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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 25 oktober 2014. 

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

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

HANNY HUNTJENS: OVERLEDEN IN OEKRAÏNE - IN SITTARD BEGRAVEN 
Op zaterdag 13 september hebben we vanuit onze St.-Petruskerk Mevrouw Hanny 
Huntjens begraven. Ze is 57 jaar geworden.  Ze is bij de vliegtuigramp omgekomen 

op 17 juli j.l. in Oekraïne. Ze kwam van oorsprong uit Limbrichterveld (Korenstraat) 

daar is ze opgegroeid. Na haar verpleegopleiding kwam ze – na verschillende 
opleidingen - terecht in de psychodramatherapie. Ze werd een zeer kundige 

therapeute en gaf veel genezing en heil aan patienten. Ook stond ze erom bekend om 

belangeloos anderen te helpen. Ze ging op reis naar Indonesië om onbetaald 

workshop te geven. Na de dood van haar ouders woonde ze al heel lang in 
Amsterdam. Haar broer wilde toch graag haar laten terugkeren naar Sittard waar ze 

beide heel veel geluk mochten ervaren. Hanny is te rusten gelegd op het kerkhof 

Wehrerweg bij haar ouders. Met de onlangs overleden medevliegtuigpassagier dhr. 
Harrie Wagemans zijn zij van Sittard-Geleen afkomstig uit dezelfde H. Paulus-

parochie. Zoals eerder gezegd: Rampen, oorlogen en tragedies blijven onze 



2                                                                          17
e 
 jaargang, nr. 8 –13 september  2014 

 

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. Het moge ons helpen indringend te bidden voor al die vele 

slachtoffers in de wereld. Wie voor hen bidt, schept een onzichtbare band van vrede. 

Je moet er niet aan denken als we hen zouden vergeten! 
 

ONZE VADER: EEN (HER)ONTDEKKING! 

 
Al eeuwen lang bidt de mens. Zolang als de mens bestaat. Bidden is toch een 

innerlijke houding die soms onder grote druk staat. Je innerlijk richt zich tot het 
hoogste geestelijke goed dat er volgens de mens bestaat. Maar verschillende mensen 

hebben daarbij wel hun eigen opvatting…. en daarom hebben we verschillende 

richtingen in godsbelevingen. Voor de ene is het God de Vader, voor een ander is het 
Boeddha, Allah enz. Wie heeft gelijk? Van al die biddende mensen is één zaak 

gemeenschappelijk: men bidt en tegelijkertijd heeft men geen dialoog zoals mensen 

dat onderling hebben met woord en wederwoord. De aanbeden God reageert niet. En 

toch bidt men en praat men met de Eeuwige alsof men het diepste contact heeft. 
Tussen al die stromingen van biddende mensen wereldwijd valt het op dat het 

christendom de enige stroming is die in haar pakket het “leren bidden” heeft 

opgenomen voor haar gelovigen.  Heer, leer ons bidden, is de twijfelende vraag van 
de eerste volgelingen van Jezus. Ze twijfelen aan zichzelf…. en roepen Jezus’ hulp 

in. Wie echt oprecht durft te zeggen dat je twijfelt in je gebed, vindt in Jezus een 

geweldige leermeester. Onze Vader, zo begint Jezus met zijn gebed……  

In de afgelopen dagen verscheen een reactie over de mogelijke verandering c.q. 
aanpassing van de vertaling van het Onze Vader in het Nederlands die de Vlaamse 

en Nederlandse bisschoppen gaan voorstellen. Deze keer las ik – naast twijfels - er 

ook een beetje ergernis in bij de schrijver, en ook een beetje spot alsof de kerk 
daarmee gered kon worden??…., en vervolgens (ver)dwaalde de auteur af naar het 

fenomeen van verwijten: hoe kon God het toelaten…. Oekraïne, al die onschuldige 

doden, het vele oorlogsgeweld o.a. Afrika,Azië, Mexico en Irak enz. dat wereldwijd 
zich afspeelt….. God kreeg de schuld. En daardoor was de conclusie gerechtvaar-

digd dat we er niets meer van begrijpen en daarmee is godsdienst en kerk eigenlijk 

als zinloos afgeschreven, immers met al die geijkte antwoorden, zo noemde hij dit. 

En velen deelden met de schrijver zijn conclusie niet te kunnen geloven in een God 
die het zo goed met ons voor zou hebben, zo deelde hij ons als eindoordeel mede. 

Inderdaad, die god zoals de auteur zich voorstelde, die bestaat niet!! Gelukkig maar! 

Men probeerde mij over te halen en daarop te reageren. Maar dan heb je al gauw een 
hele discussie over het gelijk of ongelijk van de ander. En wat bereikt je daar mee? 

Niets! Moeten we het dan maar laten zitten. Ja, opvattingen bestrijden heeft geen zin. 

De een is overtuigd en daardoor heeft de ander dus altijd ongelijk…. En zo 
dwarrelen we door de tijdgeest van al die zoekende mensen en komen we niet tot de 
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kern. Bidden is – zoals in het begin gezegd -  een innerlijke houding van de mens om 
zijn Heer en Meester te eren. Eer brengen aan Hem brengt een sterke innerlijke dosis 

van stilte en verwevenheid met de Eeuwige met zich mee zodanig dat je niet iemand 

gaat verwijten……, maar dat je Hem juist gaat zoeken. Die zoektocht help je vragen 

te stellen aan Hem, biddend vragen waardoor je van binnen rijker en krachtiger 
wordt om de tegenslagen van deze wereld beter te kunnen verdragen. En met Hem te 

bidden om vrede: Mijn vrede geef ik U…. 

Maar als het niet gaat zoals je gedacht had?? Het is als iemand die tussen al zijn 
papieren op het bureau niet die stukken vindt dat hij nodig heeft voor zijn verhaal. 

Ineens begin je te ergeren en ga je de naaste omgeving bevragen, ja zelfs verwijten 

maken…. Heb jij het ergens weggelegd, heb jij dat papier gezien??... en dan komt de 
onaantastbaarheid naar boven drijven…. Ik weet zeker dat ie daar ligt…. Iemand 

moet het weggenomen hebben.. ja, geen wonder dat ik zo teleurgesteld ben en een 

beetje kwaad wordt, maar als anderen aan je opvatting komt of aan je spullen zit, dan 

is die ander het schuld………….. aldus het onevenwichtige (voor)oordeel!! Maar 
wat is er nu gebeurd aan innerlijkheid? Niets!  

Heb je gelezen en uitgezocht waarom mensen een goede vertaling van zo’n gebed zo 

belangrijk vinden?? En dat juist dit ene en zo bijzondere gebed alle verdeeldheid en 
oorlogsgeweld kan wegnemen??? En ga je daarover opwinden?? De auteur heeft 

geschreven over zijn irritatie van de moeilijke zoektocht in gebed waar we allemaal 

voor staan. Niemand uitgezonderd! En daar heeft de schrijver het goed begrepen dat 

er onrust is, maar legt wel te gemakkelijk de schuld bij de ander. Mijn onrust…. dat 
ben jij schuld…. Terwijl Jezus juist zegt:  komt allen tot mij die uitgeput zijt en 

onder lasten gebukt gaat….. ik zal U rust geven en verlichting schenken voor uw 

zielen. (Mat. 11, 28-30) 
Jezus moest in zijn tijd ook lijden onder de verwijten van anderen, maar hij bleef 

trouw aan de opdracht waar hij voor stond. Biddende mensen moeten juist groeien 

naar dit model van trouw. Hoe dieper en intenser ik kan bidden, hoe meer kracht ik 
krijg om mee te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. En wat dan als 

het Onze Vader in twee woordjes iets anders van tekst wordt?? Als het daardoor 

meer zeggingskracht gaat krijgen in mijn leven, dan hadden we die vertaling al lang 

eerder moeten hebben. Het is in en in triest dat de Duitse taal, de Engelse taal, de 
Franse taal enz. en ook in al hun landen overzee waar ze die talen spreken…. ze 

allemaal wereldwijd het ene en hetzelfde Onze Vader bidden…. behalve het kleine 

Nederland, met zijn kleine taalgroep over 2 kleine landen, zitten al jaren te sukkelen 
met 2 vertalingen van het Onze Vader in het Nederlands en Vlaams. Wie deze 

verdeeldheid nog blijft uitleggen als een teken van eigen kritische kanttekeningen en 

dus zegt die en die vertaling spreekt me meer aan…… zo iemand plaatst zichzelf 
zodanig in het contact met God waarbij men zichzelf manoeuvreert in de ijdelheid 

om met gemak over anderen te oordelen, ja zelfs over de eeuwige God. 

Een gelovige eigent zich nooit een hautaine houding aan in het gebed: integendeel, 

hij of zij wordt heel klein bij het uitspreken van een oprecht gebed. Een biddend 
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mens voelt verbondenheid met God aan en zit niet rode strepen te zetten in de 
teksten van gebed. Daarom is eenheid in gebed het hoogste goed wat we van Jezus 

zelf hebben ontvangen. Zijn Pater Noster maakt ons stil en helpt ons te 

(her)ontdekken hoe groot en goed God voor u en mij wilt zijn. Die (her)ontdekking 

wens ik u van harte toe!! 

Deken Wilbert van Rens 

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand oktober luidt:  

Vrede waar oorlog en geweld heersen: ‘Dat de Heer vrede mag schen-
ken aan die delen van de wereld, die het meest getroffen zijn door oorlog 

en geweld’. De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt: 

Wereldmissiedag: ‘Dat Wereldmissiedag in iedere gelovige opnieuw de 

ijver mag opwekken om over de hele wereld het Evangelie te brengen’. 

 

oktober 

2014 
 

 

Voor de maand november luidt de algemene gebedsintentie: Gods 

nabijheid voor de eenzamen: ‘Dat allen die lijden onder eenzaamheid, 

Gods nabijheid en de steun van anderen mogen ervaren’.De 
gebedsintentie voor de evangelisatie: Begeleiding van jeugdige 

seminaristen en religieuzen: ‘Dat de jeugdige seminaristen en 

religieuzen gevormd mogen worden door wijze en bekwame begeleiders’. 

 

 

november 

2014 

  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. 

 

Zondag 28 september (10.00 - 17.00 uur) 
Bezinningsdag in stilte 
"ENGEL VAN GOD, AAN WIE DE GODDELIJKE GOEDHEID MIJ HEEFT 

TOEVERTROUWD 

Leiding: Pater Amrosius Bantle, ORC -- Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen) 

Maandag 6 oktober (15.00 uur) - vrijdag 10 oktober (14.00 uur) 
Retraite in stilte: "MET DE PELGRIMSWEG IN HET HART" 

Teresa van Jezus als levensgids  --  Leiding: Pater Frans Vervooren, OCD  - 
Kosten: € 208,00 

Zondag 16 november (17.00 uur) - zaterdag 22 november (14.00 uur) 
Retraite in stilte: "STROMEN VAN LEVEND WATER" 

Leiding: Pater Johan Debeer  --  Kosten: € 300,00  -  
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Zaterdag 13 december (10.00 - 17.00 uur) 
Bezinningsdag in stilte 

"EN GOD ZAG DAT HET GOED WAS" 

Leiding: Pastoor Marc Heemels  --  Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen) 

tel 046  4570993 Zr. M. Gisela 

INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard,  
 regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl 

 

LOF  EN  AANBIDDING: IN DE ST.-MICHIELSKERK!! 
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: 9 oktober,  6 november en 11 december. 

 
ST.-ROSAPROCESSIE 31 AUGUSTUS 2014:  NAT MAAR ZEER ……. 

Heel veel dank aan de vele deelnemers aan deze jaarlijkse processie naar de St.-

Rosakapel op de Kollenberg. St. Rosa blijft ons verbinden was dit jaar het thema: en 
dat hebben we met velen mogen delen. De 4 dinsdagavonden vooraf,  met eenmaal 

flink regen, werd vooral getekend door vreugden, zorgen en vreugde die we daar 

mochten achterlaten. Ook de twee dinsdagmorgen straalden een nieuwe en heerlijke 

toekomst uit. De grote processie werd begeleid door extreme plensbuien waardoor 
zelfs de geluidsinstallatie herhaaldelijk uitviel. En toch, zo verzekerde een pelgrim 

mij na deze natte processie – ik heb nog nooit zo’n devote en heerlijke processie 

meegemaakt. We hadden dit jaar voor het eerst in ons midden de drie nieuwe Zusters 
Dominicanessen. Ze hebben hier hun nieuw klooster ingericht in het voormalige 

patersklooster van Overhoven. Hun klooster hebben ze onder patronage gesteld van 

de H. Rosa. Heel veel dank om deze  mooie en stijlvolle  St.-Rosaprocessie: Dank 
aan Buurtvereniging PPP, Jacques Pfennings met acolieten en Mander, 

processiecomité,  koren en harmonieën, schutterij en alle verenigingen, kosters en 

vele vrijwilligers,  St.-Rosacomité, kerkbestuur en medewerkers gemeente Sittard-

Geleen. U allen, bedankt!                                         Deken Wilbert van Rens  

 
DOE MEE MET DE KLEDINGINZAMELACTIE VAN SAM’S KLEDINGACTIE 

EN STEUN CORDAID MENSEN IN NOOD! LEG NU AL OPZIJ!! 
Op Zaterdag 25 oktober  vindt in Sittard Binnenstad, Limbrichterveld en 

Overhoven de halfjaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor 

Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en 

huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen: 
Sacristie van de Heilige Petruskerk aan het Kerkplein Sittard-centrum 

mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
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Heilige Pauluskerk   Whitestraat 2 Limbrichterveld 

Ingangportaal H.Hartkerk  Geldersestraat 37 Overhoven 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelings-

organisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit najaar uw aandacht voor 

een preventieproject van Cordaid in Kenia. In 2011 ontstond hier een ernstige 
hongersnood als gevolg van langdurige droogte. Door de bijdrage van Sam’s 

Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van 

voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat 
een ramp als deze in de toekomst uitblijft. Daarom werkt Cordaid samen met 

getroffen nomaden aan ‘Droogte Cyclus Management’. Wij hopen met u, de handen 

ineen te slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor Kenia! 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken 

op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  

 

UITNODIGING:  CONCERT TGV RESTAURATIE ORGEL FRANSE KLOOSTER 
Op zondagmiddag 28 september 2014 organiseert de stichting ‘Behoud Franse 

Klooster’ om 15.00 uur een prachtig benefietconcert in de parochiekerk Christus' 

Hemelvaart - H. Joseph te Vrangendael (Hemelsley 240,  6137 BV Sittard). Deze 

middag heeft u de gelegenheid om te genieten van fanfaremuziek, koorzang en 

orgelspel. De opbrengst van het concert komt ten goede aan de restauratie van het 

http://www.samskledingactie.nl/
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Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. Het concert zal 
verzorgd worden door Muziekcorps St. Barbara (o.l.v. Jan Mertens),Vocaal 

ensemble Alouette (o.l.v. Paul Timmermans) en organist Eric Gruisen. U bent 

allen van harte uitgenodigd!. Entree vrij, vrije gave ten bate van de 

orgelrestauratie uit de Kapel van het Franse Klooster. Voor meer informatie: 

Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het “erfgoed” van de zusters 

Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard.  

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl -- www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 
 

 
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 

 

 
Fakkeltocht naar Kapel in ’t Zand     Zaterdag 4 oktober in Roermond 

Al meer dan 25 jaar traditie op de eerste zaterdag van oktober: een bidtocht van de 

Roermondse kathedraal naar het bedevaartsoord van O.L.V. in ’t Zand. Op zaterdag 
4 oktober vertrekt de fakkeltocht rond 19.30 uur vanuit de kathedraal, na afloop van 

de eucharistieviering die om 18.30 uur aldaar wordt gehouden en waarin 

hulpbisschop Everard de Jong voorgaat.  
Fakkels (en voor kinderen lampionnen) zijn ter plekke verkrijgbaar voor € 2,-. Onder 

begeleiding van vrijwilligers en verkeersregelaars vertrekt de tocht biddend en 

zingend richting de Kapel. Bij aankomst in de Kapel in 't Zand wordt rond 21.00 uur 

een gebedsdienst gehouden. In het kader van het 750-jarige Sacramentsdagjubileum 
is het thema van de tocht dit jaar: 'Maria, moeder van het heilig Sacrament'. 

De fakkeltocht trekt elk jaar honderden deelnemers in alle leeftijdscategorieën. Na 

afloop zijn er pendelbussen die de honderden deelnemers terugbrengen naar de 
startlocaties en het NS-station.  

Opgave voor deelname aan de tocht. H. Mis of gebedsdienst is niet nodig voor 

deelnemers, wel voor priesters en diakens die mee willen celebreren. Bovendien 
dienen zijn dan zelf een albe met stola mee te nemen. 

 Voor de eucharistieviering in de kathedraal wordt er een gelegenheidskoor 

samengesteld, waarbij ieder en speciaal alle kinderen en jongeren die in dit koor 

willen meezingen van harte zijn uitgenodigd. De repetitie hiervoor vindt plaats om 
15.00 uur in de bisdomgebouwen. Aanmelden voor deelname aan dit koor is 

mogelijk tot 24 september via m.rademaker@bisdom-roermond.nl of (0475) 386892. 

Hier is ook alle overige informatie over de tocht verkrijgbaar. 

 

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/2013:08%20September%202013:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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GEZINSVIERINGEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 

Welkom! 

 

 

Gezinsmis op   

Zaterdag 4 oktober 

Zaterdag 8 november 

Zaterdag 30 november 

Woensdag 24 december 

 

om 

18.00 uur 

18.00 uur 

18.00 uur 

17.00 uur   

18.00 uur  

bij gelegenheid van 

Sint Franciscus    

Sint Maarten 

Begin Advent        

Kindje wiegen 

Kerstavond 

GEZINSVIERING  SINT FRANCISCUS: 4 oktober  

 

 
 

  De eerstvolgende Gezinsmis houden we op zaterdag 4 

oktober. We vieren dan het feest van de Heilige Franciscus 

van Assisi, de heilige die zo goed met dieren kon bidden en 
praten. Later zijn de mensen deze feestdag van St Franciscus 

(4 oktober) Werelddierendag gaan noemen. Alle papa’s, 

mama’s, grote en kleine kinderen: van harte uitgenodigd om 
18.00 uur in de St.- Petruskerk, om samen te luisteren en 

bidden, te zingen en te vieren! 

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                      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!  
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  GEDOOPT                     
     Esmay, dochter v ouders Evers-Ruiter, Sweelinckstraat 7,                       17-8-14  

    Marie, dochter van ouders Swakhoven-Hermans, Wolfrathstraat 14,       24-8-14 

 
    Gefeliciteerd! We bidden dat  Esmay en Marie 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. 

 

 Gevormd: Het sacrament van het H. Vormsel werd op 17 augustus  

 2014 toegediend aan  mevr. Priscilla Reijnen, uit Obbicht b.g.v. de afronding  

 van haar voorbereiding op het Sacrament van het Huwelijk.   
 We wensen haar en haar man veel geluk en zegen voor hun toekomst.  

 

 

 

 

 

 

OVERLEDEN 

Hanny Huntjens, vroeger Korenstraat, L’veld, 57 jr 

Mia Kolbusz-Cops, Hemelsley 106, 82 jaar 
Rector Henk Dieteren, Smithlaan 107, 93 jaar 

 

 

†  17- 7- 2014 
†  22- 8- 2014 

†  22- 8- 2014 

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

 

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 14 september: Feest van de Kruisverheffing. 
Maandag 15 september: Bedevaart naar Kevelaer 

   Zondag 21 september: Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar.  
Zondag 28 september: Zes-en-twintigste Zondag door het jaar.  Echter op deze 
zondag wordt in de St.-Michielskerk het Hoogfeest van de HH. Michaël, Gabriël 
en Rafaël, aartsengelen, patroonsfeest van de St.-Michielskerk gevierd. 
Vrijdag 3 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van 
Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-
gebondenen. 
Zaterdag 4 oktober: om 18.00 uur in de St.-Petruskerk een Gezinsmis bij 
gelegenheid van de gedachtenis van H. Franciscus van Assisi (4 oktober is ook 
WereldDierendag) 

  Zondag 5 oktober: Zeven-en-twintigste Zondag door het jaar.  
   Zondag 12 oktober: Acht-en-twintigste Zondag door het jaar. 
 Zondag 19 oktober: Negen-en-twintigste Zondag door het jaar.  

Zaterdag 25 oktober: Kledinginzameling – voor info zie blz 5+6 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 25 oktober tot 29 november.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op vrijdag 17 oktober 
2014 opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of  via e-
mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant 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 13 september 
18.00   gestev overl. echtp. Feron-Hoenen 

en em-past. Eduard Hoenen; gestev voor  

zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs 

en Maria Hubertina Catharina Krux; 
Nadiensten: Henk Gulikers, Mia Kolbusz-

Cops, rector Henk Dieteren     

(samenzang) 
Zondag 14 september 
          Kruisverheffing 
11.30 uur   gestpljrd Jos Bitsch; gestpljrd 
overl ouders Kleinjans-Kühnen; gestpljrd 
overl echtp Lejeune-Hassig; gestpljrd 
overl echtp Van Groenendael-Wielders; 
pljrd Huub Coenen en dochter Marie-
Thérèse, em deken Cees Buschman    
(samenzang) 
Maandag 15 september 
     Onze Lieve Vrouw van Smarten 
08.00 uur ev rector Henk Dieteren 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 16 september 
08.00 uur ev rector Henk Dieteren; ev 

fam Wyszenko, Meerts en Hendriks en 

Mgr. Ben Janssen; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestpljrd ouders Tonglet-

Winteraeken 

Woensdag 17 september 
 08.00 uur ev. rector Henk Dieteren 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 18 september 
08.00 uur ev. rector Henk Dieteren;  
gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen van de 
fam. Feron-Hoenen 
Vrijdag 19 september 
08.00 uur ev. rector Henk Dieteren 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 20 september 

HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, 

en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, 
martelaren 

08.00 uur ev. rector Henk Dieteren; gestev 
echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur pljrd ouders Wijshoff-
Bormans; plev fam Arnold Dieteren-van 

Neer-Meyer; gestev v  zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; Nadiensten: 
Mia Kolbusz-Cops, rector Henk Dieteren, 

Hanny Huntjens (samenzang) 
Zondag 21 september 
      Vijf-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
11.30 uur  PlZwd Henk Gulikers; 1

e
 pljrd 

Zef Schurgers en jrd Leny Schurgers-

Schins; pljrd Miet Beaumont en Wil 
Boosten; pljrd Riet Goverde-Houwens; 2

e
 

pljrd Jeannӱ Wauben-Janssen; plev Harie 

Vink en echtpaar Vink-Schmeits en Truke 

Schmeits; gestplev ouders Zef en Carry 
Hamers-Schintz; plev overleden 

familieleden Pier-Weijzen (Gastkoor: 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Harmonia, 
Simpelveld olv Jean Lardinois) 

Maandag 22 september 

08.00 uur ev overledenen van de fam. 

Smeets-Bouwels 

mailto:kantpastoriesittard@gmail.com


Parochieblad HH. Petrus & Michaël - H. Bernadette -  H. Hart v Jezus -  H. Paulus          11  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 23 september 
     H. Pius van Pietrelcina, priester 

  (Padre Prio) 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev  Sef Heuts 

Woensdag 24 september  
08.00 ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

Donderdag 25 september 

08.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 26 september 
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter 
Josette en kleindochter Jooske 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 27 september 
     H. Vincentius de Paul, priester 
08.00 uur ev overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis;gestev 
echtp Caulfield-Tholen  
18.00 uur  gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs & Maria Hubertina 
Catharina Krux; Nadiensten: Mia Kolbusz-
Cops, rector Henk Dieteren, Hanny 
Huntjens (samenzang) 
Zondag 28 september 
      Zes-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
11.30 uur pljrd ouders Douffet-Claessens 

en voor Twan Douffet en Michael 
Douffet; uit dankbaarheid (DT); plev 

overl. ouders Timmermans-Van Ratingen 

en overl. familieleden; plev Miny 

Reijnders-Kuijpers; pljrd Yvonne 
Baetens-Derks; pljrd ouders Cobben-

Quadackers en zoons Harry en Seph; 

pljrd Mia Rutten; pljrd Boh Orbons en 
familie; plev Frans Loefen; gestpljrd 

overl ouders Baggen-Starmans; pljrd v 

Mia van Aubel-Arnoldts en haar 
echtgenoot Guus, en wederzijdse fam; 

plev  v Trees en Cor  De Wit-Neilen en 

tevens v Dory Neilen   (Petruskoor) 
Maandag 29 september   

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Frits en Riet Pfennings-
van Santvoord 

Dinsdag 30 september 
     H. Hiëronymus, priester en 

kerkleraar 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 1 oktober 

H. Theresia van het Kind Jezus, maagd 
en kerkleratres 

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven 

19.00 uur ev Louis Beurgens; gestev 

echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 2 oktober 
   HH. Engelbewaarders   
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overledenen vd fam 
Feron-Hoenen 
Vrijdag 3 oktober    
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Klaus Scheibe 
Zaterdag 4 oktober 
   H. Franciscus van Asissi 
08.00 uur ev voor priesterroepingen in 
parochie, dekenaat en bisdom; gestev 
echtp Caulfield-Tholen  
18.00 uur  GEZINSMIS gestpljrd Josine 
Derrez en overl. ouders Derrez-Kallen; 
gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; Nadiensten: Mia 
Kolbusz-Cops, rector Henk Dieteren, 
Hanny Huntjens (samenzang) 
Zondag 5 oktober    
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Zeven-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
11.30 uur gestpljrd voor de zielenrust van 

Willy Karmelk-Oremus en haar 
echtgenoot    (Petruskoor) 
Maandag 6 oktober 
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 echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 7 oktober 
     Heilige Maagd Maria van de `   
   Rozenkrans             
08.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en 

Hendriks; t.e.v. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding; 

19.00 uur ev Marga en Sjeng Sanders-

Dings; gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 8 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Donderdag 9 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overleden echtpaar 
Meulenberg-Kleuters 
Vrijdag 10 oktober    
     H. Maagd Maria, Sterre der Zee 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink 
Zaterdag 11 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur PlZwd Mia Kolbusz-Cops; 
gestplev overl fam Mevissen-Driessen; 
plev Leony Dieteren-Meyer; gestev voor  
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs  
en Maria Hubertina Catharina Krux; 
Nadiensten: Hanny Huntjens    
(samenzang)  
Zondag 12 oktober  
Acht-en-twintigste Zondag d/h Jaar  

11.30 uur PlZwd rector Henk Dieteren; 
gestpljrd Thea Bruls-Barleben; gestplev 
11.30 uur  PlZwd rector Henk Dieteren; 
gestpljrd Thea Bruls-Barleben; gestplev 
overl fam Muyres-Maessen  (Petruskoor) 
Maandag 13 oktober 
08.00 uur ev v overleden ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaar-
heid; gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overleden echtpaar 
Kaptein-Haagmans 
Dinsdag  14 oktober     
08.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en Mgr. Ben Janssen 
19.00 uur ev overl. ouders Vleugels-

Dieteren; gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 15 oktober 

H. Theresia van Jezus, maagd en 
kerklerares 

08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen 

vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 16 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur  gestjrd overl echtp Hage-
Baggerman 
Vrijdag 17 oktober 

H. Ignatius van Antiochië, bisschop 
en   martelaar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd Mimy Corbeij en 
overledenen vd fam Corbeij-Kerrens 

Zaterdag 18 oktober 

     H. Lucas, evangelist 
08.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen; gestev 

echtp Caulfield-Tholen             
18.00 uur  gestpljrd Lien Beursgens-

Verwijlen en ouders Beurgens-Schörgers; 

gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
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Krux; Nadiensten: Hanny Huntjens  

(samenzang)  
Zondag 19 oktober  
    Negen-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
11.30 uur gestpljrd Jan Bielders en Maria 

Bielders-Brouns; gestplev overleden 

familieleden Pier-Weijzen    (samenzang) 

Maandag 20 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Dinsdag 21 oktober      
08.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en 

Hendriks  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 22 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overl. leden 

fam. Musolf-Nyssen 
Donderdag 23 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur t.e.v. O.L.V. van Lourdes 
Vrijdag 24 oktober  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur tev O.L.V.+H.Bernadette voor 

priester  en klooster-roepingen 

Zaterdag 25 oktober 
08.00 uur ev overl grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev 
echtp Caulfield-Tholen 
 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 14 september-Kruisverheffing 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev rector Henk Dieteren 
09.30 uur gestplev voor  zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (Schola 

Gregoriana Sittardiensis) 
Donderdag 18 september 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
Zondag 21 september 
 Vijf-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen    
09.30 uur gestpljrd v RD Jo Simons; 

gestplev voor  zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux Krux (samenzang) 
Donderdag 25 september 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 28 september: Hoogfeest van 
  HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev voor  zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux Krux (Schola 
Gregoriana Sittardiensi  

Donderdag 2 Oktober

11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
Zondag 5 Oktober  
Zeven-en-twintigste Zondag dh Jaar 
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-
Tholen   
09.30 uur gestplev voor  zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 9 oktober 
10u30-12u30: OPEN KERK: aanbidding 
Zondag 12 oktober 
Acht-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
08.30 uur gestplev echtp Caulfield-
Tholen 
09.30 uur gestplev voor  zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 16 oktober 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
Zondag 19 oktober  
Negen-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor  zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Donderdag 23 oktober 
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding 
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: 

Oude Markt 20,  4515141 (dinsdag t/m vrijdag,  10-12 en 14-16 uur!) 

Zondag 14 september 
 Feest van de Kruisverheffing 
10:30 uur : jaardienst overl.ouders 
Teney-Pennings,jaardienst Annie 
Spetgens-Tummers, overl echtp 
Caulfield-Tholen. (basiliekkoor) 
Dinsdag 16 september   
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, 
september bisschop en martelaar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-
Tholen  
Donderdag 18 september             
10.30 uur  voor Jan Schrijen, voor de 
leden van de Aartsbroederschap, voor 
de kinderen van de Kinderkrans, overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 19 september 
16.00 uur Plechtige Huwelijksmis 
René Doijen en Priscilla Reijnen 

Zaterdag 20 september 
 HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, 

Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, 

martelaren  
09.00 uur  v echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 21 september  
Vijf-en-twintigste Zondag d/h jaar 
10:30 uur  tiv Schuttersgilde St Rosa; 
v overl echtp Caulfield-Tholen 
(Basiliekkoor) 
Dinsdag 23 september 
 H.Pius van Pietrelcina,  
   priester (Padre Pio)  
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 25 september 
10.30 uur v echtp Caulfield-Tholen, v 
de leden v.d. Aartsbroederschap, voor 
de kinderen v.d. Kinderkrans. 
Zaterdag 27 september 

 H.Vicentius de Paul, priester  
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 28 september  
Zes-en-twintigste Zondag d/h Jaar 
10.30 uur v echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 30 september 

 H. Hiëronymus, priester en 
kerkleraar 

09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 2 oktober  
   HH. Engelbewaarders    
10.30 uur  v echtp Caulfield-Tholen, 
voor de leden v.d. Aartsbroederschap 
voor de kinderen v.d. Kinderkrans. 
Zaterdag 4 oktober  
   H. Franciscus van Assisi 
09.00 uur   Uit dankbaarheid 70 jarig 
huwelijksfeest; v overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zondag 5 oktober,  
Zeven-en-twintigste Zondag dh jaar 
10.30 uur  voor de levende en overl 
leden v d Aartsbroederschap;  voor  
overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 7 oktober  
 Heilige Maagd Maria van de    
   Rozenkrans   
09.00 uur v  echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 9 oktober 
10.30 uur v echtp Caulfield-
Tholen,voor de leden v d 
Aartsbroederschap, voor de kinderen 
v d Kinderkrans. 
Zaterdag 11 oktober  
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen 
 Zondag 12 oktober   
 Acht-en-twintigste Zondag dh Jaar 
10:30 uur v echtp Caulfield-Tholen  
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Dinsdag  14 oktober     
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 16 oktober 
10.30 uur v echtp Caulfield-Tholen,  
voor de leden v d Aartsbroederschap, 
voor de kinderen v d Kinderkrans. 
Zaterdag 18 oktober 
 H. Lucas, evangelist 
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 19 oktober  
Negen-en-twintigste Zondag dh Jaar

10.30 uur v echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 21 oktober 
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 23 oktober 
 H. Johannes van Capestrano, 
priester 
10.30 uur v echtp Caulfield-Tholen, 
voor de leden v d Aartsbroederschap, 
voor de kinderen v d Kinderkrans. 
 Zaterdag 25 oktober 
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen 

 

Openingstijden van de basiliek: 
Dinsdag t/m zondag: van 09:30 -12:30u 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          
donderdag               10.30 uur  

zaterdag 09.00 uur 
Zondag    10.30 uur Hoogmis 

Di t/m  Za  15.30 uur   rozenhoedje met noveengebed 
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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 3 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de 

H.Communie in de parochie rondgebracht. Aanmelding: pastorie, Baandert 23, tel. 
4513381.                                                                                                          

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK                                                                
Ieder jaar gaat onze parochie op de tweede zondag van oktober op bedevaart naar 
de Basiliek. Zoals aan de kerkgangers beloofd houden we deze bedevaart levend, 

ook na de sluiting van de Bernadettekerk. Dit jaar gaan we dus op zondag 12 okto-

ber om 10 uur met een bidprocessie vanaf de nieuwe Maria & Bernadettekapel in 

onze voormalige Bernadettekerk naar de Basiliek, waar om half 11 de H.Mis is. 
We zullen het eerste tientje van de Rozenkrans in de Maria & Bernadettekapel 

bidden. We nemen zoals gebruikelijk een bedevaartskaars mee welke de rest van 

het jaar in de Basiliek op verzoek voor intenties uit onze parochiegemeenschap zal 
branden. Het Bernadettekoor zal de zang in de Basiliek verzorgen.    

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 
                  t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes 

        VAN HARTE UITGENODIGD 
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MISINTENTIES:                                                                                                                                                                      

Zondag 14 september: Corneliuszegen10.30 uur Cantate 

Zondag 21 september:    10.30 uur Schola                                                                                            
Jaardienst overleden ouders Meulenberg-Thissen; 2e jaardienst G. Zweipfenning 

Zondag 28 september:    10.30 uur Sound 70                                                                     

Annie Nicoll-Poussart; jaardienst Lambert Heynen en overleden echtgenote Mia 

Heynen-Jeurissen 

Zondag 5 oktober: gezinsviering  10.30 uur    The Voices of Kids                                                    

Jaardienst overleden ouders Johan en Katharina Claessen-Aufsfeld en zoon Josef; 

jaardienst Frits Donners, ouders Hochstenbach-Meuwissen en ouders Donners-
Jaspers en familie 

Zondag 12 oktober    10.30 uur Volkszang 

Zondag 19 oktober:    10.30 uur Cantate 

GEDOOPT:                                                                                                                                                                                      
Op 24 augustus zijn gedoopt: 

Liam de Sévrèn de Jacquet, Hillenraedtstraat 12, Sittard. 

Lisa   de Sévrèn de Jacquet, Guillaume Franquinetstraat 35, Sittard. 

OVERLEDEN                                                                                                                                                                                  
Op 1 augustus is overleden mevr. Katriena Florack. Zij woonde Flemminghof 4. 

Zij mocht maar 29 jaar worden. 

HUWELIJK                                                                                                                                                                                                         

Op 16 augustus 2014 trouwden Rob van Amelsvoort en  Manon Frissen.                                                                                 

Rob is afkomstig uit onze parochie en woonde aan de Walborgstraat 9.                                                                

Manon groeide op in Schinnen. Wij wensen hen een gelukkig leven toe. 

OVERHOVEN LUIDT DE NOODKLOK  !                                                                                                                                                   

De financiële situatie van onze parochie is zorgelijk. Jaarlijks boet de gemeen-

schap ca 10.000 euro in op de balans. Om gezond te zijn zou Overhoven ca 21.000 
euro extra aan inkomsten moeten hebben. Op 26 augustus jl. was er daarom een 

bijeenkomst van meerdere vrijwilligers om samen ideeën te ontwikkelen om te 

komen tot een financieel gezonde parochie. Dit is essentieel voor het voortbestaan 
van onze parochie. Anders zou dit betekenen dat de kerk binnen twee jaar haar 

deuren zou moeten sluiten. Dit willen we niet laten gebeuren!!! Maar wat kunnen 
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we hieraan doen? In de eerste plaats vragen we alle parochianen die dit nog niet 
gedaan hebben om jaarlijks hun kerkbijdrage te betalen. We denken hierbij aan een 

bedrag van minstens €10,00 per maand (meer mag natuurlijk ook!). Per jaar bent u 

dan €120,00 kwijt voor dit goede doel. Als we meedoen aan de postcodeloterij zijn 

we meer geld kwijt.  U kunt dit geld over maken naar : NL 37INGB0001035314  
of   NL60RABO0147635594.                                                                                    

U kunt deze gift aftrekken van uw belasting. Verder zullen in de loop van dit jaar 

enkele acties starten, die geld kunnen opleveren voor de parochie. Belangrijk is ook 
dat de parochianen meer betrokken worden bij de kerk. Ook hierover zijn enkele 

ideeën uitgewisseld.  De komende tijd zullen deze worden uitgewerkt. U hoort hier 

zeker nog meer over. Mochten er onder parochianen ook ideeën ontstaan om te 
komen tot een gezonde financiële balans, dan kunnen zij contact opnemen met 

mevr. Ingrid Ruigt. Als we er samen de schouders onder zetten, kunnen we de kerk 

behouden voor de gemeenschap van Overhoven. En samen voor iets strijden 

bevordert ook nog eens de gemeenschapszin.  

BLOEMEN                                                                                                                                                                            

Wekelijks verzorgen  een aantal dames de bloemversiering in onze kerk.  Een 

mooie taak, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn. Mocht u mee willen helpen bij 
deze taak, dan kunt u zich aanmelden bij het parochiecentrum: dinsdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 12.00 uur. Heeft u geen groene vingers, maar heeft u wel mooie 

bloemen in uw tuin, dan kunt u ook op deze manier een bijdrage doen. Deze 

bloemen kunt u die altijd op het parochiekantoor afgeven. Zo besparen we weer op 
kosten.                                                                                                                                                                         

OPBRENGST  COLLECTE                                                                                                                                                      

De collecte voor de christenen in Irak en Syrie bedroeg € 225,20. Het geld is 
gestort op de rekening van Kerk in Nood. Meer informatie vindt u op hun site, zo 

ook de Oproep tot gebed voor Christenen in Syrië en Irak en andere informatie. 

POETSEN                                                                                                                                                                                       
Woensdag 1 oktober wordt de kerk weer gepoetst tussen 9.00 en 12.00 uur. 

Wie tijd heeft is welkom om een uurtje mee te helpen. 

KOFFIEDRINKEN:                                                                                                                                                                                 

Op zondag 5 oktober kunt u na de H. Mis een kopje koffie komen drinken in ons 
parochiezaaltje.  U bent van harte welkom! 

THUISCOMMUNIE:                                                                                                                                                                           
Op zondag 14 september en op zondag 12 oktober wordt er voor aan huis 
gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.  

ROZENKRANS:                                                                                                                                                                                               

Wilt u mee de rozenkrans bidden dat kan dat op elke dinsdag om 18.00 uur en 
elke woensdag en  donderdag om 19.00 uur in de Mariakapel. De tijden op 

woensdag en donderdag zijn dus gewijzigd.  

SAM’S KLEDINGSACTIE  25 oktober a.s.  zie blz 5+6 

http://www.kerkinnood.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=4240:een-in-gebed-voor-christenen-in-syrie-en-irak&catid=119:dossier-irak&Itemid=192
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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 (25-10 tot 29-11) kunt u opgeven vóór 

16 oktober 2014         
     

 
KRUISVERHEFFING 

Zaterdag 13 sept 19.00 u. Nadienst Huub Odekerken 

Maandag 15 sept 19.00 u. H.Mis voor de bekering van de zondaars 
Woensdag 17 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
25

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 20 sept 19.00 u. Jrd Domenico Nonnes 

Maandag 22 sept 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 24 sept 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
26

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 27 sept 19.00 u. Jrd Overleden ouders Pustjens-Linden 

Maandag 29 sept 19.00 u. v overl ouders Thissen-Tummers; v Roepingen tot 

priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Woensdag 1 okt 19.00 u. t.e.v. de H. Engelbewaarder 

 
27

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 4 okt 19.00 u. Pljrd v Pierre Thissen; tev OLV van Lourdes 

Maandag 6 okt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 8 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

 
28

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 11 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 13 okt 19.00 u. H.Mis voor de zielen in het vagevuur 

Woensdag 15 okt 19.00 u. t.e.v. H. Theresia van Avila voor de Karmelorden 
   

29
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 18 okt 19.00 u. Consecratiefeest H. Pauluskerk (28) - OLV van Lourdes 

Maandag 20 okt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 22 okt 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 
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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 12 okt bij: Administratie 4512275, 

Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie. 

Overleden 

Huub Odekerken,  Dempseystraat 110  78 jaar    † 01-08-2014 

Annie Krämer-Wemmers, Smithlaan 151             77 jaar    † 01-09-2014 

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 

 
uw kerkbijdragen naar: 

 

 

 

 

Parochie HH Petrus en Michaël 

IBAN: NL98RABO0147603676 

Parochie H. Bernadette  - Baandert 

IBAN: NL07INGB0001571973 

Parochie H. Hart  --  Overhoven 

IBAN: NL37INGB0001035314 

Parochie H. Paulus – Limbrichterveld  

IBAN: NL86INGB0003268633 

Algemeen nummer Parochiecomité:  

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 

 
Het volgende parochieblad no 9 verschijnt op 25 oktober en loopt tot 29 november 2014                

Kopij hiervoor aanleveren vóór 17  oktober 2014  op de administratie. 
Kloosterplein 10  -  kantpastoriesittard@gmail.com 

Voor opgave abonnement parochieblad:  Administratie 046-4512275 

of schrijf naar:  Kloosterplein 10 -  6131 EP Sittard 

 


