
Parochieblad HH. Petrus & Michaël - H. Bernadette -  H. Hart v Jezus -  H. Paulus                    1  

 

Kloosterplein 10,   � 4512275  kantpastoriesittard@gmail.com  17e jrg. - nr. 7   2 augustus  2014 
   

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 
De volgende aflevering verschijnt 13 september 2014. 

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

  
VERDRIET  OM  ONZE DIERBAREN IN OEKRA ÏNE 

Verdriet en grote verslagenheid. Ook één van onze parochianen was passagier in 
deze vlucht: Dhr. Harrie Wagemans, woonachtig in Hoogveld. Was afkomstig van 
Einighausen en had daar familie en vele relaties. We wachten af hoe het verdere 
verloop inzake identificatie en afscheidsdienst zal zijn. De familie heeft op dit 
moment heel wat te verwerken. Bidden we bijzonder voor hen: speciaal bij al onze 
H. Rosamissen voor al deze slachtoffers en hun families. Rampen, oorlogen en 
tragedies blijven onze gemoederen altijd raken. Wisten we vroeger helemaal niet wat 
zich aan rampen op de wereld afspeelde, nu weten we bijna binnen enkele minuten 
wat er wereldwijd aan de hand is. Maar dat heeft wel het gevaar dat we sommige 
verdrietige rampen van andere landen aan ons een beetje oppervlakkig laten 
voorbijgaan.Denk maar aan Syrië, Afrika enz. Nu voelen we ineens collectief 
hoezeer het ons allen treft. Het had zomaar jezelf kunnen zijn, of je zoon, kleinkind 
enz. Je moet er niet aan denken. Vergeten we hen niet in onze gebeden!! 
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EEN HARTELIJK WELKOM AAN DE ZUSTERS  
MARY AMATA , THERESA ANNE EN MARIS STELLA 

 

 
 

Met grote vreugde en dankbaarheid mogen wij na ruim twee jaar van uitgebreid 
overleg, van regelen en uiteindelijk knopen doorhakken de zusters Dominicanessen 
uit Nashville, Tennessee uit de Verenigde Staten welkom heten. Zij krijgen hun 
domicilie in het voormalige klooster van de paters MSC te Overhoven aan de 
Geldersestraat 39. 
Wie zijn ze? 
Deze zusters leiden een contemplatief en apostolisch leven welke geworteld is in de 
Dominicaanse traditie, namelijk de Kerk op een vreugdevolle en eenvoudige wijze 
dienen. 
Hun ordesstichter is de Heilige Dominicus, geboren omstreeks 1170 in het Spaanse 
Castilië en gestorven in Bologna op 6 augustus 1221. Hij was een tijdgenoot van de 
heilige Franciscus. Na zijn theologische studies werd hij kanunnik aan de kathedraal 
te Osma. Tegenover de dwaalleer van de Albigenzen werkte hij met succes voor het 
behoud van het geloof door middel van prediking en voorbeeldig leven. In 1206 
opende Dominicus in de buurt van Toulouse een klooster voor ketterse vrouwen die 
tot de Moederkerk waren teruggekeerd. Deze stichting zou later uitgroeien tot de 
orde der Dominicanessen. Er was veel missiewerk of beter gezegd bekeringswerk 
onder de sektarische Katharen. Dominicus deed afstand van hooghartigheid, wilde 
arm zijn met de armen èn argumenteren met de Katharen: het komt allemaal samen 
in dat aansprekende verhaal waarin Dominicus een hele nacht met een Kathaarse 
herbergier rond de tafel zat en hem met kracht van argumenteren weer tot het 
katholieke geloof wilde terugbrengen - hetgeen tegen het ochtendgloren lukte. 
Dominicus gaf af op het hooghartig optreden en de luxueuze uitstraling van andere 
monniken. Volgens hem moest ketterij bestreden worden door predikheren die met 
hun eenvoudige leefstijl hun woorden geloofwaardigheid en autoriteit verschaften. 
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Zijn prediking had succes. Hij trok anderen aan en stichtte in 1215 de orde der 
predikheren (Ordo Praedicatorum). De nadruk van de orde kwam sterk te liggen op 
studie en het in praktijk brengen van het Woord. Dominicus stierf op 6 augustus in 
Bologna en werd in 1234 heilig verklaard. Zijn feestdag is op 8 augustus.  
Dominicus inspireerde mensen door zijn opgewekte aard, praktische instelling en 
scherp oog voor de tekenen van de tijd. De hoofdtaken van de orde zijn prediking en 
zielzorg. 
Deze orde van deze Dominicanessen van Sint Cecilia heeft zo'n 30 tot 40 
communiteiten (kloosters). De meesten in Noord Amerika, Canada en sinds 2009 
ook in Australië en 2013 Schotland en Italië. Het Moederhuis met zo'n 200 zusters is 
in Nashville. Het is een bloeiende orde met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar oud. 
Een van hun hoofdtaken is de opvoeding en vorming van de jeugd. In Amerika 
hebben de zusters zo'n 40 scholen met meer dan 14.000 leerlingen.  
Het mooie is dat de zusters Dominicanessen als ook de Dominicanen een grote rol 
hebben gespeeld in de historie van onze stad Sittard. In de 17de eeuw vestigden zij 
zich hier in Sittard. De Dominicanen in het kloosterkomplex aan de Oude Markt met 
hun fraaie kloosterkerk, de huidige Sint Michielskerk op de markt. Wanneer wij 
kijken naar het reliëf aan de voorzijde van deze kerk dan zien wij daarin afgebeeld 
dat Maria de rozenkrans schenkt aan Dominicus. Daarmee gaven de Dominicanen te 
kennen, dat de devotie tot de H. Maagd hoog in hun vaandel stond en dat zij deze 
devotie, het bidden van de rozenkrans zouden propageren. Aan de voet van het reliëf 
ligt een hondje met een brandende fakkel in zijn bek, het bekende symbool van de 
"dominicanes", de honden van de Heer, die het katholieke geloof als een lichtende 
fakkel zouden verbreiden. In 1797, tijdens de Franse overheersing, vertrokken de 
dominicanen uit de stad en het complex werd later verkocht. In 1649 kwamen de 
Dominicanessen naar Sittard. Ook zij kwamen destijds met drie zusters en hebben 
zich vooral gewijd aan de vorming en opvoeding van de jeugd. Op de Plakstraat 
werd een nieuw klooster gebouwd, Sint Agnetenberg; naar de patrones de H.Agnes 
de Montepulciano. Toen de Franse legers Sittard veroverden, staken ze de stad in 
1677 in brand. Omdat het gerucht ging, dat in het klooster kostbaarheden verborgen 
waren, werd het door de Fransen geplunderd en verwoest. Ruim honderd jaar later 
brachten de Fransen weer onheil over het klooster. Omdat de zusters weigerden de 
eed op de nieuwe Franse grondwet af te leggen, werd St.-Agnetenberg in 1801 
gesloten.  
Het bijzondere is, dat de zusters Dominicanessen nu, na ruim tweehonderd jaar 
terugkeren. Daarbij is de patrones van onze stad een Dominicanes, namelijk de 
heilige Rosa van Lima. Onze nieuwe zusters willen hun communiteit aan haar 
toewijden. Een van hun kerntaken zal ook nu de verkondiging zijn, vooral ook onder 
de jeugd en jong- volwassenen.   
Het zal, zeker in het begin, voor hen wennen zijn, maar ze hebben er heel veel zin in.  
Hopelijk zijn wij samen ook in staat hen een warm welkom te bieden. Er is ook geen 
mooiere dag en geen mooiere gelegenheid om dit te doen, als op zondag 31 augustus 
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aanstaande, wanneer wij onze stadspatrones de Heilige Rosa vieren. De zusters 
zullen dan aanwezig zijn in de Hoogmis van half tien in de St.-Michielskerk met 
aansluitend de processie naar de Kollenberg, alwaar ze ook een voorbede zullen 
voordragen. U allen welkom! Bisschop De Jong zal hen namens de Bisschop van 
harte welkom heten. Wij wensen de zusters toe, dat ze zich zo snel mogelijk thuis 
weten hier in Sittard en dat er veel zegen mag rusten op al hun doen en laten, dit op 
voorspraak van de Heilige Rosa van Lima. U kunt met hen kennis maken op St.-
Rosazondag, na de Processie in de tuin van de Deken/Dekenij: vanaf 12u30-14u.  
Met vriendelijke groet en Gods zegen, 
Kapelaan van de Wegen, vw stichtingsbestuur Vrienden Zusters Dominicanessen. 
 

Thema 2014 “Vroeger en nu: Sint Rosa blijft ons verbinden” 
 
 Vroeger en nu…… Sint Rosa blijft ons verbinden. Deze woorden van ons 
jaarthema 2014 drukken een prachtige verbondenheid uit. Trouwens over 
verbondenheid gesproken. Meer dan ooit bedient de mens zich met allerlei tekenen 
van verbondenheid,. De pappa en mamma laten graag de foto van hun kind zien, en 
de opa’s en oma’s dragen heel trots hun steentje van verbondenheid bij. Zelfs op 
menig telefoontoestel worden hele series van opnames getoond van het wel en wee 
van hun trotse kinderen en kleinkinderen. Tegenover de overdaad van deze heerlijke 
verbondenheid staat soms heel haaks de armoede van omzien naar elkaar in deze 
wereld. Je ziet wereldwijd al het geweld met vluchtelingen, kinderen en moeders die 
geen plek meer hebben op deze wereld of dobberen op de golven van een onstuimige 
zee in de hoop vaste voet aan grond te krijgen. 
Vroeger en nu…… Sint Rosa blijft ons verbinden.  En toch nemen we elke dag 
weer de draad op. Als je de berg opgaat, voel je wel het gemis van een dierbare die 
vorig jaar er nog bij was. En hoeveel families treuren nu om hun dierbare in 
Oekraïne, of Syrië of Afrika…en hoeveel mensen dobberen met hun gammel bootje 
om ergens in Europa vaste wal of voet te krijgen? En toch moet ik die stap zetten.  
Verbondenheid is het hoogste goed dat een mens hier op aarde kan ervaren: van je 
moeder en vader, je opa en oma, je familie, je vrienden en  buren…. al die mensen 
die met ons delen lief en leed.  
Vroeger en nu…… Sint Rosa blijft ons verbinden. We zien binnenkort elkaar weer 
op de Kollenberg. Althans dat mogen we hopen. Op de een of andere manier brengt 
ons dat tot een andere en diepere verbondenheid. Elkaar weer even in de ogen zien: 
oh, gelukkig, je ziet er goed uit! Of wat heb ik gehoord. …….  Al die ontmoetingen 
tillen ons naar het niveau van omzien naar elkaar.  Je voelt hoe je familie, vrienden 
en kennissen daar weer toegroeien naar een rijke verbondenheid met elkaar. Je wordt 
meer en meer geestelijke familie van elkaar. 
Vroeger en nu…… Sint Rosa blijft ons verbinden. Onze verbondenheid ligt ook 
verankert in de kerk die we met elkaar vormen. Spanningen en verdriet tekenen ook 
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onze kerk. We voelen met elkaar die pijn. Maar St. Rosa tilt ons op naar het niveau 
van kerk-zijn die zij diende in de achtertuin van haar ouderlijke woning. Haar trouw 
en geloof gaf geestelijk voedsel aan de kerk van die dagen. Ook onze trouw kunnen 
bouwstenen zijn om onze kerk in stand te houden.  
Vroeger en nu…… Sint Rosa blijft ons verbinden Eigenlijk hebben we allemaal 
behoefte om even reiziger of pelgrim te zijn!? We leggen heel wat kilometers af om 
prachtige ervaringen op te doen. Maar, zeer zeker de gang naar de St.-Rosakapel 
schept in mij een dimensie die elk van mijn voetstappen doet voelen: hier mag ik 
staan, velen zijn me voorgegaan, ik sta in hun voetstappen en ik mag hen volgen, ik 
mag u volgen, ik mag het meisje uit Lima volgen…. Deze ervaringen reiken mij een 
dimensie aan die me pelgrim maakt, een geestelijke reiziger….. met een prachtig 
uitzicht op liefde en verbondenheid. 
Vroeger en nu…… Sint Rosa blijft ons verbinden. Hoe zal onze toekomst zijn? 
Niet alleen van mijn gezin of familie. Maar onze kerken en tradities staan onder druk 
en spanning. Kan het blijven voortbestaan? Nemen de jongere generaties van ons 
over het geloofsvertrouwen dat we hier mogen ervaren. Soms zweven we door de 
tijd heen…. we zoeken houvast voor jezelf. En toch zal de houvast eerder te vinden 
zijn in de liefde en zorg die je elkaar schenkt. Alle moderne middelen die we hebben 
als communicatie: sms, draadloze telefoons, apps, facebook etc brengen bij eenzijdig 
gebruik mensen soms tot vereenzaming. Het ik-gebruik hindert alle communicatie en 
men kan daardoor moeilijker de berg beklimmen….. en toch de Kollenberg kan ons 
tot een inniger omzien om elkaar brengen en zo ons anders in contact brengen met 
elkaar.  
Vroeger en nu…… Sint Rosa blijft ons verbinden In ieder geval hopen we U weer 
te zien in deze dagen van St.-Rosa. En het zou fijn zijn als we daarbij weer mogen 
rekenen op Uw milde bijdrage t.b.v. de Sittardse St.-Rosa-devotie, door over te 
maken op ons banknummer: NL12RABO 014.76.53.142 t.n.v. RK Kerkbestuur 
HH. Petrus en Michaël inzake St.-Rosa, onder vermelding van: “ St.-Rosa-
devotie en Kapel”. De tenaamstelling van de rekening is als gevolg van wettelijke 
maatregelen zodanig gewijzigd, opdat Uw gift fiscaal aftrekbaar kan blijven. Uw 
stortingen zullen ten goede komen aan al die activiteiten die én St.-Rosacomité én 
ons kerkbestuur zullen ontplooien ten behoeve van het in-stand-houden van onze 
kapel en al wat behoort tot de St.-Rosatraditie. U treft een overzicht aan van al onze 
St.-Rosa-activiteiten op de laatste bladzijde van dit blad.. Nogmaals onze hartelijke 
dank en we mogen rekenen op Gods Zegen op voorspraak van de H. Rosa!   Namens 
het St.-Rosacomité en RK Kerkbestuur, 
Mgr. Wilbert van Rens, voorzitter.             Anne-Marie Webers, secretaris  
St.-Rosacomité  SECRETARIAAT : Ross van Lenneplaan 3  6132 AM Sittard  
Mailadres: anne-marie@studiomarq.nl    �  06-43902842 
bank: NL12RABO 014.76.53.142 t.n.v .R.K. Kerkbestuur H.H. Petrus en Michaël 
inzake St. Rosa    o.v.v. “ St. Rosa-devotie en Kapel” 
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PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIES  
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand augustus luidt:  
Opnameen bescherming van vluchtelingen: ‘Dat vluchtelingen, die 
door geweld gedwongen zijn hun huis te verlaten, van harte worden 
opgenomen en in hun rechten worden beschermd’ . 
De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt: Christenen in Oceanië: 
‘Dat de christenen in Oceanië met vreugde het geloof verkondigen aan 
alle volken van het continent’. 

 

augustus 

2014 
 

 
Voor de maand september luidt de algemene gebedsintentie: Liefde en 
ondersteuning voor de geestelijke gehandicapten: ‘Dat zij die een 
geestelijke handicap hebben, de liefde en ondersteuning mogen 
ontvangen die nodig zijn om een waardig leven te leiden’.  
De gebedsintentie voor de evangelisatie: Bezield door het Evangelie de 
armen dienen: ‘Dat de christenen, bezield door Gods Woord, zich ten 
dienste stellen van hen die arm zijn en lijden’. 

 
 

september 

2014 

 
Parochie H. Bernadette – Baandert: 
Kerkbijdrage: IBAN: 
NL07INGB0001571973 
Parochie H. Paulus – Limb’veld:  
Kerkbijdrage: IBAN: 
NL86INGB0003268633 

 
Denkt u aan uw kerkbijdrage?!   
 Parochie HH Petrus en Michaël: 
Kerkbijdrage: IBAN: 
NL98RABO0147603676 
Algemeen nummer van Parochiecomité: 
Kerkbijdrage: IBAN: 
NL51INGB0001032540 
 

 
Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 
Mail uw adres naar: www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

 

  WAT VALT ER TE DOEN:   

 

REGINA CARMELI  
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 
17.00 uur: Nederlandse Vespers  
Alle andere zondagen: 
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot 
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen. 
 

Zaterdag 2 augustus: 11.00- 17.00 uur  ZOMERFEEST CARMEL DCJ  
Feest en rommelmarkt met barbecue, zelfgebakken cake en drank in de tuin van de 
zusters. Om 10uur is er een gezinsmis. De opbrengst is voor onze missie.  
Donderdag 14 augustus: 10.30 – 12.30 uur                           OPEN KERK  
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Maandelijks waken we in de St. Michielskerk voor het uitgestelde Allerheiligste bij 
Jezus, en bidden we voor de nieuwe evangelisatie in onze parochies, in het 
bezinningshuis Regina Carmeli, in het bisdom en in de Kerk. Iedereen is van harte 
uitgenodigd, om een korte of langere tijd in de kerk aanwezig te zijn en daardoor de 
mensen, die de kerk binnenlopen (met een kaarsje, dat hun buiten aangeboden werd), 
bij Jezus te brengen. Ons gebed en aanbiddingsmuziek en -liederen door leden van 
de Kommel zullen ertoe bijdragen, dat deze gebedsuren voor velen tot een 
ontmoeting met de Levende Heer kunnen worden.  Locatie: St. Michielskerk aan de 
Markt te Sittard  --   Data: 11 sept., 9 okt., 6 nov., 11 dec. 
Zaterdag 6 september: 14.30 – 16.45 uur GELOOF EN LEVEN  
EEN SYNODE OVER HUWELIJK EN GEZIN   – verwachtingen en 
mogelijkheden  --  Leiding: Dr. Lambert Hendriks     Kosten: € 6,00 
tel 046  4570993 Zr. M. Gisela 
INFORMATIE : Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard,  
 regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl  

 
 

 

 
SINT ROSA 2014 : “ Vroeger en nu:  
Sint Rosa blijft ons verbinden” 
De augustusmaand is in onze parochie onlosmakelijk verbonden 
met het feest ter ere van onze stadspatronesse, de heilige Rosa 
van Lima. Programma zie blz 24. 

 

 

DE ST.-ROSAPROCESSIE                                                            
Zoals ieder jaar trekken we op St.-Rosazondag, dit jaar op 31 augustus, 
aansluitend aan de Pontificale Hoogmis van 9.30 uur in de Michielskerk, in 
processie naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg. Denk eraan dat u in de 
Processie vóór het Allerheiligste aansluit; het Allerheiligste is het laatst; de 
vlaggen van de Scouting sluiten de stoet af.   

Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.  
Vertrek:  om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in St.-Michielskerk. 
Processievolgorde: 

1 Sjtadssjötterie St.Rosa     8 Fanfare St. Jan 14 Philharmonie 
2 Acolieten met kruis 9 Heren 15 Kerkbestuur, B&W 
3 Mannenkoor Si-tard 10 St.-Rosasociëteit  en gemeenteraad 
4 Harmonie St.-Joseph 11 Relikwie St. Rosa 16 Misdienaars 
5 Kerkenwachtgilde  12 Beeld OLV Behoudenis 17 Acolietencollege 
6 Scoutinggroep St.-Joseph  der kranken  St.-Michael en St.-Rosa 
7 Dames 13 Eerwaarde zusters 18 HH Geestelijken 

   19 Allerheiligste 
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    BEDEVAART  SITTARD-KEVELAER   maandag 15 september 

    Thema: inkeer en vreugde                                                
Ieder jaar trekken wij  –  met de Broederschap Sittard-Kevelaer sinds 1669  –  met 
velen vanuit Sittard en omgeving ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw v. Kevelaer. 
Sinds enkele jaren stijgt het aantal deelnemers elk jaar weer gestaag. Dit jaar is de 
bedevaart op maandag 15 september.                                                                           
Op de vele affiches  –  o.a. in het kerkportaal  –  vindt u de contactpersonen voor de 
diverse wijken. Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag! 
Vertrek: vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na! Samenkomst van de bussen op 
de parkeerplaats van restaurant ‘Op de Vos’ in Nieuwstadt, waarna om 8.30 uur 
gezamenlijk vertrek. Het programma in Kevelaer duurt van 10.15 tot ±18.00 uur. 
Kosten: € 18,-- per persoon.  

Aanmelden: Kaarten zijn tot dinsdag 2 september verkrijgbaar bij o.a.:  
 stomerij Mengelers, Putstraat 11, tel. 4512251 
 de heer Tummers, Hodgestraat 14, tel. 4520590 
 mevrouw Donners, Overhoven 53, tel. 06-21243805 
Meer informatie:  Bel met de heer F. Tummers: telefoon 4520590. 

 
SACRAMENTSPROCESSIE OP ZONDAG 22 JUNI J.L .  

EN INZEGENING M ISSIEKRUIS  
Heel veel dank aan de vele deelnemers van onze Sacramentsprocessie. Eveneens aan 
de bewoners waar de processie langs kwam. Dit jaar was het uniek: vanwege 750 
jaar Sacramentsprocessie, maar ook bijzonder door de goede sfeer die we met zijn 
allen konden uitdragen. Ik heb van verschillende kanten gehoord: een heel fijne 
processie…. Prachtig hoe buurtverenigingen al voor dag en dauw bezig waren. Kijk 
ik als priester hoe we in Sittard deze belangrijke pastorale traditie in stand hebben 
weten te houden, dan voel je hoe in verschillende parochies in ons bisdom deze 
mooie tradities - door het toelaten van oppervlakkigheid en overdreven invulling van 
tijdsgeest – een onnodige dood zijn gestorven. Ik vond dit jaar onze Sacraments-
processie een prachtige opmaat naar de komende St.-Rosaprocessie. Vergeet niet: 
wie enkel uit gewoonte en gezelligheid meedoet, kan in zichzelf een blokkade 
toelaten van diepgang. In ieder geval  veel dank aan: acolieten, misdienaars, 
harmonieën en koorzang, buurtverenigingen, kerkbestuur,  processiecomité, kosters 
en veel andere vrijwilligers… hou in ere wat we eervol toevertrouwd hebben 
gekregen. De processie werd afgesloten in de St.-Petruskerk met het Te Deum en 
vervolgens werd het pas gerestaureerde Missiekruis op het Kerkplein gezegend. 
Hierna gingen we weer gesterkt naar huis. Veel dank en een mooie en stijlvolle     
St.-Rosaprocessie toegewenst!          
       Deken Wilbert van Rens  
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LOF   EN  AANBIDDING:  IN DE ST.-M ICHIELSKERK !! 
Al een hele tijd hebben we het wekelijkse biduur niet meer in de            
 St.Petruskerk maar iedere donderdag in de St.-Michielskerk: van 11u-12u.  

Het is fijn om te zien hoe marktbezoekers ook even “tijd nemen” om Hem te 
aanbidden of een kaarsje op te steken. In dezelfde St.-Michielskerk wordt 
ook maandelijks het EvaVita gebedsuur ofwel OPEN KERK 
gehouden: van 10u30-12u30. De data in 2014 voor OPEN KERK  zijn 

allemaal op de donderdagen van 10u30-12u30: 14 augustus, 11 september, 9 oktober,      
6 november en 11 december. 

 

                      Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
                                                                   St.-Petruskerk: Kerkplein    

     St.-Michielskerk:   Markt 24 
Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3 

    Deken Van Rens Kloosterplein 10, � 4512275  
Kapelaan A. vd. Wegen,  Oude Markt 24 � 4512628 

Kerkbijdrage : Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

ING-bank 1032540 (IBAN: NL51INGB0001032540) 
Rabobank 147603676 (IBAN: NL98RABO0 147603676 

NIEUWKOMERS WELKOM !   

Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken die  
nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom!  Of 
bent u binnen de parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 
telefoonnummer door te geven, aan de administratie, Pastorie, Kloosterplein 10, 
6131 EP Sittard, 046- 4512275  of aan mw. R. Gieskens,  Mgr. Claessensstraat 
33, 6131 AH Sittard,  046-4519039.    Dank u!  

 
 

  GEDOOPT                     
 Bradley, zoon v ouders De Jong–Berlauwt, Gladiolensingel 23,            22-6-14  
 Enzio, zoon v ouders Schoens-Muyres, Paardestraat 3a,                        22-6-14 
 Arnoud, zoon v ouders Donners-Donners, Dr. Nolenslaan 10,                6-7-14 
 Abel, zoon v ouders Schaeken-van Oorschot, Marijkelaan 2,                 13-7-14 
 Jack, zoon v ouders Geraeds-Lubbers, Merovingenstraat 20,                20-7-14 
 Syenne, dochter v ouders Wintraecken-Stultiens, Dr. Poelsstr 11,         20-7-14 
     

    Gefeliciteerd! We bidden dat Bradley, Enzio, Arnoud, Abel, Jack en  
   Syenne onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun    
   voorbeeld  en ook dat van hun peetouders en van de hele    
   geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot  goede christenen. 
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DATA H. VORMSEL  EN  EERSTE H. COMMUNIE  2015 
Heilig Vormsel: in de St.-Petruskerk op zondag 25 januari 2015   11.30 uur  
E.H. Communie Baandert en  Aan De Meule:   In de St.-Petruskerk op   
Donderdag   Hemelvaartsdag           14 mei 2015                         9.30 uur 
E.H. Communie BS Limbrichterveld/ Loedoes  zondag 31 mei 2015    9.30 uur 

 
 
 

KERKELIJK HUWELIJK                                          
   gaan huwen:   

      René Doijen en Priscilla Reijnen,   op    
19 september 2014 (in Basiliek) 

      ‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede 
van Christus steeds wonen in u en in uw huis’    (Uit de huwelijksliturgie) 

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten, 
neemt u a.u.b. tijdig contact op met de deken.  
Minstens een half jaar vòòr de geplande trouwdatum!  U kunt contact 
opnemen met de deken: 046-4512275 of diaken Ter Haar: 046-4513381. 

 
 

  
 
 

 
 

OVERLEDEN  
Toni van der Donk, Burg. Corbeystraat 46, 56 jaar  

   Agnes Limpens-Stefelmans,  M. Kempstr 2, 88 jaar   
Paul Kaminski, Wassenbergstraat 5, 59 jaar         
Kat Geene-Titselaar, Schuttestraat 2, 80 jaar             
Robèrt Verhoeve, Blijdestein 54, 48 jaar        
Jos Canisius, Schuttestraat 2 ,81 jaar 

 
 
†  27- 6- 2014 
†    2- 7- 2014 
†  13- 7- 2014 
†  16 -7 -2014 
†  16 -7 -2014 
†  19- 7- 2014 

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

 
 
 

MIVA-Collecte 2014 wordt in onze parochies een week later gehouden vw   
St.-Rosazondag. Op zaterdag/zondag 6/7 september wordt de meeropbrengst 
van de kerkcollecte gehouden voor MIVA en dit jaar gaat de opbrengst naar 
vervoersmiddelen voor albino’s in Burkina Faso en communicatiemiddelen 
voor gehandicapten in Uganda. Deze mensen hebben onze steun heel hard 
nodig. U kunt ook gireren op  IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 van de MIVA 
onder vermelding van : Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en 
Uganda. 

�����
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UW AANDACHT S.V.P.   
Vrijdag 1 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 3 augustus: Achttiende Zondag door het Jaar. 

 

Op de dinsdagavonden 5-12-19-26 augustus vieren wij om 19.00 uur de 
Heilige Mis bij de St.-Rosakapel op de Kollenberg! 

Overzicht van de vieringen rondom Sint Rosa: zie achterzijde. 

Woensdag 6 augustus: Feest  Gedaanteverandering van de Heer  
Zondag 10 augustus: Negentiende Zondag door het Jaar. 
Vrijdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge 
feestdag, te vieren als zondag. Géén ochtendmis van 8u  in de St.-Petruskerk, maar een 
plechtige Hoogmis om 9.30 uur in de St.-Petruskerk, opgeluisterd door Canticorum. 
In deze H. Mis en ook in de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk: zegening 
van uw meegebrachte “Kroedwusj”. Deze zegening is óók bij de Vigiliemis 
(donderdagavond 14 augustus). Ook is er op de vrijdag een H Mis om 10u30 in de 
basiliek met eveneens zegening van de door U meegebrachte Kroedwusj”.Voor uitleg 
Kroedwusj zie blz 20. 
Zondag 17 augustus: Twintigste Zondag door het Jaar. 
Zaterdag 23 augustus: eigenlijke feestdag van de heilige Rosa van Lima.  
De zaterdagavondmis van 18.00 uur is op deze feestdag in de St.-Michielskerk . 
Zondag 24 augustus: Een-en-twintigste Zondag door het Jaar. 
Zaterdag 30 augustus: Vooravond Sint Rosa, om 18.00 uur gezinsmis in de St.-
Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk. Zie het St.-Rosaprogramma op de 
achterzijde 
Zondag 31 augustus::  Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patronesse van 
Sittard. Om 9u30 Pontificale St.-Rosamis in de St.-Michielskerk met 
aansluitend Stadsprocessie naar de St.-Rosakapel:   
Onze Bisschop is dit jaar de hulpbisschop Mgr. Everard De Jong.  
Maandag 1 september: St.-Rosa-maandag. Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, 
aansluitend om 10u H Mis in St.-Rosakapel. 
Dinsdag 2 september:  St.-Rosa-dinsdag.. Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, 
aansluitend om 10u H Mis in St.-Rosakapel. 
Vrijdag 5 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van 
Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-
gebondenen  
Zondag 7 september: Drie-en-twintigste zondag dh Jaar. Collecte voor de MIVA   

KERKELIJKE VIERINGEN EN M ISINTENTIES  
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 13 september tot 25 oktober.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op 
vrijdag 5 september 2014 opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10,  
ofwel via � 4512275 - of  via e-mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com  
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Betaling gaarne contant of op NL37INGB0001036575 of   NL98RABO0147603676, beide 
t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum. 
 

ST.-PETRUSKERK  
Zaterdag 2 augustus 
18.00 gestev voor  zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; Nadienst: Toni van der 
Donk, Agnes Limpens-Stefelmans, Paul 
Kaminski, Kat Geene-Titselaer, Robèrt 
Verhoeve, Jos Canisius  (samenzang) 
Zondag 3 augustus 
 Achttiende Zondag door het Jaar  
11.30 uur PlZwd Jan Dirks; gestpljrd v 
ouders Sjeng  en Marga Sanders-Dings; 
gestpljrd overl. ouders Jan en Charlotte 
Oremus-Roppe   (samenzang) 
Maandag 4 augustus 
     H. Johannes Maria Vianney (Pastoor 
van Ars), priester 
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 
om leiding te geven 
19.00 uur gestev Willem van Neer; gestev 
echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 5 augustus 
08.00 uur; ev t.e.v. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid v bescherming en leiding; 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur St. Rosakapel: gestev Zef 
Daniëls; ev Pierre en Antje Clerx-Bosch; ev 
Ria Wessels-v.d.Hijden; ev overl. ouders 
Ben Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie 
Claessens; ev overl. echtgenoot Louis 
Beursgens; ev Marga en Sjeng Sanders-
Dings; ev Theo Hunnekens en ouders De 
Kok-Muller en familie; ev ouders Jan en 
Elly Beursgens-Kessels; ev Koos Simons; 
ev Jos Beursgens; ev Gerrit Goertz; ev 
overl. ouders Oueisen-Wessels; ev ouders 
Houben-Durlinger en ouders Beugels-
Vreuls; ev Pa en Ma Schreurs, Paul 
Schurgers en Jean Schimmel; ev overl. 
ouders Gieskens-Martens en fam. Corbey-
Gieskens; ev Jan Bormans; ev Wil 
Haustermans;  

Woensdag 6 augustus 
       Gedaanteverandering van de Heer 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks; ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 7 augustus         
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Vrijdag 8 augustus 
     H. Dominicus, priester 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen 
en em-past. Eduard Hoenen 
Zaterdag 9 augustus  

   H. Teresia Benedicta van het Kruis  
 (Edith Stein), maagd en martelares,   
   patrones van Europa 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur PlZwd Toni van der Donk; pljrd 
Bertha Mevissen; gestev voor  zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; Nadienst: : 
Agnes Limpens-Stefelmans, Paul 
Kaminski, Kat Geene-Titselaer, Robèrt 
Verhoeve, Jos Canisius (samenzang) 
Zondag 10 augustus 

 Negentiende Zondag door het Jaar 
11.30 uur plev ouders Math Maessen en 
Sophie Maessen-Wijnands;gestpljrd Wiel 
Zentjens en Mia Zentjens-Paes; gestplev 
overl. echtpaar Collombon-Köhlen     
(samenzang) 
Maandag 11augustus 

H. Clara, maagd  
08.00 uur ev v overleden ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit 
dankbaarheid 
19.00 uur gestev overl. echtpaar Lejeune-
Hassig; gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 12 augustus 
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur St. Rosakapel: ev Ria Wessels-
v.d.Hijden; ev overl. ouders Ben Claessens-
Van Eijlen en hun zoon Eddie Claessens; ev 
overl. echtgenoot Louis Beursgens; v overl. 
ouders Theelen-Verheijen en ouders 
Linssen-Bakkus; ev Marga en Sjeng 
Sanders-Dings; ev Theo Hunnekens en 
ouders De Kok-Muller en familie; ev 
ouders Jan en Elly Beursgens-Kessels; ev 
Koos Simons; ev Pierre en Antje Clerx-
Bosch; ev Jos Beursgens; ev Gerrit Goertz; 
ev overl. ouders Oueisen-Wessels; ev 
ouders Houben-Durlinger en ouders 
Beugels-Vreuls; ev Pa en Ma Schreurs, 
Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev overl. 
ouders Gieskens-Martens en fam. Corbey-
Gieskens; ev Jan Bormans; ev Wil 
Haustermans; gestev voor zielerust v. 
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw St. 
Rosacomité 
Woensdag 13 augustus  
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en Mgr. Ben Janssen; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overleden echtpaar 
Kaptein-Haagmans 
Donderdag 14 augustus 
   H. Maximiliaan Maria Kolbe,   
 priester en martelaar 
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter 
Josette en kleindochter Jooske; gestev Lies 
Roppe en overledenen vd fam Roppe-
Kissels 
19.00 uur      Vigilie van Hoogfeest     
    Maria Tenhemelopneming 
einde van de dienst Kroedwusj-zegening  
ev echtp. Keymis-Buyink; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 
Vrijdag 15 augustus 
      Hoogfeest Maria Tenhemelopneming: 
einde van de dienst Kroedwusj-zegening  
08.00 uur vervalt  
09.30 uur gestpljrd Zef Krekels en overl. 
ouders Krekels-Schmeits en schoonouders 
Janssen-Muris; plev v bijzondere intentie 
(B);  (Canticorum)  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 16 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev overl. ouders Gerards-
Schoonus; gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux, nadienst v Paul Kaminski, 
Kat Geene-Titselaer, Robèrt Verhoeve, Jos 
Canisius   (samenzang) 
Zondag 17 augustus  
 Twintigste  Zondag door het Jaar 
11.30 uur gestpljrd overl. echtp 
Damoiseaux-Beurskens; gestev overleden 
familieleden Pier-Weijzen; gestplev voor 
de zielenrust van Willy Karmelk Oremus 
en familie   (samenzang) 
Maandag 18 augustus                                
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes 
Dinsdag 19 augustus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Jozef Claessen en Maria Demandt 
19.00 uur St. Rosakapel: ev uit 
dankbaarheid vw 40-jarig huwelijk; ev Ria 
Wessels-v.d.Hijden; ev overl. ouders Ben 
Claessens-Van Eijlen en hun zoon Eddie 
Claessens; ev overl. echtgenoot Louis 
Beursgens; ev Marga en Sjeng Sanders-
Dings; ev Theo Hunnekens en ouders De 
Kok-Muller en familie; ev oudes Jan en 
Elly Beursgens-Kessels; ev Koos Simons; 
ev Pierre en Antje Clerx-Bosch; ev Jos 
Beursgens; ev Gerrit Goertz; ev overl. 
ouders Oueisen-Wessels; ev ouders 
Houben-Durlinger en ouders Beugels-
Vreuls; ev Pa en Ma Schreurs, Paul 
Schurgers en Jean Schimmel; ev overl. 
ouders Gieskens-Martens en fam. Corbey-
Gieskens; ev Jan Bormans; ev Wil 
Haustermans; gestev Frits en Riet 
Pfennings-van Santvoord; gestev overl. 
leden van de Vriendenkring van het St. 
Rosa-comité en de overleden leden van het 
Rosa-comité; gestev voor zielerust v. 
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het 
Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa  
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Woensdag 20 augustus 
   H. Bernardus, abt en kerkleraar 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 21 augustus  
   H. Pius X, paus   
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overledenen van de fam. 
Feron-Hoenen 
Vrijdag 22 augustus    
    H. Maagd Maria, Koningin 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen 
Zaterdag 23 augustus 
   H. Rosa van Lima, maagd 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur vw St.Rosa in St.-Michielskerk  
Zondag 24 augustus,  
    Een-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
11.30 uur PlZwd v Kat Geene-Titselaer; 
pljrd Jacob Scheuermanns hgm Miny 
Reijnders-Kuijpers; gestpljrd v Frits en 
Riet Pfennings-van Santvoord; gestplev 
echtpaar Mia en Guus van Aubel-Arnoldts 
en overl fam   (Petruskoor) 
Maandag 25 augustus        
08.00 uur ev overledenen van de fam. 
Smeets-Bouwels 
19.00 uur jrd Brandon Stevens; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 
Dinsdag 26 augustus             
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur St. Rosakapel: ev Ria Wessels- 
v.d.Hijden; ev overl. echtgenoot Louis 
Beursgens; ev Marga en Sjeng Sanders-
Dings; ev Theo Hunnekens en ouders De 
Kok-Muller en familie; ev oudes Jan en 
Elly Beursgens-Kessels; ev Koos Simons; 
ev Pierre en Antje Clerx-Bosch; ev Jos 
Beursgens; ev Gerrit Goertz; ev overl. 
ouders Oueisen-Wessels; ev ouders 
Houben-Durlinger en ouders Beugels-
Vreuls; ev Pa en Ma Schreurs, Paul 
Schurgers en Jean Schimmel; ev overl. 
Ouders Gieskens-Martens en fam. Corbey-

Gieskens; ev Jan Bormans; ev Wil 
Haustermans en tevens jrd ouders 
Haustermans-Beenen en ouders Maas-
Wolfs; gestev Frits en Riet Pfennings-van 
Santvoord; gestev overl. leden van de 
Vriendenkring van het St. Rosa-comité en 
de overleden leden van het Rosa-comité  
Woensdag 27 augustus 
     H. Monica 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 28 augustus 
     H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Vrijdag 29 augustus   Marteldood van 
     de H. Johannes de Doper 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-
Kleuters 
Zaterdag 30 augustus 
08.00 uur overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev 
echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur vw St.Rosa in St.-Michielskerk 
Zondag 31 augustus        St.-Rosa-zondag 
   Twee-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
 Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,,  
   patronesse van Sittard  
09.30 uur vw St.Rosa in St.-Michielskerk 
Géén dienst in St.-Petruskerk!! 
Maandag 1 september  St.-Rosa-maandag 
08.00 uur vervalt 
10.00 uur St. Rosakapel; ev Gerrit 
Kolkman; ev Gerrit Goertz; ; ev Pa en Ma 
Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; 
ev Jan Bormans; gestev Frits en Riet 
Pfennings-van Santvoord; gestev overl. 
leden van de Vriendenkring van het St. 
Rosa-comité en de overleden leden van het 
Rosa-comité; gestev voor zielerust van 
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vanwege 
het Acolythencollege St. Michaël en St. 
Rosa; ev tev de H. Geest v allen, die in ons 
bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven  
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19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag  2 september    St.-Rosa-dinsdag     
08.00 uur vervalt 
10.00 uur St. Rosakapel: ev Pa en Ma 
Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; 
ev Jan Bormans; gestev overl. leden van de 
Vriendenkring van het St. Rosa-comité en de 
overleden leden van het Rosa-comité; gestev 
Frits en Riet Pfennings-van Santvoord; 
gestev voor zielerust van pastoor-deken Mgr. 
Ben Janssen vanwege de Mander; ev t.e.v. 
de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid v 
bescherming en leiding  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 3 september 
    Verjaardag wijding van de kathedraal 
  Bisdom Roermond 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks; ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 4 september 
     H. Gregorius de Grote, paus en 
    kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Marga en Sjeng Sanders-Dings   
Vrijdag 5 sptember 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Klaus Scheibe;  gestev tev het 
H. Hart van Jezus 
Zaterdag 6 september 
08.00 uur ev voor priesterroepingen in 
parochie, dekenaat en bisdom; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 
18.00 uur hgm Jan Peters; gestev voor  
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux 

Zondag 7 september  
      Drie-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
11.30 uur plev overl. ouders Vleugels-
Dieteren; uit dankbaarheid bgv 60-jarig 
huwelijk; gestpljrd echtp Van de Weyer-
Palmen en ouders Niesten-Paulsen; 
gestplev uit dankbaarheid ; gestpljrd ouders 
Kreijn-Buijzen; gestpljrd overl ouders 
Barleben-Diehl  (Petruskoor) 
Maandag 8 september 
       Feest van Maria geboorte 
08.00 uur ev v overleden ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid 
19.00 uur jrd Sjang Jessen; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 
Dinsdag 9 september      
   Verjaardag wijding van de kathedraal 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.00 uur gestev overleden echtpaar 
Kaptein-Haagmans; echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 10 september     H. Gregorius  
   de Grote, paus en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Donderdag 11 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overleden echtpaar 
Meulenberg-Kleuters; ev echtp. Keymis-
Buyink 
Vrijdag 12 september  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 13 september 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

  
ST.-M ICHIELSKERK  

Zondag 3 augustus 
    Achttiende Zondag door het Jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev gestev voor  zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 7 augustus 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 10 augustus 
 Negentiende Zondag door het Jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen    
09.30 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (samenzang) 
Donderdag 14 augustus 
10u30-12u30: OPEN KERK:  Aanbidding 
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Zondag 17 augustus  
       Twintigste Zondag door het Jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev gestev voor  zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 21 augustus 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
Vrijdag 22 augustus 
    H. Maagd Maria, Koningin 
14.00 uur Pl Huw Mis v bruidspaar John 
Schoenmakers & Sandra Schwanen 
Zaterdag 23 augustus 
   H. Rosa van Lima, maagd 
18.00 uur hgm Anton Schoenmakers; gestev 
voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, 
nadiensten v Robèrt Verhoeve, Jos Canisius    
(samenzang) 
Zondag 24 augustus 
      Een-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestpljrd ouders Vink-Schmeits, 
tevens voor Truke Schmeits; gestev voor  
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; 
(Samenzang)  
Donderdag 28 augustus 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
Zaterdag 30 augustus Begin St.- Rosafeest 
 Feest van H. Rosa van Lima, maagd 
   H. Bartolomeüs, apostel 
18.00 uur Gezinsmis: PlZwd  v Robèrt 
Verhoeve; gestpljrd Jeanne Dirckx-Kreyn en 
Theo Dirckx; gestpljrd overl. moeder Diny 
Kleikamp; gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux

Zondag 31 augustus, St.-Rosa-zondag 
      Twee-en-twintigste Zondag d/h Jaar 

Hoogfeest van de H. Rosa,   
      maagd, en   patronesse van Sittard   
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur plev Jan Konings en ouders 
Köhlen-Janssen; plev Gerrit Kolkman en 
voor ouders Tummers-Janssen; plev Pierre 
en Antje Clerx-Bosch; pljrd Zef Strijdhagen; 
gestpljrd ouders Sjang en Fientje Tummers-
Janssen; gestpljrd ouders Wetzels-Latten; 
gestpljrd overl. echtpaar Krekels-
Kemmerling; gestpljrd Wil Laumen; gestplev 
overl. ouders Maassen-Jansen en dochter 
Anne-Mieke; gestplev overleden en levende 
leden St. Rosasociëteit; gestplev ouders 
Wijshoff-Jaeger en hun zoon Karel; gestpljrd 
overl. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen; 
gestpljrd overl ouders Wil en Maria Wauben-
Schroen; gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (Michielskoor) 
   Aansluitend: St.-Rosaprocessie 
Donderdag 4 september 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
Zondag 7 september  
 Drie-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev voor levende en 
overleden leden van Broederschap Sittard-
Kevelaer; gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (Bernadettekoor)Donderdag 
11 sertember 
10u30-12u30: OPEN KERK:  Aanbidding 
 
 

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

Oude Markt 20, � 4515141 (dinsdag t/m vrijdag,  10-12 en 14-16 uur!) 
Zondag 3 augustus 
 Achttiende Zondag door het Jaar  
10.30 uur PlZwd Mevr. Maria Jessen–
Baumans; overl echtp Caulfield-Tholen; 
voor de levende en overl leden van de 
Aartsbroederschap, v  byzondere intentie. 

Dinsdag 5 augustus 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 7 augustus         
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen; 
voor de leden van de Aartsbroederschap 
en v de kinderen van de Kinderkrans. 
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Zaterdag 9 augustus   
    H. Teresia Benedicta van het Kruis  
 (Edith Stein), maagd en martelares, 
     patrones van Europa 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 10 augustus 

 Negentiende Zondag door het Jaar 
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 12 augustus  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 14 augustus 
   H. Maximiliaan Maria Kolbe,   
 priester en martelaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Voor de leden van de Aartsbroederschap 
Voor de kinderen van de Kinderkrans. 
Vrijdag 15 augustus 
      Hoogfeest Maria Tnhemelopneming 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
v de levende en overl. Leden vh  Aarts-
broederschap; jrd Mathieu Weekers 
Einde van de dienst Kroedwusj-
zegening                     (Basiliekkoor) 
Zaterdag 16 augustus  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 17 augustus  
 Twintigste  Zondag door het Jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Jaardienst Nand Schreurs. 
Dinsdag 19 augustus 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 21 augustus 
   H. Pius X, paus    
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Voor de leden van de Aartsbroederschap 
Voor de kinderen van de kinderkrans. 
Zaterdag 23 augustus 
   H. Rosa van Lima, maagd 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 24 augustus,  
    Een-en-twintigste Zondag d/h Jaar 

10.30 uur PlZwd v Agnes Limpens-
Stefelmans, overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 26 augustus  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 28 augustus 
     H. Augustinus, bisschop en 

kerkleraar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Voor de leden van de Aartsbroederschap 
Voor de kinderen van de Kinderkrans. 
Zaterdag 30 augustus  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
 Zondag 31 augustus         
    St.-Rosa-zondag 
   Twee-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
 Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,,  
   patronesse van Sittard 
10.30 uur vervalt  ivm St.Rosa-processie 
Dinsdag  2 september     
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 4 september 
     H. Gregorius de Grote, paus en 
    kerkleraar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Voor de leden van de Aartsbroederschap 
Voor de kinderen van de Kinderkrans. 
Zaterdag 6 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 7 september  
      Drie-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Voor de levende en overl. leden van de 
Aartsbroederschap 
Dinsdag 9 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 11 september 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Voor de leden van de Aartsbroederschap 
Voor de kinderen van de Kinderkrans. 
 Zaterdag 13 september 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Openingstijden van de basiliek: 
Dinsdag t/m zondag: van 09.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur. Op maandag is de 

basiliek de hele dag gesloten. 
Eucharistievieringen in de Basiliek O.L.Vrouw van het Heilig Hart:
dinsdag                    09.00 uur  zondag       10.30 uur Hoogmis 
donderdag               10.30 uur   Di t/m  Za                15.30 uur   
zaterdag                   09.00 uur    rozenhoedje met noveengebed 
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Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  

digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!   Mail uw adres naar: 
www.digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

 

 
 

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

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 � 4513381   
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

Gironr. 157.19.73 (IBAN: NL07INGB0001571973) 
 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 1 augustus en vrijdag 5 september (1e vrijdag van de maand) wordt in 
de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht. Aanmelding: pastorie, 
Baandert 23, tel. 4513381.  
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WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze 
site vindt u algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele 
mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei 
onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u 
het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen. 
Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet 
alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk 
beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de 
website. 

         ELKE WOENSDAG IN DE 

         H. BERNADETTEKAPEL 

         VAN DE RK URNENHOF 

                OM 16:00 UUR 

              ROZENHOEDJE 

 

        VAN HARTE UITGENODIGD 
 
 
 
 

 
 
MISINTENTIES:  
Zondag  3 augustus:    10.30 uur Volkszang  
Zondag 10 augustus:       10.30 uur Volkszang                                                                                                                                                                  
Overleden familie Nelissen-Hoedemakers vanwege de jaardienst; 1e 
jaardienst Fien Bergmans-Jessen en Paul Bergmans; overleden familie 
Bergmans-Jessen en overleden ouders Eussen-Smeets en dochter Toosje 
Vrijdag 15 augustus:  MARIA HEMELVAART 19.00 uur 
               zegening Kroetwösj  Volkszang 
Zondag 17 augustus:  zegening Kroetwösj 10.30 uur  
          Bernadettekoor 
Zondag 24 augustus:    10.30 uur Volkszang 
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Zondag 31 augustus:    10.30 uur Volkszang                                                                    
voor Annie Nicoll-Poussart 
Zondag 7 september:   10.30 uur Volkszang                                               
Jaardienst Tilla Schäfer-Eykenboom en overleden echtgenoot; Reinhard en 
Fien v.d. Brock-Limpens 
GEDOOPT                                                                                                                                                                    
29-06-2014  Fenna de Heer, Hendrik Luijtenstraat 11,  Sittard. 
   6-07-2014  Eaen Stelten, Heistraat 51, 6136 BB Sittard. 
OVERLEDEN  
Op 16 juni is overleden mevr. Mia Jessen-Baumanns. Zij woonde Odasingel 10. 
Mevr. Jessen is 83 jaar geworden. Haar zeswekendienst wordt gehouden op 
zondag 3 augustus om 10.30 uur in de Basiliek. 
Op 4 juli is overleden mevr. Gusta van de Vin-Wolffs. Zij woonde in de 
Lemborgh. Mevr. Van de Vin is 78 jaar geworden. 
DE KROETWÖSJ                                                                                                                                                                                    
aloud gebruik tijdens de Mariaverering op 15 augustus. In onze kerk 
wordt dit gevierd zowel op vrijdag 15 augustus als op zondag 17 
augustus. 
Een aloud gebruik is de zegening van de kroetwösj. De kroetwösj bestaat 
uit een zevental kruiden waar een tros van werd gemaakt, die op 15 
augustus de hoogdag van Maria ten Hemelopname mee naar de kerk of 
kapel werd genomen voor de zegening.                                                                            
Na de zegening in een kapel of kerk werd de kruidenbos weer mee naar 
huis genomen. Op sommige plaatsen mocht de bos niet door de deur 
binnengedragen worden. Hij moest eerst over de haag of omheining 
geworpen worden waarna hij dan wel binnengedragen mocht worden. In 
huis of stal werd hij dan opgehangen om te drogen. 
In een heel ver verleden werd de kroetwösj op de eerste korenschoof 
geplaatst als dankbetuiging voor de opbrengst. Ook werd een deel van de 
gedroogde wösj gemalen om bij het zaadgoed te mengen, om zodoende  
een goede oogst te bekomen. 
Bij ziek vee werd er eveneens een deeltje gemalen en bij het voer gedaan 
om genezing te bekomen. Als het hevig onweerde, werd een takje in de 
oven verbrand om zodoende het huis te vrijwaren van blikseminslag. 
Kortom er werden en worden heel wat krachten toegedicht aan deze bos 
gezegende kruiden en planten. Zoals meerdere heidense gebruiken is de 
kroetwösj gekerstend en in vele katholieke parochies nog altijd in zwang. 
De kruiden die in de kroetwösj zijn opgenomen zijn: Twee soorten aren 
(rogge en tarwe) om de geestelijke en lichamelijke honger te stillen.                                                                                                                                      
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Twee soorten onheilwerende kruiden (Alsem of bijvoet, Janskruid, wilde 
marjolein) Om de Heer bescherming af te smeken tegen onheil en ziekte.                                                                                                                   
Twee soorten geneeskrachtige planten  zoals; Hazegerf (bloedstelpend) 
witbloeiend Duizendblad, boerenwormkruid of reinvaert (tegen wormen), 
om de Heer genezing te vragen voor ziekte en onheil bij mens en dier en 
tenslotte een walnotentak (insectenwerend). 
WIJ WILLEN U UITNODIGEN OM BIJ DE H MISSEN RONDOM 
MARIA HEMELVAART AANWEZIG TE ZIJN (EN ZO 
MOGELIJK MET EEN EIGEN GEMAAKTE KROETWUSJ) 
 
EEN HARTELIJK WELKOM !!!  
Wij willen als parochie H. Hart van Jezus de zusters die in ons mooie klooster 
aan de Geldersestraat  komen wonen, van harte welkom heten. Wij hopen dat ze 
zich hier snel thuis zullen voelen en dat de wijkbewoners ze ook zullen laten 
merken dat ze welkom zijn. Moge hun komst een inspiratie zijn voor ieder van 
ons. 
Koffiedrinken:                                                                                                                                                                
Op zondag 3 augustus  en op zondag 7 september kunt u na de H. Mis een kopje 
koffie komen drinken in ons parochiezaaltje.  U bent van harte welkom! 
Thuiscommunie:                                                                                                                                                                           
Op zondag 10 augustus wordt er voor aan huis gebonden parochianen de 
ziekencommunie gebracht.  
Rozenkrans:                                                                                                                                                                                               
Wilt u mee de rozenkrans bidden dat kan dat op elke dinsdag, woensdag of 
donderdag om 18.00 uur in de Mariakapel.                                                                                                                                                                               
 U kunt ook een kaarsje opsteken. Een kaarsje opsteken betekent in stilte 
bidden. Een bloemetje neerzetten in de gedachtenisruimte is ook mogelijk. 
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. 
Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór    
WOENSDAG 3 SEPTEMBER 2014.             
                                                                                                 
DATA H. VORMSEL  EN  EERSTE H. COMMUNIE  2015 H. HARTKERK  
Heilig Vormsel:  in de H.Hartkerk   op vrijdag 6 maart 2015   19.00 uur  
E.H. Communie BS Overhoven op   zondag 31 mei 2015        11.30 uur 
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18E ZONDAG DOOR HET JAAR  

Zaterdag 2 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 
Maandag 4 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Woensdag 6 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 
 

19E ZONDAG DOOR HET JAAR  
Zaterdag 9 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 
Maandag 11 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Woensdag 13 aug 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 
 

20E ZONDAG DOOR HET JAAR  
Zaterdag 16 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 
Maandag 18 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Woensdag 20 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
21E ZONDAG DOOR HET JAAR  

Zaterdag 23 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 
Maandag 25 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Woensdag 27 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 
 

22E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 30 aug 19.00 u. OLV van Lourdes 
Maandag 1 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Woensdag 3 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 
   

23E ZONDAG DOOR HET JAAR  
Zaterdag 6 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 
Maandag 8 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Woensdag 10 sept 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 
 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof 
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. 
Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 31 aug bij: Administratie 4512275, 
Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie. 

Overleden 
Maria Kerkhof-Kleintjens,  Smithlaan 181, 93 jaar  † 07-04-2014 
Lies Godding,  Dempseystraat 3  80 jaar    † 18-06-2014 
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 
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Parochie HH Petrus en Michaël:   
Kerkbijdrage: Rabobank 147603676   
IBAN: NL98RABO0147603676 
Parochie H. Bernadette – Baandert: 
Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 
IBAN: NL07INGB0001571973 
Parochie H. Paulus – Limb’veld:  
Kerkbijdrage: Giro 3268633 
IBAN: NL86INGB0003268633 
Algemeen nummer Parochiecomité: 
Kerkbijdrage Giro 1032540                     
IBAN: NL51INGB0001032540 

      

 
Pastoraal Team: 
Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  � 4512275 
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107  � 4008960 
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  � 4512628 
Diaken B. ter Haar, Baandert 23   � 4513381 
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2   � 4528072 
 
Centrale administratie parochiecluster:  
Kloosterplein 10                                                  � 4512275  
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 uur!! 

Contact: 
 mbt  H. Doopsel: 
 Diaken B. ter Haar: � 4513381 

 mbt H. Huwelijk: 
 Deken Van Rens:    � 4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal:   

 Kapelaan Vd Wegen:� 4512628 

 mbt parochieblad: 
 administratie: � 4512275 of 
 kantpastoriesittard@gmail.com 

 voor al het overige:  
       administratie: � 4512275 

 
OP ZOEK NAAR GOEDE CATECHESE?? 

‘Het Licht op ons pad’ is een methode voor doorlopende parochiecatechese voor 
kleuters tot en met jongvolwassenen. De Bijbel, de geloofsbelijdenis, de Tien 
geboden, de sacramenten en het gebed komen in elke leeftijdscategorie aan bod, 
aansluitend bij de Catechismus van de Katholieke Kerk. Per jaar is er een 
werkboek voor de leerlingen en een begeleidersboek voor de leiding. Het 
complete pakket bestaat uit drie leerjaren in vijf leeftijdscategorieën: 4- tot 6-
jarigen, 7- tot 9-jarigen, 10- tot 12-jarigen, 13- tot 15-jarigen en 16 jaar en ouder. 
Voor elke leeftijdscategorie zijn 16 bijeenkomsten per jaar voorzien, maar 
bijeenkomsten kunnen ook los worden aangeboden. Deelnemers kunnen op een 
willekeurig moment in het project stappen. Begeleiders kunnen voor 
achtergrondinformatie en tips een beroep doen op een ondersteunende website: 
www.hetlichtoponspad.com. 
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WIJZIGING MAILADRESSEN PER 1 AUGUSTUS 2014 
Per 1 augustus a.s. gaan een drietal mailadressen vervallen en komen er nieuwe voor in 
de plaats. We hebben u in mei j.l. al verzocht in uw mailbestand de nieuwe adressen in te 
voeren. De oude blijven nog 2 weken actief.  Maar het is beter vanaf nu al de nieuwe 
mailadressen te gebruiken.  

wvanrens@123telcom.nl     wordt  ⇛   pastoriesittard@gmail.com 

administratie-fedpetrus@123telcom.nl    wordt  ⇛  admpastoriesittard@gmail.com 

kantoor-fedpetrus@123telcom.nl wordt  ⇛   kantpastoriesittard@gmail.com 
 
Het volgende parochieblad no 8 verschijnt op 13 september en loopt tot 25 oktober 2014               

Kopij hiervoor aanleveren vóór 5  september2014  op de administratie. 
Kloosterplein 10  -  kantpastoriesittard@gmail.com 

Voor opgave abonnement parochieblad:  Administratie 046-4512275 
of schrijf naar:  Kloosterplein 10 -  6131 EP Sittard  

 
PROGRAMMA ST.-ROSAFEESTEN 2014 

 
Voor 2014: “Vroeger en nu: Sint Rosa blijft ons verbinden” 

1 
 
 
2 

Dinsdagavonden 5-12-19-26 augustus om 19u de Avondmis in de Kapel van St.-
Rosa ter voorbereiding op het eigenlijke St.-Rosafeest. (dus géén H.Mis in de St.-
Petruskerk!) 
Zaterdag 23 augustus, de eigenlijke feestdag van H. Rosa van Lima: de 
avondmis wordt dan gevierd om 18.00 uur in de St.-Michielskerk  (dus géén 
Zaterdagavondmis om 18u in de St.-Petruskerk!) 

3 Zaterdag 30 augustus: Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de 
St.-Michielskerk met een gezinsmis (dus weer géén H.Mis in de St.-Petruskerk!) 

4 Zondag 31 augustus: St.-Rosazondag    
- De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door 
- De HH Missen in de Basiliek en St.-Petruskerk (10.30 en 11.30 uur) vervallen 
- Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige pontificale Hoogmis    
 ter ere van Sint Rosa, met als hoofdcelebrant bisschop Mgr. Everard De Jong  
- Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel  
 op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag 7) 
 

5 Maandag 1 september: St.-Rosa-maandag 
- De H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt  
- Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de  
 St.-Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H. Mis gevierd wordt. 

6. Dinsdag 2 september: St.-Rosa-dinsdag en sluiting St.-Rosafeest 
- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt 
- Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk  
 naar de St.-Rosakapel, en wordt daar om 10.00 uur de H. Mis gevierd. 

 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db



