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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 
  De volgende aflevering verschijnt 11 januari 2020.  

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

OP WEG NAAR KERSTMIS 

LIED OVER ADVENTSKRANS. 
 

Het is weer zover, het is weer advent, 
kijk hoe het eerste kaarsje brandt. 
Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend, 
licht zal er komen, licht in het land. Refr. 
  
Het is weer zover, het is weer advent, 
wacht’s de tweede kaars gaat aan. 
Een lied over licht, een lied dat je kent. 
laat het maar horen, hef het maar aan. Refr. 

                                                     

Het is weer zover, het is weer advent, 
nu mag het derde kaarsje aan. 
Voor jou en voor mij, je raakt al gewend, 
licht zal toch ooit het donker verslaan. Refr. 
 
Het is weer zover, het is weer advent, 
kijk hoe het vierde kaarsje brandt. 
Een vuur dat verspreidt, dat maakt ons bekend 
vrede van kerstmis, geef ons de hand. Refr. 

          Refr. Wat een geluk en zing het maar luid, lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit
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Het gebruik om vier kaarsen op een krans van altijd groene takken te plaatsen komt vooral 
voor in Germaanse landen en in Noord-Amerika en is het symbool geworden van de advent 
in de huizen van de christenen. De adventskrans met de vier kaarsen, die geleidelijk 
aangestoken worden, zondag na zondag, tot het hoogfeest van Kerstmis, is de herinnering aan 
de verschillende etappes van de heilsgeschiedenis vóór Christus en symbool van het 
profetisch licht dat langzamerhand de nacht verlichtte van de verwachting tot het opgaan van 
de zon van de gerechtigheid (vgl. Mal. 3, 20; Luc. 1, 78). De adventskrans wordt gezegend 
bij het begin van de advent, op de avond van de eerste H. Mis in de Advent.                                       
    Paulus zegt:  "De nacht loopt  ten einde, de dag breekt aan" (Rom 13,12) 
Maar in al die teksten om de Advent springt één persoon heel indringend naar voren: Het gaat 
om een familielid van Jezus die zichzelf helemaal op de achtergrond plaatst. Toch gaat het 
niet om mij, het gaat om Hem, is zijn houding. De passages uit het evangelie van de tweede 
en derde zondag van de advent worden beheerst door de figuur van Johannes de Doper.  
In Mt 3,7 lezen we: ‘Johannes zag vele farizeeën en sadduceeën naar zich toekomen’. Ineens 

stond hij voor een gesloten front van Joodse leiders. Zij 
beeldden uit de ergernis en de weerstand die de goede God van 
Jezus Christus opriep in de harten en de hoofden van hen die 
zich religieus bevoorrecht voelden. Zij wilden niet ‘arm van 
geest’ zijn. Dat wil zeggen: niet het hart van een arme hebben. 
Een arme wordt eerder gerechtvaardigd door het geloof, omdat 
hij pure genade krijgt. Een arme heeft meer gevoel voor Gods 
geest. Volgens dit Evangelie moet de deugdzame en religieuze 
mens zich evengoed bekeren. Deze ‘eigenaardige’ bekering 
heeft niemand zo intens beleefd en zo onnavolgbaar verwoord 
als de apostel Paulus. Toen hij nog niet bekeerd was, begon 
zijn leven als farizeeër: hij meende in ‘wettische heiligheid’ 
volmaakt te zijn. Maar op het moment van zijn bekering komt 

hij ineens tot het ware geloof met een zeer persoonlijk accent: “Christus Jezus is in de wereld 
gekomen om zondaars te redden en de eerste van hen ben ik”. Dit is de bekering waartoe 
Johannes de Doper ons oproept: te geloven in Jezus als de Messias, die in de kracht van de H. 
Geest door het geloof de harten komt zuiveren. Dat is de blijde boodschap ten diepste: een 
mens die ons van Godswege tegemoet treedt en in ons leven binnenkomt. Daar wijst 
Johannes de Doper ons op: “bekeert u want het rijk der hemelen is nabij”. 
 
                                                       ADVENTSACTIE 2019 
Ook dit jaar zamelt de Adventsactie geld in voor projecten waarin jonge moeders en kinderen 
centraal staan. Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. 
Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar 
ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop 
op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich 
zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…Jaarlijks voeren we campagne 
tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. Slechte economische 
omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral 
vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich 
richten op hulp aan deze kwetsbare groepen: 
- Aanpak moeder- en kindersterfte in El Salvador  
- Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru 
- Verbeteren van de geboortezorg in Somalië 
- Toegankelijke gezondheidszorg in Niger 
Achter in de kerk treft u collectebussen aan waar u uw bijdrage voor deze actie kunt storten. 
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                         OVERLIJDEN KERKBESTUURSLID HANS GERARDS 
Geheel onverwacht zijn we geconfronteerd met het op 67-jarige leeftijd overlijden van ons 
kerkbestuurslid Hans Gerards, afgelopen 4 november. We kennen hem als iemand die op 
betrokken wijze binnen onze gemeenschap actief was, zowel kerkelijke als maatschappelijk.  
Hij was in zijn arbeidzaam leven werkzaam bij de KNVB, eerst bij de afdeling Limburg, later 
bij district Zuid-II en tenslotte bij het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist. In onze parochies 
was hij in de jaren '70 en '80 actief in de Paulusparochie, als collectant, lector, 
kerkbestuurslid en secretaris van het bouwcomité voor de nieuwe kerk in Limbrichterveld. In 
de parochie H. Bernadette in de Baandert was hij in de jaren '90 en 2000 buitengewoon 
bedienaar van de H. Communie van de Eucharistie, lector, acoliet, lid van de pastoraatgroep 
en administrateur kerkbalans. Met het kerkbestuur zorgde hij mede voor een goede overgang 
van parochiekerk H. Bernadette naar RK Urnenhof. Ook de zorg en aansturing wat inrichting 
en zorg betreft voor een waardige bewaarplaats van onze overleden gelovigen heeft hij 
persoonlijk grote zorg hiervoor gedragen. Vanaf 2010 was hij ook in de parochie HH. Petrus 
en Michaël buitengewoon bedienaar van de H. Communie van de Eucharistie, lector en 
acoliet. Vanaf 2011 was hij lid van het gezamenlijk kerkbestuur van onze parochies. Voor het 
bisdom Roermond was hij vanaf de jaren '80 meerdere malen een of enkele termijnen lid van 
de Diocesane Pastorale Raad. Verder was hij bestuurslid van het RK Armbestuur Sittard. 
Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal. 
Hij heeft niet alleen zijn kerkelijke overtuiging uitgedragen, maar vooral ook in praktijk 
gebracht, door zijn inzet om de Ander / ander te dienen. Vooral herinneren we hem als een 
zeer trouwe en hartelijk mens die dienstbaarheid en vreugde in het hoogste vaandel had staan 
en met een glimlach relativerend moeilijke zaken en kwesties aan de orde kon stellen. Om al 
zijn trouwe verdiensten zijn we hem zeer dankbaar! Hij ruste in Gods Vrede en Vreugde. 
Wilbert van Rens, pastoor-deken     Jos Moonen, secretaris Kerkbestuur. 
                                     AANKONDIGING KERSTCONCERT 
Op zondagmiddag 15 december 2019 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 
om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de Johanneskerk, gelegen aan de Monseigneur 
Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard. U kunt deze middag genieten van koorzang en fanfare-
muziek. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee u in de kerststemming kunt 
komen. Het concert zal verzorgd worden door Popkoor Escolum (o.l.v. Mischa Hendriks) en 
Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek (o.l.v. Ad Triepels).  De toegang van het concert is gratis. De 
vrije gave, welke ten zeerste op prijs wordt gesteld, is bestemd voor de orgelrestauratie. U 
bent van harte welkom! Voor inlichtingen kan men contact opnemen met: Stichting Behoud 
Franse Klooster  - Efrem Verleng, secr.  Ch.  Beltjenslaan 9  6132 AD Sittard   06-30567774 
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl                 www.stichtingbehoudfranseklooster.nl  
 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur 
• Eucharistische aanbidding:  
                            zondag (niet na de 1e vrijdag), 1e vrijdag: 10.00 - 17.00 uur 
• Rozenhoedje: maandag t/m vrijdag om 18.25 uur 
• Gebedstijden van de zusters (in het Duits): 

Werkdagen: 06.20 u: Lauden, ½ uur meditatie; 11.00 u: Lezingendienst, Sext;  
                      17.10 u: Vespers, ½ uur meditatie; 20.10 u: Dagsluiting 
Zon- en feestdagen: 07.00 u: Lauden; 11.00 u: Lezingendienst, Sext;17.00 u: Eucharistische 
Zegen, Vespers (na de 1e vrijdag: NL Vespers); 20.10 u: Dagsluiting 
- Woensdagen in de Advent: 27 nov., 4 dec., 11 dec., 18 dec. (19.30 - 20.45 uur)                                                
Voorbereiding op Kerstmis rond het evangelie van de zondag: Weest  bereid - omdat de 
Mensenzoon komt! Deze geloofsavonden zijn momenten van voorbereiding op weg naar het 
kerstfeest, het feest van de komst van Jezus, de Liefde, op deze aarde - luisteren naar het 
Woord Gods, uitwisselen van geloofservaringen en samen bidden en zich voorbereiden op de 
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komst van de mensenzoon nu en vandaag. De evangelies en lezingen van de zondagen 
vormen de rode draad door de vier weken. Aanleiding voor regelmatige dagelijkse gebeds- en 
meditatietijden helpen bij de persoonlijke verdieping. Op weg naar het kerstfeest vormen 
deze avonden, een soort retraite in het dagelijks leven, een eenheid. U bent natuurlijk ook van 
harte welkom op één enkele avond. Inleidster: Zuster M. Renata, Carmel. D.C.J.                                                                                                             
Kosten: € 5,00 per avond 
- 24 november t/m 26 december 2019: Kleine Advents- en Kerstmarkt. Wij verkopen ten 
bate van onze Missie  kleine zelfgemaakte geschenken, kerstdecoratie en nog veel meer. 
- Donnerstag 19. Dezember 2019, 16. Januar 2020 : Friedensgebet (15.00 - 16.45 Uhr) 
Nach der Gebetsstunde: Zusammensein bei Kaffee und ‚koekjes’  
 - Zaterdag 21 dec. 2019 (10.00 – 17.00 uur): Bezinningsdag in stilte  
"Met de evangelist Lucas op weg naar Kerstmis" Inleider: Kapelaan Luc Simons 
Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 
- Zondag 5 januari 2020 (14.30 – 17.30 uur): Karmelmiddag  "20+C+M+B+20”: Christus 
zegene het huis" . Rozenhoedje - koffie/thee - meditatie, uitwisseling – Vespers ! ! ! In de 
loop van het jaar nodigen we u op enkele zondagen na de 1e vrijdag uit voor een 
Karmelmiddag: de spiritualiteit van de Karmel en van onze stichteres, Moeder Maria-Teresa 
van de H. Jozef, beter leren kennen - met elkaar in gesprek komen over ons geloof en wat ons 
bezig houdt in het dagelijks leven - gezellig samenzijn met de zusters - samen bidden 
- 24 - 26 januari 2020: Bezinningsdagen voor gelovigen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar 
  “De sacramenten als bron van Leven” Wij zijn gedoopt en hebben het Vormsel 
ontvangen en nemen regelmatig deel aan de Eucharistie. Maar in hoe verre vormen deze 
sacramenten ons leven? Welk nieuw zicht geven zij aan ons leven en hoe verenigen zij ons 
met God? In deze bezinningsdagen trachten wij de sacramenten te ontdekken als bron van 
leven. Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht.  Begin: Vrijdag, 16.30 uur - Sluiting: 
Zondag, 14.00 uur. Kosten: € 100,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor 
handdoeken) Meer info en opgave: 030  606 26 68, www.platform30plus.nl 
- 23 - 25 februari 2020 (carnaval): Bezinningsdagen in stilte: “Leven in overgave aan 
Gods voorzienigheid”. Ons leven ligt in Gods hand. Zelf de kleinste gebeurtenissen heeft 
Hij voorzien en wil alles op ons heil richten. Maar vertrouwen wij ons werkelijk toe aan Zijn 
zorg over ons leven? Wij moeten leren om Gods leiding over ons leven te ontdekken en op de 
juiste wijze te leven vanuit Zijn Voorzienigheid. Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur 
Kosten: € 100,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 
- Zondag 8 maart 2020 (14.30 - 17.30 uur): Familiemiddag: Musical door de Kisi-KIDS: 
Spector: Het beste zit van binnen!. Versnapering - creatief bezig zijn - uitwisseling – Vespers 
(meer hierover in het volgende parochieblad) 
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 
                                                      PAROCHIEAVOND                                                                                                                  
Op dinsdag 12 november 2019 was er weer een parochieavond. Dit maal waren we te gast bij 
de zusters Karmelietessen. Het kerkbestuur ging met de parochianen in gesprek over een 
aantal thema’s. Als eerste werd informatie gegeven over de restauratiewerkzaamheden aan 
St.-Petruskerk, die in september van start zijn gegaan. Overduidelijk werd dat met name de 
mergel door de weersomstandigheden weer ernstig aangetast is, en dringend aangepakt moet 
worden. Vervolgens werd gesproken over de situatie van de Kerk in zijn algemeenheid en 
onze parochies in het bijzonder. Het hoefde geen betoog dat we er als Kerk niet goed voor 
staan. De vergrijzing, tot uiting komend in een achterlopend aantal priesters, kerkgangers, 
vrijwilligers en inkomsten, doet soms de wanhoop toeslaan. Het bisdom heeft vorig jaar aan 
alle parochies gevraagd een beleidsplan te maken, om op tijd al deze veranderingen in kaart 
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te brengen, en aan te geven hoe daar op is in te spelen. Dit plan werd in het kort toegelicht. 
Als slot van de avond werd de vraag gesteld: hoe kan de kerk (weer) interessant worden voor 
jonge mensen? Dit leverde een zeer levendige discussie op met de aanwezigen, waarbij het 
verheugend was dat er in tegenstelling tot andere parochieavonden een duidelijk grotere 
groep jongvolwassen en ouders met kinderen en tieners aanwezig waren, die zich ook 
nadrukkelijk in de discussie mengden. Kortom: een zeer nuttige avond waarmee pastoraal 
team en kerkbestuur weer vooruit kunnen. 

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.! 

 

   GEBEDSINTENTIES 
De algemene gebedsintentie voor de maand december luidt: Toekomst voor 
de kinderen. Dat elk land de noodzakelijke maatregelen neemt om de 
toekomst veilig te stellen van de kinderen, vooral van hen die te lijden 
hebben. De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand januari luidt: 
Bevordering van de wereldvrede. Dat christenen, aanhangers van andere 
religies en alle mensen van goede wil de vrede en gerechtigheid in de wereld 
bevorderen.  

    
  december 
       2019        

        
    januari 
       2020   

                        TEKSTEN OM VAN TE LEVEN: PROFEET BARUCH    
Een tamelijk onbekend boek in de H. Schrift. Het “onbekende” boek staat tussen de grote 
profeten als Jeremia, Jesaja en Daniël. Blijkbaar toch heel belangrijk. Het Bijbelboek Baruch 
behoort tot de zogenaamde apocriefe boeken. Het boek wel is opgenomen in de Septuaginta, 
(de Griekse vertaling van het Oude Testament) maar niet in de Hebreeuwse bijbel of Tanakh. 

In de katholiek en orthodox christelijke tradities behoort het boek tot 
de tweede canon (vandaar deuterocanoniek; deutero- betekent tweede 
in het Latijn), maar in de Protestantse traditie valt het geschrift buiten 
de canon en wordt derhalve aangeduid als apocrief (dit betekent 
letterlijk ‘verborgen’). Inhoudelijk gezien bestaat het boek uit vier 
delen: een proloog of voorwoord, een boetegebed, een psalm en een 
verzameling liederen met een troostend karakter. Het Bijbelboek 
Baruch is vernoemd naar Baruch ben Neria, de assistent en 
vertrouweling van de profeet Jeremia (Jer 36:26). Vanwege de 
verwantschap met Jeremia is het Bijbelboek Baruch in de Septuaginta 

te vinden tussen de boeken Jeremia en Klaagliederen, die volgens de traditie ook aan de 
profeet Jeremia worden toegeschreven. Overigens wordt het Bijbelboek Baruch ook wel 
aangeduid als het eerste boek Baruch omdat er nog drie geschriften bestaan die traditioneel 
aan de hand van Baruch ben Neria worden toegeschreven; deze geschriften zijn evenwel niet 
canoniek. 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 kapelaan A. vd Wegen 046-4512628 of kapelaan H. 
Peters 046-4512497. 
                   KERKVADERS  BIJ  DE  OOSTERSE-KATHOLIEKE  KERKEN 
Basilius de Grote leefde van omstreeks 329 tot 379. Onlangs bezochten we met een aantal 
mensen verschillende Benedictijnse Abdijen in Beieren. Bij een van deze abdijen was ook 
ondergebracht een communiteit van kloosterlingen van de Byzantijnse Ritus. Daar werd ook 
de naam genoemd van de Heilige Basilius: voor de Oosters Orthodoxe Kerk een van de 
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grondleggers van het Oosterse Monastieke Leven. Wie was Basilius? Zijn ouders lieten hem 
een gedegen opleiding volgen, maar hij raakte - mede door het 
voorbeeld van zijn oudere zus Macrina - onder de indruk van het 
ascetische ideaal van monniken en gaf daarom zijn wereldlijke ambities 
op. Hij vestigde een eigen gemeenschap en werkte zijn opvattingen over 
het monastieke leven uit, ideeën die tot op de dag van vandaag het 
uitgangspunt vormen voor de kloosters van de Oosters-Orthodoxe 
kerken. Zelf leefde Basilius echter maar vijf jaren als monnik, omdat hij 
in 364 priester en in 370 bisschop van Caesarea werd. Vanaf dat 
moment werd hij in beslag genomen door de Ariaanse strijd. Basilius 

voelde zich geroepen om met grote inzet en gedrevenheid het orthodoxe geloof te verdedigen 
tegen de Ariaanse ketterij. Maar bij zijn strijd stonden vrede en eenheid hoog in het vaandel. 
Naast zijn theologische activiteiten was Basilius ook een goede opzichter over zijn gemeente. 
Hij was zeer begaan met armen en zieken. In 379 stierf Basilius  nog vrij jong. 

BERICHT VAN ONZE PENNINGMEESTER 
Financieel overzicht 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Parochiecluster HH. Petrus 
en Michaël, H. Bernadette, H. Paulus en H. Gemma. Baten en lasten (x 1.000 euro) 
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Bijdragen parochianen  176 197 175 197 175 169 
Overige inkomsten, inkomsten uit  
vermogen    59*  27  43  38  43  55 
    ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
    235 224 218 235 218 224 
  
Personeelskosten   123 122 111 131 132 132 
Af: bijdragen in pers.kosten -37 -29 -38 -53 -35 -41 
Onderhoud gebouwen   37  19  16  32  30  26 
Energie     40  34  29  32  30  32 
Verzekeringen/zakelijke lasten  27  24  26  23  23  20 
Kosten eredienst/pastoraal    23  32  25  16  21  20 
Afdrachten Bisdom   40  44  43  29  36  28 
Overige kosten    41  38  34  34  32  29 
      ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
    294 284 246 244 269 246 
           
Exploitatieresultaat (negatief) -59 -60 -28 -9 -51 -23  
Exploitatieresultaat Urnenhof    15 17  -2   3 
Exploitatieresultaat cluster incl. Urnenhof  -13  8 -53 -20 
      
Toelichting bij het exploitatieoverzicht over de jaren 2013 tot en met 2018. 

 De bijdragen van parochianen bestaan uit: kerkbijdragen, collecten, plaatsengeld, 
misstipendia, uitvaarten en huwelijken. 

 De bijdragen van parochianen in 2016 waren (incidenteel) € 22.000 hoger in 
vergelijking met 2015 vanwege een grote incidentele bate/gift  in 2016. Ook in 2014 
ontving de binnenstadparochie een incidentele bate (€ 13.000). Gemiddeld genomen 
zien we een dalende tendens door de jaren heen. 

 De overige inkomsten betreffen de opbrengsten uit belegde middelen, pachten en 
huren. 



PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          7 

 Overige inkomsten: tot en met 2013 Incl. huur Urnenhof: de exploitatie van de 
Urnenhof (de voormalige Bernadettekerk in de Baandert) vindt vanaf 2014 plaats in 
een gescheiden/aparte exploitatie. 

 De personele kosten zijn de laatste jaren toegenomen (één priester meer), anderzijds 
ontving het parochiecluster een aantal functionele vergoedingen waaronder 
bijdragen van de parochies Hl. Hart Overhoven en Onze Lieve Vrouw Geboorte 
Broeksittard.  

 De post onderhoud gebouwen valt gemiddeld genomen nogal mee. Voor het 
jaarlijkse onderhoud kan voor een deel gebruik gemaakt worden van subsidies van 
gemeente, provincie en Rijk. Het Kerkbestuur heeft de zorg voor negen gebouwen 
(kerken - merendeels monumenten - en woningen). 

 Opgemerkt dient te worden dat het kerkbestuur momenteel druk doende is met 
uitvoering van een groot onderhouds- en restauratieplan aan de Grote Kerk, incl. de 
toren! De  berekeningen komen uit op een uitgavenpost van om en nabij € 
1.500.000. Dit plan wordt uitgevoerd in de jaren 2019, 2020 en 2021.  
De exploitatie biedt nu, maar ook voor de komende reeks van jaren, géén dekking 
voor groot onderhoud (lees: restauratie van de Grote Kerk, Sittards Monument 
Nummer Één!)). Groot onderhoud/restauratie kan slechts worden uitgevoerd met 
subsidies van overheden en opbrengst uit acties. Uitgaande van de uitvoering van 
het totale plan, groot circa € 1.500.000, komen we om en nabij € 300.000 tekort 
(20%).  

 Op de post energie is behoorlijk bezuinigd kunnen worden door een aantal  genomen 
maatregelen. 

 Het kerkbestuur verwacht ook de komende jaren negatieve resultaten met als gevolg 
een (verder) interen op het eigen vermogen van het parochiecluster. 

 Verdere bezuinigingen zullen de komende jaren noodzakelijk zijn.  
 Derhalve zijn alle vormen van bijdragen dringend nodig! Iedereen zal zijn of haar 

verantwoordelijkheid moeten nemen, ook de lokale overheid, zeker in relatie tot de 
toren van de Grote Kerk, Sittards monument nummer één!  

 
NB NB Uit bovenstaande cijfers blijkt overduidelijk dat we al verschillende jaren in de 
rode cijfers zitten. Derhalve heeft het Kerkbestuur moeten besluiten om bij de bisschop 
het verzoek in te dienen om één onzer priesters niet meer op onze loonlijst te plaatsen 
vanaf 1 januari 2020. Kapelaan H. Peters – woonachtig pastorie Broeksittard zal vanaf 
1-1-2020 niet meer voor onze pastorale dienst beschikbaar zijn. In overleg met het 
bisdom wordt een nieuwe benoeming voorbereid. Heel erg jammer!! Veel dank zijn we 
verschuldigd aan Kapelaan Harrie Peters die toch maar deze nieuwe ontwikkeling van 
onze kerkgemeenschap moet incasseren. We bidden om moed en sterkte, om vooral 
trouw aan onze kerk. We wachten het overleg met bisdom af.   Deken Wilbert van Rens. 
 

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

in 2020 is weer OPEN KERK. De volgende data kunt u al noteren: de 
donderdagen 27 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 11 juni, 9 juli,          
27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december 

 (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!  
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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 
KERKBIJDRAGEN:  LIEFDEVOLLE ZORG OM UW KERK …?? 

AUB vraag uw familielid, uw buren om mee te doen aan Kerkbijdragen. De kerk van nu 
leeft nog enkel van het goede dat u geeft. Uw vrijwillige bijdrage!  Niets is verplicht, maar 
zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen. Steun en maak maandelijks of 
periodiek 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  

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! 

 
 
Kerkelijke Kalender komende weken: Periode van Advent-Kerst-Driekoningen.  
Zondag 1 december: Eerste Zondag van de Advent  (begin van het liturgische jaar A) 
Attentie: Gedurende de zondagen in de Advent (1, 8, 15  en 22 december):  
        om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk    
NB!!  In winterperiode (1 dec-21 februari) zijn de dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk 
Vrijdag 6 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 8 december: Tweede zondag van de Advent.  
Maandag 9 december: Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest Bisdom 
Roermond. (vanwege zondag in de Advent is deze feestdag 1 dag later) 
Zondag 15 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete.  
Dinsdag 17 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Michielskerk: Boeteviering 
– met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis  
Woensdag 18 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Pauluskerk, 
Limbrichterveld: Boeteviering – met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter 
voorbereiding op Kerstmis. Eveneens op: 
Donderdag 19 december: In de H.Hartkerk van Overhoven om 19.00 uur: Boeteviering – 
met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis  
Zaterdagavond/zondagmorgen 21/22 december: Eenvoudige diensten 4e zondag Advent.  
VANAF KERSTAVOND:  HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER. 

UW AANDACHT S.V.P. 
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Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht, maar wilt u wel graag de 
Kerstcommunie ontvangen, neemt u dan contact op met één van de priesters/diakens of de 
administratie! Bel bijvoorbeeld 046 4512275 of 4512628 zie tel nummers laatste bladzijde. 

Op Kerstavond: vigilie van Kerstmis  ►► begint met Kerstcommunie voor zieken:  
Dinsdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de H. Kerstcommunie gebracht aan zieken 
en aan-huis-gebondenen.  
17.00 uur: St.-Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen, speciaal bedoeld voor 
kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders. 
18.00 uur: St.-Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders  
v.a. 20.00 uur: St.-Petruskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter 
voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt opgeluisterd door het  
St.-Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen. 
v.a. 22.45 uur: St.-Michielskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang 
ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. Michielkoor + ensemble Harmonie. 
Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag. PAS OP: 11u00 HOOGMIS in H. 
PETRUSKERK: In de St.-Michielskerk is er één Heilige Mis om 9u30!! 
Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.   
Zondag 29 december: Hoogfeest van de  Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef   
Dinsdagavond 31 december: Silvesteravond/Oudjaar. Om 18.00 uur in de St.-Petruskerk: 
grote dankdienst ter afsluiting van Jaar des Heren 2019 opgeluisterd door het St.-Petruskoor. 
Woensdag 1 januari 2020: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God,  
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. LET OP: Na de Hoogmis van 11.00 uur in de St.-
Petruskerk bent u welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (t.o. Basiliek). 
Vrijdag 3 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht! 
Zondag 5 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren 
Zondag 12 januari: Doop des Heren: slotdag van de Kersttijd. Zie volgend parochieblad. 

H. DOOPSEL  *= DATUM DOOPPLECHTIGHEID 
Djena & Ryan, dochter & zoon v.ouders Hamelers-Ramakers, J.Boschstraat 47 , *3-11-2019 
Anna, dochter van ouders Schepers, Vlonderstraat 7, Nieuwstadt  *10-11-2019 
Evi, dochter van ouders Smeets-Van Roij, M.v.Bourgondiëstraat 26, *17-11-2019 
Luuk, zoon van ouders Raafs-Kremers, Dr. Schaepmanstraat 29, *17-11-2019 
Luxx, zoon van ouders Leurs-Keesmekers, Hemelsley 117, *24-11-2019 
We bidden dat onze dopelingen Djena, Ryan, Anna, Evi, Luuk en Luxx onder de goede zorgen 
van ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 

 
  

 

 

OVERLEDEN 

 

Alice L’Ortije-Jansen 
Hans Gerards 
Gerda Renkens-Seegers 
Sophie Hanssen-Arets 
Gerda Cremers-Smeets 
Joop Roebroek 

 
C.Klinkenbergstraat 11 
Bradleystraat 22 
Smithlaan 21 
Putstraat 124         
Lemborgh 
Baandertweg 86 

 
91 jaar 
67 jaar 
93 jaar 
92 jaar   
89 jaar 
67 jaar 

 
† 22-10-2019  
† 04-11-2019  
† 05-11-2019  
† 05-11-2019  
† 05-11-2019  
† 12-11-2019      

 

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

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 11 januari tot 22 februari 2020.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 30 december 2019 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  via 
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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! NB!!  In 
winterperiode (1 dec-21 februari) zijn de 
dagelijkse HH Missen 8u en 19u in de St.-
Michielskerk 
Zaterdag  30 november  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestpljrd Wil Sieben; plev Leo 
Willems en Rob Veltmeijer; gestev voor  
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux,  nad v 
Alice L’Ortije-Jansen, Gerda Renkens-
Seegers, Sophie Hanssen-Arets, Hans 
Gerards, Joop Roebroek. (Gezinsmis) 
Zondag 1 december 
 Eerste Zondag van de Advent 
11.00 uur pljrd v Wim Veeke; plrd v Jo 
Winants; pl1ejrd v Lou Maas; gestplev em-
deken Cees Buschman; gestplev Rie en Joop 
Rutgers en fam (St.-Petruskoor) 
16.00 uur vesperdienst 
Zaterdag 7 december  
Om 9u H Mis in Basiliek.  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; plev fam Dieteren-Hermans; 
Nadienst v Alice L’Ortije-Jansen, Gerda 
Renkens-Seegers, Sophie Hanssen-
Arets,Hans Gerards, Joop Roebroek 
(samenzang) 
Zondag 8 december  
   Tweede Zondag van de Advent 
11.00 uur plev v Harie Dieteren; plev ter naged 
aan Marieke Laeven en voor ouders Laeven-
Winthagen; gestplev echtelieden Jeun en Tity 
Schelberg-Cortenraad; gestplev de zielenrust van 
Willy Karmelk-Oremus en haar ouders (Schola 
Sittardiënsis S. Michael)   
16.00 uur vesperdienst 
NB!!  In winterperiode (1 dec-21 februari) zijn 
de dagelijkse HH Missen 8u en 19u in de St.-
Michielskerk 
Zaterdag 14 december  
Om 9u H Mis in Basiliek. 
Vigiliemis voor de zondag om                

18.00 uur gestev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; plev Arnold Dieteren;  pljrd 
v ouders Wijshoff-Bormans; nadienst v 
Gerda Renkens-Seegers, Sophie Hanssen-
Arets, Hans Gerards, Joop Roebroek 
(samenzang)   
Zondag 15 december, Zondag Gaudete 
   Derde zondag van de Advent 
11.00 uur Plzwd Alice L’Ortije-Jansen; pljrd 
Marieke Laeven; gestpljrd Jack en Gerty 
Hage-Simonis en familie; plev overl 
familieleden Pier-Weijzen (St.-Petruskoor). 
16.00 uur vesperdienst 
In winterperiode (1 dec-21 februari) zijn de 
dagelijkse HH Missen 8u en 19u in de St.-
Michielskerk  
Zaterdag 21 december 
Om 9u H Mis in Basiliek. 
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; nadienst v Joop Roebroek 
(samenzang) 
Zondag 22 december 
 Vierde Zondag van de Advent 
11.00 uur plzwd v Sophie Hanssen-Arets; 
gestpljrd Victor Eijckeler en Elly Eijckeler-
Tummers; gestplev v overl echtelieden Ellie 
en Louis Corbeij-Gieskens (Muziekkorps St. 
Barbara-Sanderbout)  
16.00 uur vesperdienst 
Dinsdag 24 december 
Géén ochtendmis! 

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER       

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
14.00 uur  Kerstcommunie aan zieken 
17.00 uur Kindje wiegen 
18.00 uur Gezinsmis plev Louis Beursgens; 
pljrd v Guus Jessen en Angèle Jessen-
Landuyt (jeugdkoor) 
20.00 uur Vigilie met samenzang 
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20.30 uur Nachtmis: pljrd echtpaar 
Noteborn-Meertens; plev ouders Colaris-
Spetgens; gestev levende en overl leden vd 
fam Triepels-Vermij en fam Jansen-
Renckens en tevens voor Truus en Zef 
Triepels-Jansen (St.-Petruskoor) 
Woensdag 25 december,  
Eerste Kerstdag 
NB DAGMIS om 11.00 uur gestplev Lies 
Roppe en overl. fam. Roppe-Kissels; plev v 
René Caris; plev v Noël Ramakers en 
overl.fam Ramakers-Indekeu (St.-Petruskoor) 
Donderdag 26 december  
 Tweede Kerstdag 
 H. Stefanus, eerste martelaar  
11.00 uur gestplev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
(samenzang) 
NB!!  In winterperiode (1 dec-21 februari) zijn 
de dagelijkse HH Missen 8u en 19u in de St.-
Michielskerk 
Zaterdag 28 december 
Om 9u H Mis in Basiliek.  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 29 december 
 Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef  
    Zondag onder kerstoctaaf 
11.00 uur Plzwkd Hans Gerards; Plzwd v 
Joop Roebroek; gestpljrd Mia Rutgers-Hulst 
en Joop Rutgers,  en alle levende en overl 
leden vd fam Rutgers-Hulst; plev Jan en 

Miny Reijnders-Kuijpers (Schola 
Sittardiensis Sanctus Michael) 
Dinsdag 31 december 
Oudjaarsavond: 
18.00 uur gestplev lev. en overl. leden vd 
fam. Triepels-Vermij en voor Truus en Zef 
Triepels-Jansen; gestplev lev. en overl leden 
fam Jansen-Renckens (St.-Petruskoor) 
Woensdag 1 januari 2020,-Nieuwjaarsdag 
 Hoogfeest H. Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis                   
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl vd 
fam Roppe-Kissels (samenzang) 
NB!!  In winterperiode (1 dec-21 februari) zijn 
de dagelijkse HH Missen 8u en 19u in de St.-
Michielskerk 
Zaterdag 4 januari  
Om 9u H Mis in Basiliek. 
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev tev Onbevlekt Hart van 
Maria voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom (D) (samenzang) 
Zondag 5 januari Openbaring des Heren 
   Hoogfeest van Driekoningen 
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. v.d 
fam. Roppe-Kissels; gestpljrd overledenen vd 
fam Brouwers-Geraets (St.-Petruskoor). 
NB!!  In winterperiode (1 dec-21 februari) zijn 
de dagelijkse HH Missen 8u en 19u in de St.-
Michielskerk 
Zaterdag 12 januari  
Om 9u H Mis in Basiliek. 

    ST.-MICHIELSKERK   
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zaterdag 30 november:  
Om 9u H Mis in basiliek 
Zondag 1 december 
 Eerste Zondag van de Advent 
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (Samenzang)   
Maandag 2 december                                   
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 

ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 
om leiding te geven (D) 
19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe 
Dinsdag 3 december  
 H. Franciscus Xaverius, priester 
08.00 uur ev uit dankbaarheid aan Moeder 
Maria.  
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Woensdag 4 december 
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezin-
nen en de moed om godsdienstig leven (D) 
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19.00 uur  voor bijzondere intentie (R) 
Donderdag 5 december  
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D) 
19.00 uur gestjrd echtp. Schickx-Tummers  
Vrijdag 6 december  
Eerste Vrijdag van de maand. 
H. Nicolaas, bisschop 
08.00 uur jrd  echtgen. Canton Hermanns; 
ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)              
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 
familie Bisschops-Maessen  
Zaterdag 7 december  
Om 9u H Mis in Basiliek. 
Zondag 8 december 
   Tweede Zondag van de Advent 
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp  
Jan Gerard Grijs en Maria Hub C. Krux 
(Cantate) 
Maandag 9 december Hoogfeest Maria 
Onbevlekte Ontvangenis, patroonsfeest 
Bisdom Roermond   
08.00 uur ev v overled. vd fam Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev overl ouders Wim en 
Johanna Fabus-Könings en zoon Jo 
Dinsdag 10 december 
08.00 uur ev v het welzijn van onze H. 
Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Woensdag 11 december  
08.00 uur ev ons dekenaat 
19.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer (D2) 
Donderdag 12 december 
   08.00 uur ev om hulp v zwervers en 
daklozen 
19.00 uur voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld (D 2) 
Vrijdag 13 december 

H. Lucia, maagd en martelares     
08.00 uur gestev Lies Roppe en 
overledenen vd fam Roppe-Kissels         
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
 

Zaterdag 14 december  
 H.Johannes van het Kruis, priester en 
kerkleraar 
Om 9u H Mis in basiliek 
Zondag 15 december: Zondag Gaudete 
   Derde Zondag van de Advent 
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (Samenzang) 
Maandag 16 december 
08.00 uur ev de weldoeners v parochie (D) 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Dinsdag 17 december 
08.00 uur ev voor de zielenrust v alle 
overleden priesters, diakens en 
missionarissen vh bisdom Roermond (D) 
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 
zijn welwillende Zegen 
19.30 uur  Boeteviering (samenzang) 
Woensdag 18 december   
08.00 uur ev voor onze bisschop 
19.00 uur v overl priesters en diakens van 
onze parochie 
Donderdag 19 december  
08.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer (D2) 
            OPEN KERK 
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding 
19.00 uur voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld (D 2) 
Vrijdag 20 december 
08.00 uur ev v d overl van de fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
Zaterdag 21 december 
Om 9u H Mis in basiliek 
Zondag 22 december 
Vierde Zondag van de Advent,                    
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Krux 
(samenzang)  
Maandag 23 december 
08.00 uur ev de weldoeners v parochie (D) 
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19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Dinsdag 24 december 
08.00 uur  GEEN H. MIS  
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 
   Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
22.45 uur Vigilie met samenzang 
23.00 uur Nachtmis gestplev Frits en Riet 
Pfennings-van Santvoord; ev v d overl v fam. 
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
(Schola Sittardiënsis S. Michael) 
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag 
Dageraadsmis  
09.30 uur gestplev v overl familie Dols-
Kusters; ev v overledenen vd fam Joseph 
Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D); 
gestplev Corry Wetzels-Wilms en v bijz. 
intentie  (Si-Tard)  
Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag 
  H. Stefanus, eerste martelaar  
Tweede dag onder kerstoctaaf 
09.30 uur  overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis 
(samenzang) 
Vrijdag 27 december 
   H. Johannes, apostel en evangelist 
   Derde dag onder kerstoctaaf  
08.00 uur  v overl zwervers en daklozen 
19.00 uur  voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Zaterdag 28 december 
   Weekdag van de kersttijd          
Om 9u H Mis in basiliek 
Zondag 29 december 
    Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 
    Zondag onder kerstoctaaf 
09.30 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (samenzang) 
Maandag 30 december  
08.00 uur voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld (D 2) 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Dinsdag 31 december 
08.00 uur ; tot lof en zegen a.d. Heer (D2) 

NB Om 18.00 uur Plechtige Dankdienst in 
H. Petruskerk 
Woensdag 1 januari 2020 -- 
Nieuwjaarsdag  

 Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,  
   octaafdag van Kerstmis                             
09.30 uur ev tev St. Joseph v goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven (D) (samenzang) 
Donderdag 2 januari 
   HH. Basilius de Grote en Gregorius  
   v Nazianze, bisschoppen en kerkleraren  
   Weekdag van de kersttijd          
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid in de H. 
Eucharistie (D) 
19.00 uur gestev Lies Roppe en 
overledenen vd fam Roppe-Kissels (IIA) 
Vrijdag 3 januari 
   Weekdag van de kersttijd  
   1e Vrijdag van de maand 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D) 
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 
familie Bisschops-Maessen (IIB) 
Zaterdag 4 januari 
   Weekdag van de kersttijd          
Om 9u H Mis in basiliek 
Zondag 5 januari 
   Hoogfeest Openbaring des Heren       
   (Driekoningen) 
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  
Catharina Krux  (samenzang) 
Maandag 6 januari 
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 
om leiding te geven (D)                                                             
19.00 uur gestev overl echtpaar Verviers-
Gieskens (IIC) 
Dinsdag 7 januari                                
08.00 uur ev tev. H. Engelbewaarders uit     
dankbaarheid v bescherming en leiding (D)              
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 
Corbeij-Gieskens (IIA) 
Woensdag 8 januari   
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08.00 uur gestev Lies Roppe en 
overledenen vd fam Roppe-Kissels 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

 belangen van bisdom en parochie (IIB) 
Donderdag 9 januari 
 

08.00 uur ev v het welzijn van onze H. 
 

Vader de Paus en al zijn intenties (D) 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin (IIC) 
Vrijdag 10 januari 
08.00 uur v overl acolieten, catechisten en  
medewerkers in onze parochie (IIA) 
19.00 uur Jrd v Paul Schlössels 
Zaterdag 11 januari 
Om 9u H Mis in basiliek 
 

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

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

Zondag 1 december 
Eerste zondag van de advent            
10.00 uur v echtp Caulfield-Tholen. 
(Basiliekkoor) 
Donderdag 5 december          
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; 
leden vd Aartsbroederschap; v overl echtp 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 7 december  
 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 
09.00 uur v overl Caulfield-Tholen 
Zondag 8 december  
  Tweede zondag van de advent 
10.00 uur jrd overl ouders Colaris-Spetgens 
en zoon Harrie; v echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 12 december 
 10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
overl leden vd Aartsbroederschap, v overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 14 december H. Johannes van 
     het Kruis, priester en kerkleraar 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 15 december Zondag Gaudete 
 Derde zondag van de Advent  
10.00 uur gest. jrd.Liza Joosten; overl 
echtp Caulfield-Tholen , voor de levende 
en overl leden vd Klup Wovan. 
Donderdag 19 december                      
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 21 december 
09.00 uur v overl Caulfield-Tholen. 
Zondag 22 december                  

   Vierde Zondag van de Advent 
10.00 uur overl echtp Caulfield Tholen. 
(Basiliekkoor) 
KERSTAVOND: NB: Er is géén 
Nachtmis in de Basiliek!  
Woensdag 25 december  
 HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 
 Eerste Kerstdag                                   
10.00 uur v overl ouders Castro-
Schelllinx; v de levende en overl. Leden 
Aartsbroederschap; v overl echtp 
Caulfield-Tholen en v een bijzondere 
intentie. (Basiliekkoor) 
De Basiliek is open van 14 – 16 uur 
Donderdag 26 december  
Tweede Kerstdag 
 H. Stefanus, eerste martelaar  
10.00 uur  Kinderen van de Kinderkrans, 
overl. leden Aartsbroederschap; v overl 
echtp. Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)    
Basiliek is open van 14-16 uur. 
Zaterdag 28 december 
 HH. Onnozele kinderen, martelaren 
  Vierde dag onder het octaaf v Kerstmis 
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 29 december 
    Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 
    Zondag onder kerstoctaaf 
10.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen 
Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaar  
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis                               
10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans; 
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vd lev en overl  leden v Aartsbroederschap 
overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 2 januari 
   HH. Basilius de Grote en Gregorius 
van Nazianze, bisschoppen en 
kerkleraren. Weekdag van de kersttijd          
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans  
vd lev en overl leden v Aartsbroeder-
schap; v overl echtpaar Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 4 januari 
   Weekdag van de kersttijd         
09.00 uur v overl Caulfield-Tholen 
 

Zondag 5 januari 
Hoogfeest Openbaring des Heren 
10.00 uur Gestichte jaardienst mevr.  
Oberndorff, overl echtp Caulfield Tholen, 
v de levende en overl. Leden 
Aartsbroederschap. (Basiliekkoor).   
Donderdag 9 januari                                         
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
en v overl en lev leden vd Aartsbroeder-
schap, overl echtp.Caulfield-Tholen. 

   Zaterdag 11 januari 
   09.00 uur overl echtp.Caulfield-Tholen. 

Opgave misintenties  kan tot en met 30 december 2019 
 (NB PAS OP: één week eerder!!) mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl.  
Opnieuw maken we u attent op de mogelijkheid een persoonlijk gesprek te hebben met een van 
de geestelijken. Op woensdagmorgen is Pastoor Kerkhofs vanaf 10.30 tot 12.00 uur. Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die de bloemen in de kerk willen verzorgen. Info kantoor van de 
Aartsbroederschap, van 9:30 – 12.00 uur. Tel. 046-4515141. Voor alle pelgrims Basiliek: 
namens de Aartsbroederschap:  Een Zalige Kerstmis en een Gezegend 2020! 

 
 

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

Kerkbijdrage t.bv parochie H. Bernadette, Baandert 23 
ING-bank: NL07INGB0001571973 
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 6 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de 
parochie rondgebracht. Ook op dinsdag 24 december (Kerstavond) wordt de H. Communie 
rondgebracht. Op de 1e vrijdag in januari 2020 wordt geen H. Communie 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  
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.  
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
Met ingang van 1 november geldt de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria & 
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 10 
tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het hele jaar van 
14 tot 16 uur.  
 

 
Zaterdag 30 nov 19.00 u 1E

 ZONDAG VAN DE ADVENT 
Jrd Ouders Hendriks-Spijkers, zoon Vic en Bep en Huub 
Woensdag 4 dec 19.00 u  
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Zaterdag 7 dec 19.00 u 2E

 ZONDAG VAN DE ADVENT 
Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
Woensdag 11 dec 19.00 u  
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Zaterdag 14 dec 19.00 u 3E

 ZONDAG VAN DE ADVENT 
Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
Woensdag 18 dec 19.00 u  
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
19.30 u Boeteviering als voorbereiding op Kerstfeest, aansluitend mogelijkheid tot 
ontvangen van boetesacrament. 
Zaterdag 21 dec 19.00 u 4E

 ZONDAG VAN DE ADVENT 

Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
Dinsdag 24 dec 20.00 u Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
Hoogfeest Geboorte van de Heer    
Zaterdag 28 dec 19.00 u FEEST V/D HEILIGE FAMILIE 
Jrd Lies Thissen-Janssen en overleden familieleden 
Jrd Lies Tummers-Tangelder en overleden familieleden 
Woensdag 1 Jan Geen H.Mis in de H.Pauluskerk 
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Om 11.00 uur Nieuwjaarmis in de H.Petruskerk 
Zaterdag 4 jan 19.00 u OPENBARING VAN DE HEER 
Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
Woensdag 8 jan 19.00 u  
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. 
1 Januari om 11.00 uur Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend 
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark. U bent van Harte Welkom!!! 
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 28 december bij Diaken R. 
Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur  
                  of assistente sacristie. 

 
Zondag 1 december: 1e Zondag Advent Gezinsviering 10.30 uur   The Voices of Kids            
Zaterdag 7 december: Barbaramis             16.30 uur Fanfare  St.Barbara         
voor alle overleden leden van fanfare St. Barbara                                                                                                                             
Zondag  8 december: 2e Zondag van de Advent    10.30 uur    Volkszang                                                                                                                             
Zondag 15 december: 3e Zondag van de Advent      10.30 uur    Cantate                                      
Jaardienst Corrie Frissen-van Hoef, jaardienst Ria Schaeken-Kelderman                                                                                                                    
Donderdag 19 december: boeteviering   19.00 uur  Volkszang                                     
ter voorbereiding op Kerstfeest  
Zondag 22 december: 4e zondag van de Advent     10.30 uur    Volkszang                                                                 
Dinsdag 24 december: Vigiliemis van Kerstmis,  18.00 uur              The Voices of  Kids                                                                                                     
tevens gezinsviering 
NACHTMIS om 20.00 uur mmv Cantate                Annie Nicoll-Poussart, voor de zielenrust 
van Eugène Bours, ouders Tummers-Hamers en kinderen en Bèr Parren, Willy Gorissen, Paul 
en Fien Bergmans-Jessen, overleden familieleden Bergmans en familie Jessen, , overleden 
ouders Eussen/Smeets en dochtertje Toosje *)                                                             Woensdag 
25 december: Geboorte van Jezus, 1e Kerstdag 10.30 uur   Hofzèngesj met trombonist 
Huub Hustinx    *) intenties als op kerstavond                                                                                                                                     
Donderdag 26 december: 2e Kerstdag                  10.30 uur                       Volkszang                            
*) intenties als op kerstavond                                                                                                                                     
Zondag 29 december:    10.30 uur    Volkszang                                        
Woensdag 1 januari: Octaaf van Kerstmis              10.30 uur    Volkszang                                           
Zondag 5 januari: Openbaring des Heren  10.30 uur     Volkszang                     
GEDOOPT Op 2 november is gedoopt Aliya Vluggen, Meander 26 Sittard. We bidden dat 
Aliya onder de goede zorgen van ouders en familie mag opgroeien tot een goede christen.                    
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 
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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.  GEZINSVIERING Op zondag 1 december is 
er weer een gezinsviering rondom het thema Advent. Kinderen lezen gebedjes en steken de 
eerste kaars aan op de adventskrans. De kinderen van het koor “The Voices of Kids” zingen 
liedjes. Dinsdagavond 24 december om 18.00 uur zal het kinderkoor ook weer meewerken aan 
de viering van kerstavond. Met name de communicanten zullen het kerstverhaal spelen.                                                                                                                                               
DE H. MIS OP DE RADIO     Kerk en Samenleving In dit programma kunt u luisteren naar 
een H. Mis die in de voorafgaande week is opgenomen. Tevens wordt u bijgepraat over het 
laatste kerkelijke nieuws. De uitzending is tussen 8.00 en 10 uur en wordt maandag tussen 
08.00 en 10.00 uur herhaald. Stel uw radio af op LOS of Streekomroep.  Voor deze zenders 
wordt op zondag 15 december de Eucharistieviering opgenomen in de H. Hartkerk in 
Overhoven. Ons parochiekoor “Cantate” verzorgt de gezangen. Uitzending: 22 december.                                                                                     
VOORBEREIDING OP KERSTMIS  Als voorbereiding op Kerstmis is er een boeteviering 
op donderdagavond 19 december om 19.00 uur. Ook bestaat de mogelijkheid voor mensen die 
aan huis gebonden zijn om met Kerstmis de H. Communie thuis gebracht te krijgen. Zij 
kunnen zich hiervoor (laten) opgeven in het parochiecentrum. Beide Kerstdagen kunt u ook het 
Vredeslicht mee naar huis nemen. Het Vredeslicht wordt jaarlijks in Bethlehem ontstoken 
door een kind en daarna verspreid door kinderen over de hele wereld. U kunt zelf een lantaarn 
meenemen of in de kerk een waxinelichtje krijgen tegen een geringe vergoeding. Het is heel 
belangrijk dat wij ons laten doordringen van het gevoel om vrede te vinden in en met onszelf 
en die vrede dan door te geven aan de mensen om ons heen. 
HOOGFEEST VAN KERSTMIS  Naast de beide nachtmissen  is er op woensdag 25 december, 
om 10.30 uur, een feestelijke Eucharistieviering, met muzikale opluistering van 'De 
Hofzengesj' uit Overhoven en trombonist Huub Hustinx. Er zullen mooie kerstgezangen ten 
gehore gebracht worden, maar u heeft zeker ook de mogelijkheid om  mee te zingen! 
NIEUWS VAN "LEIF EN LEID''                                                                                                                         
Delen met anderen is ook Kerstmis!  Kerstmis is meer dan een feest met 
cadeautjes. Het is vooral de tijd om samen te zijn en ook om er voor elkaar 
te zijn. Help ons daarom met het maken van kerstpakketten. Dan zorgen wij 
er samen voor dat Kerstmis voor iedereen een fijn feest wordt! Want er zijn 
nog altijd mensen in Overhoven voor wie het samenstellen van een gezonde 
en voedzame maaltijd een dagelijkse zorg is.  Breng houdbare levensmiddelen  naar de kerk of 
het parochiecentrum  (Let op de houdbaarheidsdatum: minstens tot februari 2020). Wij zorgen 
dat daarvan kerstpakketten worden gemaakt en dat ze goed terecht komen!  
SINT-SOEP:   Samen eten verbindt en daarom willen wij u op zondag 8 december ná de H. 
Mis uitnodigen om samen een kom soep te eten. In ons parochiezaaltje is de tafel gedekt en 
hoeft u alleen nog aan te schuiven. We bieden u deze soep gratis aan. Iedereen is van harte 
welkom. Voor inlichtingen kunt u terecht op ons parochiekantoor. Ook dit is weer -evenals de 
actie kerstpakketten- een activiteit van de Stichting "Leif en Leid" - Overhoven.                                                                                                                 
KERSTCONCERT Wij nodigen u van harte uit voor een kerstconcert op maandag 23 
december 2019 van 14.00 uur t/m 16.00 uur in Wijksteunpunt Gelderhof Overhoven 
(Gelderhof 1, 6136 CC Sittard).Het belooft een gezellige middag te worden, waar u onder het 
genot van gezelligheid en een drankje kerstliederen kunt luisteren en meezingen! De zang 
wordt verzorgd door ‘Kinderkoor The Voices of Kids’ uit Overhoven vanaf 14.30 uur. De zaal 
gaat open om 14.00 uur. Iedereen uit Overhoven, Sittard en omgeving Westelijke Mijnstreek is 
van harte welkom! Ook deze activiteit wordt ondersteund door Leif en Leid 
BLOEMEN EN PLANTEN  Waarschijnlijk heeft u wel bemerkt dat de laatste tijd meer vaste 
planten onze kerk sieren, dit naast de steeds weer mooie bloemstukken, gemaakt door de 
bloemengroep! Ook mochten onze vrijwilligers een attentie ontvangen in de vorm van 
bloembollen. Al deze gaven mochten wij ontvangen van een gulle gever. Heel hartelijk dank! 
POETSEN    Op woensdag 18 december wordt er weer gepoetst in de kerk. We houden ons 
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aanbevolen voor extra hulp tussen 9.00 en 12.00 uur!                                                                            
KERSTSTUKJES   Op zondag 16 december kunt u na de H. Mis weer kerststukjes kopen,                                                                                                                             
die door onze vrijwilligers gemaakt zijn. De opbrengst komt ten goede van de kerk.                                           
KERSTSTAL    Heeft u nog een kerststal en/of beeldjes, die u niet meer gebruikt dan kunt u 
die aan ons afstaan of in bruikleen geven. Wij zetten ze neer in onze kerk samen met onze 
eigen kerststal. KERSTSTAL BEZOEKEN Op 1e en 2e  Kerstdag kunt u onze kersstal 
bezoeken van  14.00 – 15.00 uur. Naast de kerststallen zijn er ook kleine kerststalletjes te 
bewonderen en er is een wensboom, waarin iedereen een kaartje met hun wens kan hangen                                                                                                          
NIEUWJAARSRECEPTIE Op zondag 5 januari kunt u weer na afloop van de H. Mis een 
kopje koffie komen drinken. We kunnen dan tevens de wensen voor het nieuwe jaar aan elkaar 
doorgeven. Iedereen is van harte welkom in ons parochiezaaltje.                                                              
VRIJWILLIGER(STER)S BEDANKT!!!  Wij danken al onze vrijwilliger(ster)s voor hun 
inzet en hun betrokkenheid bij de parochie. Zij zijn voor ons onmisbaar. En natuurlijk danken 
wij iedereen die heeft meegedaan aan de kerkbijdrage. Wij hopen weer op uw inzet. 
 Ook dank aan alle koorleden, dirigenten, organisten en andere musici die hun talent ter 
beschikking stellen om de Eucharistie op te luisteren. Dank ook aan kosters, acolieten en 
misdienaars, evenals het pastorale team, voor hun inzet en begeleiding.                                                                                                  
DE KERK KAN NIET ZONDER UW STEUN    Met Kerstmis doen alle kerken extra hun 
best om iedereen welkom te heten en gastvrij te ontvangen. De kerk wordt mooi versierd. De 
kerststal wordt opgezet. Er zijn extra vieringen en de koren zorgen dat ze hun mooiste 
repertoire zingen. Ook buiten het kerkgebouw is er deze periode nog wat meer aandacht voor 
mensen die ziek of eenzaam zijn en wat aandacht verdienen. Als parochie kunnen we deze 
diensten alleen blijven leveren als u ons financieel ondersteunt. Vindt het belangrijk dat we in 
onze kerk samen Kerstmis kunnen vieren, doe dan mee met Kerkbalans en wordt een vaste 
donateur van onze parochie. Waardeert u de kerk en het werk van onze parochie? Steun ons 
dan en geef een bijdrage. De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Uw 
bijdrage aan de parochie is welkom op NL 37INGB0001035314  of  NL60RABO0147635594.    
KOFFIEDRINKEN    Op zondag 1 december en op zondag 5 januari kunt u na de H. Mis 
weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!  
THUISCOMMUNIE  Op zondag 8 december en op zondag 22 december na 11.15 uur 
wordt er voor aan huis gebonden parochianen en het SGL de ziekencommunie gebracht.                                                                                                                                 
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 
krijgen.  Mail: digitaalparochieblad@gmail.com Intenties kunt u t/m 29 december 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 
 

 



20     1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis                      23e jaargang,  nr.1 –30 november 2019 

 
 

 VIERINGEN ROND KERST  
 

Traditiegetrouw is op woensdag 1 januari 2020 - aansluitend aan de plechtige Hoogmis van 
11.00 uur in de St.-Petruskerk  - de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (t.o. de basiliek). 
Van harte uitgenodigd!      

 

 
Het priesterteam, diakens,  
catechisten, vrijwilligers en  
kerkbestuur wensen U een  
Zalig Kerstfeest en een 
Gezegend  Nieuwjaar!!  
Denkt U aan Kerkbijdrage??!! 
          Zie Blz 6-7-8 

 

 

Het volgende parochieblad Jaargang 23 no. 2 (voor 6 weken) verschijnt op 
11 januari en loopt tot 22 februari 2020. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 30 december 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. 

BOETEVIERINGEN: 19.30 uur  di   17 december  St.-Petruskerk 
19.30 uur    wo 18 december  St.-Pauluskerk 
19.00 uur    do  19 december  H. Hart Overhoven 

 

DINSDAGAVOND 
24 DECEMBER 

KERSTAVOND: 
  

17.00 uur  Kindje wiegen  
18.00 uur       Gezinsmis 
18.00 uur       Gezinsmis 
20.00 uur       Nachtmis  
20.00 uur       Nachtmis 
20.00 uur  Vigiliedienst en 
20.30 uur       Nachtmis  
22.45 uur Vigiliedienst en  
23.00 uur  Nachtmis    

  St.-Petruskerk  
  St.-Petruskerk 
   H. Hart Overhoven 
  St.-Pauluskerk  
  H. Hart Overhoven 
   
   St.-Petruskerk 
     
   St.-Michielskerk        

WOENSDAG 
1E

  KERSTDAG: 
als op zondag, HOOGMIS PETRUSKERK 
                                 IS OM 11.00 uur!!!! 

 

2E
  KERSTDAG: als op zondag,   

DINSDAG 31 DEC 

OUDJAARAVOND: 
18.00 uur  Dankdienst    St.-Petruskerk  

  

 NIEUWJAAR:  als op zondag 
 

 


