

Willem van Oranje de stad Roermond. Het was de soldaten toegestaan de stad te plunderen. Ze 

hadden het daarbij vooral gemunt op katholieke kerken en kloosters. In het voormalige 

kartuizerklooster (nu Caroluskapel en kantoren van het bisdom) werd die dag een bloedbad 

aangericht. De helft van de aanwezigen werd gedood: dertien monniken en priesters.  

Dit alles werd destijds uitvoerig beschreven en gedocumenteerd door de kartuizermonnik 

Arnoldus Havensius, wiens verslag grote verontwaardiging verwekte in heel Europa. De 

Martelaren van Roermond waren in hun tijd zelfs bekender dan de Martelaren van Gorcum, die 

ook in juli 1572 werden vermoord. Talrijke kunstwerken werden gewijd aan hetgeen in 

Roermond had plaatsgevonden en vooral in kartuizerkloosters hield men de herinnering aan het 

gebeurde levend. De beenderen van de slachtoffers werden en worden tot op de dag van 

vandaag als relieken in de Roermondse Caroluskapel bewaard. Hoewel ze nooit officieel zalig 

of heilig zijn verklaard, is het verhaal van de ‘Martelaren van Roermond’ de laatste jaren wat 

meer in de belangstelling komen te staan, onder meer door een jaarlijkse herdenking. Deze 

vindt ditmaal plaats op vrijdag 9 augustus. In de Caroluskapel (Swalmerstraat 100 in 

Roermond) gaan bisschop Harrie Smeets en pastoor-deken Rob Merkx, rector van de kapel, om 

18.30 uur voor in een eucharistieviering. Aansluitend trekt een processie door de kruisgang van 

het kloostercomplex en kunnen de relieken worden vereerd. Na een kop koffie/thee is er in de 

refter een inleiding, die wordt verzorgd door de Benedictijner pater Johannes Touw uit Vaals. 

Iedereen is welkom om aan deze herdenking deel te nemen. Opgave vooraf is wenselijk en kan 

via rnmerkx@hetnet.nl  

             EEN HEILIGE UIT DE BEROEMDE STAD TRIER: KERKVADER AMBROSIUS 

Trier is een beroemde stad: de oudste stad (gebouwd door keizer Augustus 16 v Chr) van 

Duitsland en het oudste bisdom ten noorden van de Alpen. Niet alleen Ambrosius werd er 

geboren, ook Karl Marx. Verder ligt in Trier de enige apostel die over de Alpen begraven is: de 

Heilige Mathias. In die stad moet Ambrosius rond 339 geboren zijn. Zij waren de drie kinderen 

van de Romeinse prefect voor Gallië, Ambrosius, die in de keizerlijke residentie Trier zetelde. 

Daar zijn dan ook alle drie de kinderen geboren. Na de dood van vader verhuisde moeder met 

de kinderen naar Rome zodat ze de best mogelijke opleiding zouden kunnen krijgen. Moeder 

en dochter waakten over het welzijn van de twee jongens. Toen moeder overleed, nam 

Marcellina haar taak met grote vanzelfsprekendheid van haar over. Maar eerst even een 

mailto:rnmerkx@hetnet.nl
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bijzonder verhaal: een legende: In de tijd, dat de dienaar Gods, Ambrosius, nog maar een kind 

was, openbaarde zich de hand van de Heer.  

Op een dag werd hij als baby in zijn wiegje buiten in de tuin van zijn vaders ambtswoning 

gezet. Het kind sliep met de mond open. Plotseling kwam er een zwerm bijen aangevlogen en 

ging over zijn hele gezicht zitten. De bijen vlogen zelfs zijn mond in en uit. Op dat moment was 

het kind toevertrouwd aan de zorgen van het kindermeisje. Zijn vader maakte juist een 

wandelingetje in de tuin samen met zijn vrouw of met zijn dochter. Het kindermeisje kwam in 

paniek aangehold. Toen vader in allerijl kwam kijken, verbood hij haar de bijen weg te jagen. 

Hij was namelijk bang dat ze het kind dan wel eens kwaad zouden kunnen doen. Tegelijk was 

hij als liefhebbende vader nieuwsgierig hoe dit wonder zou aflopen. Na een poosje vlogen de 

bijen weer weg. Ze gingen zo hoog de lucht in, dat ze met het blote oog niet meer te zien waren. 

De vader was verbluft en sprak: "Als dit kind in leven blijft, zal er iets heel groots uit hem 

groeien." Zo moest vervuld worden wat geschreven staat: "Wijze woorden zijn als honingraat." 

Het was namelijk de zwerm bijen die ervoor gezorgd heeft, dat wij nu zulke mooie geschriften 

van hem bezitten, waarin zo prachtig de hemelse vreugde wordt bezongen en die de geest van 

de mensen weten te verheffen van het aardse naar het hemelse. 
(In de Griekse mythologie kom je overigens ook dit soort legendes tegen, bijvoorbeeld het verhaal over Pindarus). 
Het onderling respect van de drie kinderen was bijzonder groot. Kerstmis 353 kreeg Marcellina 

in de St-Pieterskerk door paus Liberius († 366) de maagdensluier opgelegd. Ze sloot zich niet 

aan bij een leefgroep, maar samen met een andere gewijde maagd leidde zij een religieus leven 

in haar eigen huis. Intussen zag ze toe op de carrière van haar broers. Satyrus werd prefect van 

de provincie Liguria; Ambrosius werd uiteindelijk door keizer Valentinianus I (368-377) tot 

gouverneur van Noord-Italië benoemd, met als standplaats Milaan. Marcellina bleef in Rome 

achter en bad voor het geestelijk welzijn van haar getalenteerde broers. 

In die tijd was ook de christenheid van Milaan ernstig verscheurd door de beroemde ariaanse 

kwestie. Ambrosius was zo delicaat in zijn optreden dat hij het respect van beide partijen won. 

Toen dan ook de ariaans georiënteerde bisschop van Milaan overleed, riepen zowel de 

geestelijken als de leken die voor de nieuwe benoeming in de kerk verzameld waren, om 

Ambrosius als nieuwe bisschop. Hij protesteerde heftig. Ambrosius was er 

als hooggeplaatste politiefunctionaris bij aanwezig om toe te zien op de 

ordehandhaving. Op dat moment zou een kind geroepen hebben: 

"Ambrosius bisschop!" Onmiddellijk werd die roep door het aanwezige volk 

overgenomen. Dat zegt iets over zijn populariteit. Temeer daar Ambrosius 

tot op dat moment zelfs nog geen gedoopt christen was. Wel was hij al 

jarenlang doopleerling, maar met de doop zelf had hij geen haast gemaakt. 

Hoe dan ook, er was voor Ambrosius geen ontkomen aan: in die tijd gold 

nog de stelregen 'de stem van het volk is de stem van God' (vox populi vox 

Dei). Op 30 november 374 werd hij gedoopt en op 7 december daaraan 

volgend ontving hij de bisschopswijding.  

(Mozaïek in Dom van Milaan, gemaakt tijdens zijn leven)   
In 386 vond Ambrosius de relieken van de heilige martelaren Gervasius en Protasius († eerste 

eeuw; feest 19 juni) terug en bracht ze over naar de basiliek van Milaan. Tijdens de 

overbrenging genas een blinde door een wonder. Hij raakte ook bij de politiek betrokken door 

de scheiding tussen kerk en staat te benadrukken. Zo weigerde hij keizer Theodosius I (380-

395) de toegang tot de kerk, omdat deze in de Griekse stad Thessaloniki duizenden mensen had 

https://heiligen.net/wb/arianen.php
https://heiligen.net/wb/martelaar.php
https://heiligen.net/wb/basiliek.php
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laten afslachten. Pas na boetedoening vergaf Ambrosius hem. Daarnaast was hij ook een groot 

bevorderaar van het kerkgezang (Ambrosiaanse hymnen). Naar het heet gebruikte hij populaire 

straatliedjes om er nieuwe liturgische teksten op te maken. Al de tijd dat Ambrosius uitgroeide 

tot een van de grootste bisschoppen van de westerse kerk, stond zijn zus Marcellina hem ter 

zijde met haar gebed. Hij stierf het eerste van de twee: 4 april 397. Zij volgde hem in het graf 

een jaar later. Zijn relieken bevinden zich in de basiliek San Ambrogio in Milaan. Ambrosius 

werd in Milaan als bisschop opgevolgd door Sint Simplicianus († 400; feest 16 augustus). 

Naast Augustinus van Hippo, Paus Gregorius de Grote († 604; feest 3 september) en 

Hiëronymus van Bethlehem († 420; feest 30 september) behoort hij tot de vier grote westerse 

kerkvaders. In 1295 werd hij tot kerkleraar uitgeroepen. De begin 17de eeuw gestichte 

Biblioteca en Pinacoteca Ambrosiana te Milaan zijn naar hem genoemd. Hij is patroon van 

Bologna en Milaan; van bisschoppen; van bijenhouders, bijentelers, waskaarsenmakers, 

honingkoekbakkers en huisvrouwen; alsmede van politie, rijkswacht en veiligheidspersoneel; 

hij geldt ook als beschermheilige van bijen, ganzen, alle huisdieren en spreeuwen. Hij wordt 

afgebeeld als bisschop (tabberd, mijter, staf) meestal met boek; naar aanleiding van zijn 

legende zeer vaak met een bijenkorf; soms met een geselroede (vooral vanwege het berispen 

van keizer Theodosius I); soms met beenderen in de hand (omdat hij de relieken van Gervasius 

en Protasius terugvond). Weerspreuk(en) 

                                 'Ambroos, patroon van bijen en van spreeuwen, 

                                         houdt van waaien en van sneeuwen.' 
 

                                                    STICHTING BON PASTEUR 
De Monniken en hun erfenis 

een culturele en religieuze ontdekkingstocht in  Ost Bayern 
van zondag 20 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 

 
Velen van u weten wat monniken zijn en dat ze veelal in kloosters leven. En ook heel veel 
mensen weten dat in onze streken de monniken in het verleden heel actief zijn geweest zoals de 
H. Bonifatius , de H. Willibrordus en noem maar op. De meesten van hen waren 
Angelsaksische missionarissen die tussen 700 en 900 na Christus naar ons toekwamen. Waar je 
dat nog goed kunt zien en ervaren is langs de Donau vanaf Ulm tot aan de Zwarte Zee. 
Graag nodig ik u uit om met mij op ontdekkingstocht te gaan naar de monniken van nu die nog 
steeds de erfenis van hun voorgangers koesteren en uitdragen vanuit hun eeuwenoude 
bijzondere Abdijen en kloosters en zie en beleef wat zij er teweeg brachten en brengen. Ik koos 
het gebied van Oost Bayern en stelde met de stichting Bon Pasteur het volgende 
reisprogramma samen: 
We bezoeken de Benedictijnen in de abdijen van Weltenburg, Metten en Niederalteich, beiden 
aan de Donau gelegen. We maken kennis met een van hun monniken en worden rondgeleid  
doorheen de prachtige Barokkerk. Datzelfde doen we in de Abdij Kloster Windberg waar de 
Norbertijnen wonen en werken en aldaar een groot vormingscentrum beheren. Vanuit hun 
abdijen  werden de monniken naar de omgeving gezonden om het geloof te verkondigen en 
werkzaam te zijn voor de medemens. Zo ontstonden prachtige kerken en werd de Maria 
devotie  in Bayern verankerd. De Patrona Bavaria is overal aanwezig en de devotie is er nog 
steeds springlevend. We bezoeken de bedevaartsplaats Bogenberg en maken diverse 
“zwerftochten” langsheen de mooiste pareltjes van de barok. Natuurlijk vermengen we ons 
programma ook met aangename zaken zoals een boottocht over de Donau, bezoeken 
Regensburg met zijn machtige Dom  en ervaren de machtige natuur van het Bayerische Wald . 
Kortom: aangename verrassingen zullen deze culturele en religieuze reis vergezellen ! 

https://heiligen.net/wb/basiliek.php
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We kozen het hotel / Gasthof Dilger in Maierhof -  Rattenberg in het Bayerische Wald , een 
echt familie hotel van alle comfort voorzien en een voortreffelijk keuken. 
Al zolang ik priester ben, draag ik iedere dag de H. Mis op  en dat doe ik ook als ik op reis ben. 
Deels zal ik dat doen tijdens onze excursies en deels ook aan het begin van de dag. We 
vertrekken zondag 20 oktober om 9 u. vanuit het klooster van de zusters Karmelietessen , 
Kollenberg 2, te Sittard. Vooraf zal ik voor  de deelnemers/pelgrims om 8 uur de H. Mis 
opdragen in de kapel van de Zusters Karmelietessen. U bent bij deze en de andere vieringen  
van harte uitgenodigd. Bij deze bijzondere reis willen wij graag minimaal 25 deelnemers 
meekrijgen zodat de kosten beperkt kunnen blijven. Wij kunnen deze reis dan aanbieden voor € 
449,-- per persoon, toeslag single kamer € 50,--Inbegrepen: 

 Vervoer per luxe touringcar 
 5 overnachtingen met ontbijtbuffet en ’s avonds driegangendiner  
 Alle excursies  
 Kosten boottocht over de Donau 
 Deskundige reisleiding via de stichting Bon Pasteur 

Spreekt deze bijzondere reis u aan, laat het mij even weten. Dat kan per telefoon, email of 
briefje .Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten op deze indrukwekkende reis. 
Hartelijke groet, Mgr. Wilbert van Rens, pastoor deken van Sittard, Kloosterplein 10, 6131 EP 
Sittard. pastoriesittard@gmail.com  of +31 653169539 ZIE FOLDER ACHTER IN KERK 
 

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?  Of gaat u naar elders? 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!                            

                           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:                                                                                   
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. 

                                            TV-MIS MET BISSCHOP SMEETS 
Op zondag 7 juli wordt de wekelijkse televisie-mis weer uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk 
in Landgraaf (Waubach). Hoofdcelebrant is dan bisschop Harrie Smeets. De muziek in deze 
viering wordt verzorgd door het Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph.  
Voorafgaand aan de viering wordt het programma ‘Geloofsgesprek’ uitgezonden. Daarin is 
deze keer een interview te zien met Olivier Dols uit Maastricht. Hij is directeur van het Huis 
voor de Pelgrim, dat bedevaarten naar Lourdes, Rome, Israël en tal van andere katholieke 
bedevaartoorden organiseert. De volgende tv-mis vanuit Waubach is op zondag 25 augustus. 

mailto:pastoriesittard@gmail.com
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Het geloofsgesprek is te zien vanaf 10.15 uur en de mis met bisschop Smeets aansluitend vanaf 
10.30 uur bij de KRO op NPO2.  

 
WEES NIET BANG VAN UW GELOOF OF KERK TE GETUIGEN…!! 

Veel mensen duiken tegenwoordig onder, laten zich weinig zien. De wet Privacy helpt hen 
lekker anoniem te blijven. Was het vroeger heel gewoon op een receptie met elkaar te praten 
over de zorgen van de kerk, nu zie je eerder vervreemding jegens kerk bij de receptiegangers. 
Ja, de kerk was toen commercieel gezien meer interessant. Nu is er afbrokkeling, kerken 
sluiten etc. Men kijkt wel heel hartelijk elkaar aan, maar het gesprek over en 
verantwoordelijkheid voor je kerk is weg. 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 
 

 

Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten: 

Nelis Klee & Sylvana Snijders, Boterbloemstraat 17, op 30 augustus 2019 

Laurens Jansen & Felice van Bussel, Henri Hermansstraat 6, op 30 augustus 2019 

‘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 of pastoriesittard@gmail.com 
 

 

H. DOOPSEL  

Jacqueline, dochter  v ouders Kempeners-Peters, Voorstad 14,  *24-5-2019 

Ysa, dochter van ouders Wetzels-Carcases Garcia, Paardestraat 40,  * 26-5-2019 

Loïs, dochter  van ouders Jansen-Wilders, Saffierstraat 17,  * 2-6-201 

Vincenzo, zoon van ouders Astore-Schone, P.Breughelstraat 51,  * 22-4-2019 

We bidden dat onze dopelingen Jacqueline, Ysa, Loïs en Vincenzo onder de goede zorgen van 

ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 
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OVERLEDEN 

 

Frances Vitalis 
Nico Kooi 
Jacques Tonnaer 
Miny Meijers-Luijten 

  
 vh. Elisabeth v Barstraat  
 Herreveld 1 Einighausen   
 Willem Alexanderlaan 16     
 Misboekstraat 21 

 
82 jaar 
75 jaar  
87 jaar 
90 jaar 

 
†  08-06-2019 
†  10-06-2019 
†  14-06-2019 
†  15-06-2019 

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

                  

 
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. Deze dienst is tevens Gezinsmis en dankviering vw 1

e
 H 

Communicantjes. 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. 
Vrijdag 5 juli: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 
17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zondag 7 juli: Veertiende Zondag door het jaar.  
Zondag 14 juli: Vijftiende Zondag door het jaar. 
Zondag 21 juli: Zestiende Zondag door het jaar.  
Zondag 28 juli: Zeventiende Zondag door het jaar. 
Vrijdag 2 augustus: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zondag 4 augustus: Achttiende Zondag door het Jaar 
Dinsdag 6 augustus: Feest Gedaanteverandering van de Heer: tevens Eerste avondmis aan 
de St.-Rosakapel. NB.  St.-Rosaprocessie is dit jaar op zondag 25 augustus 2019: hieraan 
voorafgaand zijn er 3 dinsdagavonden: dit jaar op 6-13 en 20 augustus. Op vrijdag 23 augustus  
- de eigenlijke dag van St. Rosa is de plechtige avondmis om 19u in de St.-Michaëlkerk i.p.v. 
H. Petruskerk. Het weekeinde van St. Rosa wordt ingeleid met de Zaterdagavondmis om 18u en 
op zondagmorgen is de Pontificale Hoogmis om 9u30, beide diensten worden gehouden in de 
St.-Michielskerk. De diensten van 10u Basiliek en 11u H. Petruskerk vervallen dan die morgen. 
Onze nieuwe Bisschop Mgr. Harrie Smeets – die in deze dagen ook ons dekenaat bezoekt - zal 
dit jaar de Pontificale Hoogmis opdragen en aansluitend de St.-Rosaprocessie met ons vieren. 
Op de maandag- en dinsdagmorgen erna zijn de bekende bidprocessies om 9u30 vanaf de H. 
Michielskerk en om 10u de H Mis in de St.-Rosakapel.  Dan zijn er zijn nog reversspeldjes van 
St. Rosa: ze kosten  € 4,00  per stuk en ze zijn verkrijgbaar op de komende dinsdagavonden of 
bij Van Neer Eyckeler, Vakwerk enz. Maar nu al brengen we u in herinnering: Geef tijdig uw 
misintenties op!! 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 10 augustus tot 14 september 2019.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 29 juli 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. 

UW AANDACHT S.V.P. 
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ST.-PETRUSKERK 

ZATERDAGMORGEN GEEN            

H MIS in H Petruskerk, wel om 9u in 

Basiliek  
Zaterdag 29 juni 
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur BEDEVAART NAAR 
BASILIEK (Dankviering/Gezinsmis) 
Intenties zie bij Basiliek  
Zondag 30 juni  
   Dertiende Zondag door het jaar                 
11.00 uur plev Jacques Tonnaer en 
dochter Carolien; pljrd v Corrie Jetten-
Wijnands; pljrd  pastoor Jos Linssen, 
pljrd Mia Daniëls-IJssermans, plev Jo 
Winants, pljrd overl vader Ger Ubaghs 
(Si-Tard)  
Maandag 1 juli  
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
19.00 uur voor de algemene noden van 
de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Dinsdag 2 juli   
08.00 uur tot lof en zegen v Heer (D 2) 
19.00 uur voor de huidige pastorale 
zorgen van bisdom en parochie 
Woensdag 3 juli H Thomas, apostel 
08.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld 
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 
zijn welwillende Zegen 
Donderdag 4 juli 
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid in de H. 
Eucharistie  
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Vrijdag 5 juli 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel  
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 
familie Bisschops-Maessen 
Zaterdag 6 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur plev fam Dieteren-Hermans; 
gestplev deken Henri Haenraets; gestev 
voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; nad v Frances Vitalis en Nico 
Kooi (samenzang) 
Zondag 7 juli  
   Veertiende Zondag door het jaar            
11.00 uur pljrd Joep Geelen 
(samenzang) 
Maandag 8 juli  
08.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
19.00 uur voor de algemene noden van 
de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Dinsdag 9 juli 
    HH Martelaren van Gorcum 
08.00 uur ev tev OLVrouw van 
Altijddurende Bijstand 
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer  
Woensdag 10 juli 
08.00 uur ev voor de weldoeners van de 
parochie  
19.00 uur v overl  paus en bisschoppen 
Donderdag 11 juli 
   H. Benedictus, abt, patroon van 
Europa 
08.00 uur v overl priesters v wereldkerk 
19.00 uur voor de huidige pastorale 
zorgen van bisdom en parochie 
Vrijdag 12 juli 
08.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld   
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden 
Zaterdag 13 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestplev voor de zielenrust 
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; nad v 
Frances Vitalis en Nico Kooi (samenzang) 

 Zondag 14 juli       
   Vijftiende Zondag door het jaar                
11.00 uur plev Fer, Margriet en Paul 
Mennens; plev v overleden weldoeners 
van de H. Petruskerk; gestev overl. fam. 
Muyres-Maessen; gestpljrd ouders Jo en 
Ine Zwakhalen-Westerop; gestplev Max 
Kreijn (St.-Petruskoor) 
Maandag 15 juli 
   H. Bonaventura, bisschop en 
kerkleraar  
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08.00 uur  uit dankbaarheid 
19.00 uur ev tev OLVrouw van 
Altijddurende Bijstand 
Dinsdag 16 juli                                     
08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 
zijn welwillende Zegen 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Woensdag 17 juli 
08.00 uur v overledenen vd fam 
Hendrik Dieteren-Rutten uit 
dankbaarheid (D) 
19.00 uur voor de algemene noden van 
de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Donderdag 18 juli 
08.00 uur v de zieken van onze parochie 
19.00 uur voor de algemene noden van 
de Heilige kerk en wereld 
Vrijdag 19 juli 
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer 
(D 2) 
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden  
Zaterdag 20 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux nad v Frances 
Vitalis en Nico Kooi  (samenzang) 

Zondag 21 juli 
   Zestiende Zondag door het jaar                
11.00 uur plev overleden familieleden 
Pier-Weijzen (samenzang) 
Maandag 22 juli 
   H. Maria Magdalena, feest 
08.00 uur voor de huidige pastorale 
zorgen van bisdom en parochie 
19.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld 
Dinsdag 23 juli 
   H Birgitta, kloosterlinge  
   patrones van Europa 
08.00 uur v overl bisschoppen bisdom 
Roermond 
19.00 uur  v overl priesters en diakens 
bisdom Roermond 
Woensdag 24 juli 
08.00 uur ev Martin Meuwissen, 
dochter Josette en kleindochter Jooske  
19.00 uur uit dankbaarheid (R) 

Donderdag 25 juli 
   H. Jakobus, apostel 
08.00 uur overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis; 
19.00 uur v overl kloosterlingen bisdom 
Roermond 
Vrijdag 26 juli 
  HH. Joachim en Anna, ouders Heilige 
   Maagd Maria, gedachtenis 
08.00 uur v overl priesters dekenaat 
Sittard 
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden 

Zaterdag 27 juli   
   Z. Titus Brandsma,  priester en  
   martelaar 
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om                
18.00 uur plrd v Jam Brands en Mia 
Brands-Hodenius, ook pljrd v Lies 
Meuwissen-Schmeits; gestplev v de 
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubert. Catharina Krux 
(samenzang) 

Zondag 28 juli 

   Zeventiende Zondag door het jaar                 

11.00 uur  v Jan en Miny Reijnders-

Kuijpers (samenzang)   

Maandag 29 juli 

   H. Martha, gedachtenis 

08.00 uur v overl zusters dekenaat 

Sittard 

19.00 uur om zegen/lof tev Onze Heer 

Dinsdag 30 juli 

08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 

belangen van dit bisdom en onze 

parochie (D2) 

19.00 uur voor de algemene noden van 

de Heilige kerk en wereld (D 2)        

Woensdag 31 juli                                       

   H. Ignatius van Loyola, priester 

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 

godsdienstige gezinnen  

19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer 

(D 2) 

Donderdag 1 augustus  

  H. Alfonsus Maria de’Liguori, 

    bisschop en kerkleraar 
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08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 

perm. aanwezigheid in H. Eucharistie 

19.00 uur v onze bisschop 

Vrijdag 2 augustus  

   Eerste vrijdag van de maand 

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 

eerherstel  

19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 

familie Bisschops-Maessen 

Zaterdag 3 augustus  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust 

van Willy Karmelk-Oremus en familie; 

gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (samenzang) 

Zondag 4 augustus 

   Achttiende Zondag door het jaar                       
11.00 uur pl1jrd v Jet Heerschop en 

oud. Lies Bormans en Roel Heerschop, 

gestplev echtelieden Jeun en Tity 

Schelberg-Cortenraad; v overl ouders 

Math Maessen en Sophie Maessen-

Wijnands (samenzang) 

Maandag 5 augustus 

08.00 uur voor de huidige pastorale 

zorgen van bisdom en parochie 

19.00 uur om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld 

Dinsdag 6 augustus   

   Feest Gedaanteverandering vd Heer 
08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 

zijn welwillende Zegen 

19.00 uur St.-Rosakapel ev 100e pljrd 

Joseph Schmeits en Truke Schmeits-Ten 

Dijck, ev Ria Wessels-van der Hijden; v 

overl. ouders Ben Claessens-Van Eijlen 

en zoon Eddie Claessens; v ouders 

Tummers-Janssen en v Gerrit Kolkman; 

v overleden ouders Jos en Lien 

Beursgens-Verwijlen; v Huub en Annie 

Kremer-Omloo, Toos Wilms-Omloo; 

 ev Louis Beursgens; ev Louis Boesten 

en Wim Knoben; ev Jan en Annie 

Bormans-Coolen; ouders Jan en Elly 

Beursgens-Kessels; ev ouders Pierre 

Clerx en Antje Clerx-Bosch; ev Pa en 

Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en 

Jean Schimmel; ev overl. ouders 

Gieskens-Martens en v fam. Gieskens- 

Muyris; v Wil Haustermans, Johny en  

Mia Chua-Marx (samenzang)                          

Woensdag 7 augustus                             

08.00 uur v overl vrijwilligers in onze  

kerken 

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Donderdag 8 augustus   
   H. Dominicus, priester 

08.00 uur ev v weldoeners vd parochie  

19.00 uur overl medewerkers parochie  

Vrijdag 9 augustus  (H. Edith Stein)  

   H. Teresia Benedicta van het Kruis, 

maagd en martelares, patrones v Europa  

08.00 uur v kinderen en jongeren om 

vertrouwdheid in het geloof 

19.00 uur v ouders dat ze hun kinderen 

durven voor te leven in het geloof 

Zaterdag 10 augustus  

   H. Laurentius,  diaken en martelaar 

Ochtendmis 9u in Basiliek  

    ST.-MICHIELSKERK   

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 

- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  

Zondag 30 juni 
   Dertiende Zondag door het jaar                 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang)    

 Zondag 7 juli   
   Veertiende Zondag door het jaar      

09.30 uur gestev voor  zielenrust v overl   
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubert.  
Catharina Krux (samenzang)  
Donderdag 11 juli     OPEN KERK 

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 14 juli       
  Vijftiende Zondag door het jaar                
09.30 uur gestev zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  
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Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 21 juli    
    Zestiende Zondag door het jaar  

09.30 uur pljrd v overledenen vd families 

Wiktor en Fruehling; pljrd v Jan Peters; 

gestev v zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. 

Krux (samenzang) 

Zondag 28 juli   

   Zeventiende Zondag door het jaar                 

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 

Zondag 4 augustus 

   Achttiende Zondag door het jaar                 
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (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 

VIGILIE JAARFEEST begint op 
zaterdag 29 juni om 18.00 uur met 
Bedevaart van Binnenstad (Basiliekkoor) 
18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; echtp. Caulfield-Tholen; 
nadienst v Frances Vitalis en Nico Kooi 
(tevens Gezinsmis) 
Zondag 30 juni JAARFEEST BASILIEK 

OLVrouw van het H Hart van Jezus  

PONTIFICALE HOOGMIS met als 

Hoofdcelebrant Wim Kardinaal Eijk  
10.00 uur  Jaard. Fam. Pastwa-Speetjes; 
Jules Hendriks; Caulfield-Tholen; v de 
levende en overl leden v d Aartsbroe-
derschap. (Basiliekkoor) 

Donderdag 4 juli                                       

10.30 uur  v de kinderen vd Kinderkrans; 

v leden vd Aartsbroederschap; overl echtp 

Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 6 juli 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 7 juli  Bedevaart Einighausen. 
   Veertiende Zondag door het jaar    
10.00 uur; Jaardienst Louis Wagemans en 
Mia Wagemans-Frenken; v overl echtp 
Caulfield-Tholen  
Donderdag 11 juli 
   H. Benedictus, abt  patroon van Europa 
10.30 uur kinderen vd Kinderkrans; v de 
overl. leden Aartsbroederschap; voor echtp  
Caulfield-Tholen.    
Zaterdag 13 juli  
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 14 juli     

   Vijftiende Zondag door het jaar   
10.00 uur; Jaardienst voor Mietsie Jacobs-
Van Thoor; v overl echt Caulfield-Tholen. 
Donderdag 18 juli                               
10.30 uur v kinderen Kinderkrans; overl. 
leden Aartsbroederschap; echtp.Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 20 juli 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen. 
13.00 uur Pl huwmis John van der Linden 
– Kyra van Sloun. 
 Zondag 21 juli  
   Zestiende Zondag door het jaar          
10.00 uur Gest. Jaard. Fam. Joosten- 
Gonera; v overl echtp Caulfield-Tholen.  
Donderdag 25 juli    
   H. Jakobus,  apostel  feest                 
10.30 uur vd kinderen vd Kinderkrans; v 
overl. leden vd Aartsbroederschap; echtp 
Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 27 juli  
   Z. Titus Brandsma,  priester en  
   martelaar 
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Zondag 28 juli 
   Zeventiende Zondag door het jaar  
10.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Donderdag 1 augustus 

  H. Alfonsus Maria de’Liguori,    

bisschop en kerkleraar                            

10.30 uur  v de kinderen v Kinderkrans; v 

overl. leden Aartsbroederschap; overl. 

echtpaar Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 3 augustus  
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09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 4 augustus 
   Achttiende Zondag door het Jaar 
10.00 uur  v levende en overl. leden v 
Aartsbroederschap, echtl Caulfield-Tholen. 

Donderdag 8 augustus  

   H Dominicus, priester  

10.30 uur  v kinderen vd Kinderkrans; vd 
overl. leden vd Aartsbroederschap; overl  
echtp Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 10 augustus    

   H. Laurentius, diaken en martelaar 
09.00 uur v  overl echtp Caulfield-Tholen. 

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 29 juli 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. Bernadett, Kloosterplein 10- 6131 EP Sittard 

 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 5 juli en 2 augustus (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. 

WEBSITE RK URNENHOF  

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl
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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 zijn de openingstijden het hele jaar van 14 tot 16 uur  

 
13

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 29 jun 19.00 u Tot zekere Intentie 

Woensdag 3 jul 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

14
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 6 jul 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 10 jul 19.00 u Tev H. Antonius 

15
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 13 jul 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 17 jul 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

16
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 20 jul 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 24 jul 19.00 u Tot zekere Intentie 

17
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 27 jul 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 31 jul 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

18
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 3 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 7 aug 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

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

Misintenties voor het volgende parochieblad tot 27 juli bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

De opbrengst Vastenactie H. Paulusparochie was €419,85 - Hartelijk dank hiervoor. 

Op 28 mei was het 25 jaar geleden dat pastoor Harry Quaedvlieg werd gewijd tot priester. Zijn 

25-jarig priesterjubileum word met een plechtige eucharistieviering gehouden op zondag 30 

juni om 10:30 uur in de parochiekerk van de H. Augustinus in Geleen. 
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Zondag 30 juni:  13

e
 zondag door het jaar   10.30 uur   Volkszang                                                 

Eugène Nicoll (nadienst) en Annie Nicoll-Poussart; jaardienst pastoor van Maanen                                                                     

Zondag   7 juli: 14
e
 zondag door het jaar  10.30 uur  Cantate                                                   

Eugène Nicoll  en Annie Nicoll-Poussart, vanwege de verjaardag; 1
e
 jaardienst To Thissen-

Janssen; overleden en levende leden van het Bernadettekoor Baandert                                                                                                           

Zondag  14 juli: 15e zondag door het jaar  10.30 uur  Volkszang                                                

Jaardienst Jan Ermans en overleden ouders en schoonouders                                                           

Zondag 21 juli: 16
e
 zondag door het jaar  10.30 uur  Volkszang                                          

Ouders Meulenberg-Thissen en Leentje Fleischeuer-Meulenberg; ouders Bosman-Geelen en 

overleden familieleden; ouders Bergmans-Ruijpers en overleden familieleden                                                                                                                        

Zondag 28 juli: 17
e
 zondag door het jaar  10.30 uur Volkszang  

Voor de Credo Pugno Mannen                                                                                                                     

Zondag   4 aug.: 18
e
 zondag door het jaar  10.30 uur             Volkszang                                                      

 

GEDOOPT  Op 11 mei is gedoopt Djamila Florack, Vliekstraat 3, Sittard                                                                           

HUWELIJK Op 11 mei zijn in het huwelijk getreden Shirley Titselaar en Vincent Florack, 

Vliekstraat 3, Sittard             

OVERLEDEN  Op 25 mei is overleden dhr. Eugène Nicoll. Dhr. Nicoll woonde Rolandsweg 

45. Hij is 84 jaar geworden. 

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. Wie de rozenkrans 

bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van 

Maria door. Het is dus zeker de moeite om te doen. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje 

aan te steken of om even de stilte op te zoeken.      

TERUGBLIK PAROCHIEFEEST 2019 Het parochiefeest op 16 juni is alweer voorbij. We 

kunnen terugzien op een mooie dag die goed begon met een prachtige Eucharistieviering. Alle 

geledingen in onze parochie waren erbij betrokken: jong en oud en iedereen er tussen in, d.m.v. 

gebed en/of muziek. De kerk was feestelijk versierd, hetgeen zeker bijgedragen heeft aan het 

welslagen van deze dag. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze viering.  

DORPSKRUIS Het dorpskruis aan de Heistraat staat weer op zijn plek. De gemeente haalde 

het kruis in 2016 weg voor onderhoud. Het kruis is nu weer in volle glorie hersteld en werd op 

zondag 16 juni door kapelaan van der Wegen opnieuw ingezegend. 

AMNESTY INTERNATIONAL   Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van 

politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de 

afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het 

beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en 

vervolging. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. 

Zonder uw steun is deze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken de petities, stuur 
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direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een  gevangene.                                                                                                  

Ook in onze kerk liggen deze brieven die u mee kunt nemen, ondertekenen en opsturen. 

Ook kunt u deze afhalen in het parochiekantoor. 

KOFFIEDRINKEN    Op zondag 7 juli en op zondag 4 augustus 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 14 juli na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden 

parochianen en voor bewoners van woonvorm SGL Overhoven en de SGL De Baandert 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.com  VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!                                                                                                              

INGbank: NL 37INGB0001035314  of   Rabobank: NL60RABO0147635594.                                                                                                                                                                                          

Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 28 juli 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. 7 verschijnt op 
10 augustus en loopt tot 14 september 2019. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 2 september 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:digitaalparochieblad@gmail.com
mailto:doopsel@rk-kerken-sittard.nl

