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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 10 januari 2015.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

EEN STRONK VAN JESSE WORDT STAMBOOM VAN JESSE!
In Jesaja 11:1 staat:."Een tak ontspruit aan de
stronk van Isaï (Jesse), een twijg ontbloeit aan zijn
wortels." Deze bekende woorden brengen ons tot
de kern van de komende Advent- en Kersttijd. Als
wij bij onze wandelingen in de natuur ergens een
stronk zien, dan weten we eigenlijk al dat deze
bestemd is voor het haardvuur. Meestal is het een
overblijfsel nadat de bomen zijn gekapt. Maar in de
Bijbel lezen we dat er nog hoop is voor deze gevelde bomen en stronken. Bij Job 14,
7-9 lezen we: “ Let wel, voor een boom is er hoop: zelfs omgehouwen kan hij nog
uitbotten, opnieuw in bladeren schieten. Al worden zijn wortels oud in de grond, al
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sterft zijn stronk diep in de bodem, hij hoeft maar water te ruiken en hij loopt
uit, krijgt weer twijgen als een jonge plant”.
Ons neogotische Maria altaar (zijaltaar H. Petruskerk) is een vleugelaltaar, helemaal
in stijl van de oude Vlamingen. In het midden van de drie panelen treffen we de
beroemde Stam van Jesse aan. Onze erekerkmeester Hub Geurts heeft op mijn
verzoek dit altaar beschreven:
Aan de buiten- en binnenzijde van de vleugels laat de schilder A. Martin een scala
van typische kenmerken van deze Vlaamse meesters zien. Bij voorbeeld gezichten die
tot in finesses geschilderd zijn en kleurrijke gewaden. Aan de binnenzijde van de
vleugels zien we kersttaferelen. Zoals de geornamenteerde stralenkransen om de
hoofden van de heiligen. H. Jozef heeft - zoals in de middeleeuwen gebruikelijk geen stralenkrans. Hij licht met lantaarn het tafereel bij. De herder en de schapen op
de achtergrond geven het schilderstuk diepte. De schilder laat het bezoek van de drie
koningen geruime tijd later gebeuren. Het kind kan al staan. Bij het bezoek van de
drie koningen heeft de liefhebber van brokaat, fluweel en damast zijn hart kunnen
ophalen. Maria draagt onder haar mantel een kleed van brokaat. Het schilderstuk
krijgt diepte door een kasteel op een berg. Twaalf koningen voorvaderen van
Christus staan hier centraal in prachtig smeedwerk.
Een dezer dagen las ik de volgende korte overweging:
Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels.
De geest van de Heer rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de Heer.
Hij ademt ontzag voor de Heer.
Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn
en hij doet geen uitspraak op grond van loze
geruchten.
(Auteur onbekend)
(foto: Stam van Jesse in middenpaneel zijaltaar ter ere van. Onze
Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken in onze St.-Petruskerk)

In vele beroemde kerken zien we het Bijbelse tafereel
van de Stam van Jesse uitgebeeld. Prachtige
kunstwerken – zoals ook bij ons – die ons eigenlijk een
kijkje gunnen in het familiealbum van Jozef & Maria,
het gezin van Nazareth. Je staat verwonderd over de
kunstzinnigheid waarmee dit veelal in alle tijden is uitgebeeld. Het is niet enkel iets
van vroeger….. zo van waar komen die eigenlijk vandaan, van welke familie, kennen
we ze? Nu nog zien we hoe vele mensen zich inspannen om te weten van welke
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familie kom ik, wie waren mijn voorouders etc. Bijna maandelijks kom er op ons
kantoor wel een telefoontje binnen om te mogen inzien in doopregisters en dan blijkt
dat dit niet gevraagd wordt om pastorale redenen maar om puur genealogische
redenen: samenstellen van familiestamboom. (we verwijzen ze altijd naar E.H.C.).
Op zoek dus naar de “roots” … en dan doet de gelovige ook! Ook onze Bijbelse
gewijde schrijvers! Daags voor Kerstmis wordt in de kerk altijd het evangelie
gelezen met de geslachtslijst van Jezus Christus (Matteüs 1,1-25) waarbij met naam
en toenaam ons verteld wordt uit welke familie Jezus eigenlijk vandaan kwam. En
dat lees je hoe al generaties lang God met de voorbereiding bezig is geweest om zijn
Zoon te laten geboren worden uit kringen van families die mede Gods Woord hebben
uitgedragen. Dat was de vruchtbare stronk, voor de achteloze voorbijganger niets
bijzonders w…., maar in Gods ogen de stronk waaruit zichtbaar kon worden alle
gaven en talenten die de Vader aan de Messias wilde schenken.
In de komende advent - en kersttijd zingen we weer:
Er is een Roos ontsprongen uit enen wortelstam, .
Die, lijk ons d' ouden zongen uit Jesse 't leven nam.
Nu heeft zij bloem gebracht in 't midden van de winter,
in t midden van de nacht.
De vertaling “roos” in de tekst heeft het gewonnen van de vroegere betekenis: rijs,
rijshout, twijg, loot. Het woord “twijgje” was nog onvoldoende: het moest een
bloem worden........een roos! Deze Roos van Kerstmis wens ik U allen van harte toe.
De Roos staat hier model voor nieuw leven en vreugde dankzij God: Hij laat immers
zijn Zoon bij ons geboren worden. Zo wens ik U allen – mede namens kerkbestuur,
collega’s priesters en diakens, catechisten en alle vrijwilligers in onze parochies een Zalig en Gezegend Kerstfeest toe en een Zalig Nieuwjaar.
Deken Wilbert van Rens
OPENING JAAR GODGEWIJD LEVEN IN KATHEDRAAL
Met het begin van de Advent wordt internationaal ook het Jaar van het Godgewijde
Leven geopend. Het jaar is uitgeroepen door paus Franciscus om daarmee meer
aandacht te besteden aan het religieuze leven binnen de Kerk. Voor het bisdom
Roermond wordt dit jaar op zaterdag 29 november geopend in de Roermondse
kathedraal. Bisschop Frans Wiertz gaat dan voor in een eucharistieviering die om
17.30 uur begint. Daarbij is iedereen welkom, met name alle religieuzen en
Godgewijde mensen uit heel het bisdom. Aansluitend is er een samenzijn in de
bisdomgebouwen. Het Jaar van het Godgewijde Leven duurt tot en met 2 februari
2016. In deze periode valt ook het feit dat het vijftig jaar geleden is dat de
promulgatie 'Perfectae Caritatis' verscheen, het decreet van het Tweede Vaticaans
Concilie over het religieuze leven. Met dit jaar wil de paus de betekenis van de
kloosterordes en religieuze congregaties voor het kerkelijke leven onderstrepen. Zo is
hij van plan om mannelijke en vrouwelijke religieuzen in Rome te ontmoeten en er
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wordt een reeks wetenschappelijke symposia gepland over de betekenis van de ordes
en congregaties in het verleden en voor de toekomst. Ook acht de paus het jaar een
goede gelegenheid om jongeren warm te maken voor de schoonheid van een leven
als religieus.
GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december luidt:

Algemene gebedsintentie: Vrede voor alle mensen van goede wil!
Dat de geboorte van de Verlosser vrede en hoop mag brengen aan
alle mensen van goede wil.
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Ouders die het Evangelie
doorgeven aan hun kinderen.
Dat de ouders ware verkondigers van het Evangelie mogen zijn door
het kostbare geschenk van het geloof door te geven aan hun
kinderen.

december
2014

Voor de maand januari (2015) luidt de aanbevolen pauselijke intentie:

Algemene gebedsintentie: Bevordering van de vrede
Dat de leden van de verschillende religieuze tradities en alle mensen
van goede wil samenwerken om de vrede te bevorderen.
januari
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Godgewijde leven
2015
Dat in dit Jaar voor het Godgewijde leven de religieuzen de vreugde
hervinden om Christus te volgen, en zij zich met ijver inzetten voor
de dienst aan de armen.
STEUN DE ZUSTERS DOMINICANESSEN
Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat wij in Sittard een nieuwe congregatie van
zusters rijker zijn. U hebt dit kunnen lezen in de vele positieve berichten in de media.
Misschien heeft u zelfs al met hen kennis gemaakt. Deze zusters, de Dominicanessen
van St.-Cecilia uit Nashville USA, hebben zich gevestigd in het klooster in
Overhoven. De zusters zijn opgeleid als lerares en gaan zich hoofdzakelijk vanuit ons
geloof met onderwijs/educatie bezig houden. Het jeugdige elan en enthousiasme van
de zusters heeft een groep parochianen ertoe gebracht de zusters te helpen. Een
speciale opgerichte stichting, heeft de afgelopen twee jaren de weg bereid om de
komst van de zusters mogelijk te maken. De stichting heeft als doel de zusters daar
waar nodig te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de zusters zich blijvend in Sittard
zullen vestigen en op termijn in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar zeker de
eerste jaren hebben de zusters financiële hulp nodig. Wij verwachten jaarlijkse zo’n
€ 45.000 nodig te hebben. Dit geld is niet alleen nodig voor de eerste noodzakelijke
levensbehoeften maar ook voor o.a. verblijfs- en werkvergunningen, energielasten,
zorgkosten, mobiliteit en communicatie alsmede onderhoud van het klooster. Dat is
ook de reden waarom de stichting deze oproep plaatst. U kunt de zuster steunen door
lid te worden van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard en jaarlijks of
eenmalig een gift te doen. Alle bijdragen op rekening NL38 RABO 0347 4017 67 ten
name van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard zijn
welkom. We beschikken over de ANBI-status, waardoor giften onder de gebruikelijke
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voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor informatie verwijzen
wij u graag naar de website: www.rk-kerken-sittard.nl/DominicanSisters.htm. Tevens
nodigen wij u uit om u aan te melden voor de Nieuwsbrief door een email te sturen
naar vriendendominicansisters@gmail.com.
INZAKE GELOOFSVERDIEPING ”OPNIEUW BEGINNEN”
De cursus geloofsverdieping is reeds begonnen maar u bent nog van harte welkom om
deel te nemen en nog iets te proeven van de diepgang van deze geloofsavonden. De 5e
avond is op 3 dec. en begint om 19.45 uur, en de laatste avond is 10 dec. Locatie is
parochiezaal Heilige Pauluskerk, Whitestraat 2, Sittard Meer informatie kijk op
www.rk-kerken-sittard.nl

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

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)
Zondag 15 februari (17.00 uur) - dinsdag 17 februari (14.00 uur) Bezinningsdagen in stilte (carnaval) "DEUGDZAAM LEVEN":
Bezinningen over het belang van de menselijke deugden. Leiding: Pastoor Martin Otto
Kosten: € 80,00 Zaterdag 28 februari (10.00 - 17.00 uur)
Bezinningsdag in stilte - "NU EN IN HET UUR VAN ONZE DOOD"
Lijden en hopen van mensen in het licht van Jezus' leven, sterven en opstanding
Leiding: Mgr. Joris Schröder Kosten: € 12,00 (lunchpakket meenemen) INFORMATIE:
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard, tel 046-4570993
Zr. Gisela: regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl

ROME-REIS
Komend jaar gaan we weer naar Rome: vanaf 10-17 april 2015. Dit is een
achtdaagse bedevaart met overnachtingen heen/terugweg prijs € 695. We
hebben de beschikking over eigen bus waardoor we (mn voor de senioren)
gemakkelijk de highlights in Rome kunnen bezoeken: we worden gebracht van
deur tot deur! Deken is geestelijk leider. Informatie? Bel deken of organisatie
Bon Pasteur 06 52497965! Reserveer nu al!! Volgende keer krijgt u meer
informatie!!
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KERSTCONCERTEN
Op zondagmiddag 14 december 2014 organiseert de stichting ‘Behoud Franse
Klooster’ om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de St. Pauluskerk te
Limbrichterveld /Hoogveld mmv Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek, met solisten als
Marie-Jeanne Lemmen, Ellen Zimmer (mezzosopraan), verder Lars Hansson en
organisten Pierre Lebon, Ans Maessen en Efrem Verleng. Vrijwillige bijdrage voor
restauratie Orgel Frans Klooster
Op zaterdag 20 december om 16.00 uur is er een prachtig Kerstconcert dat
verzorgd wordt door het St.-Petruskoor in de Michielskerk, Vrijwillige bijdrage
om onkosten te bestrijden.
Op zondag 21 december is om 16u00 een Kerstconcert in de Basiliek. Deelname van
vocaal ensemble Alouette, het Schiffler-sextet, solist Andrea Poddighe en Eric
Gruisen (organist van de basiliek).Toegang is gratis, enkel een vrijwillige bijdrage.
Eveneens op zondag 21 december om 17.30 uur is een bijzonder kerstconcert,
verzorgd door mannenkoor Si-Tard in de Michielskerk.
Alle concerten zijn gratis toegankelijk.
Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Parochie H. Bernadette –
Baandert: Kerkbijdrage:
Giro 157.19.73
IBAN: NL07INGB0001571973
Parochie H. Paulus – Limb’veld:
Kerkbijdrage: Giro 3268633
IBAN: NL86INGB0003268633

Algemeen nummer van Parochiecomité:
Kerkbijdrage: Giro 1032540
IBAN: NL51INGB0001032540
Parochie HH Petrus en Michaël:
Kerkbijdrage: Rabobank 147603676
IBAN: NL98RABO0147603676

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, kapelaan, diakens, welkomstgroep
heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van
harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de
parochie verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer
door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, Sittard,  4512275 of aan
mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, Sittard, 4519039. Dank u!
KERKBALANS: Een Hartenwens
In het midden van dit Parochieblad vindt u nu – omdat we maar 1x per jaar deur-aandeur verschijnen - een inlegvel, met acceptgiro, voor de KERKBIJDRAGEN 2015. Wij
hopen dat U begrip hebt dat we langs deze weg een klemmend beroep doen op uw
verbondenheid met uw kerk en onze parochie. We knokken ervoor om de
verkondigingstaak in onze parochie en kerk te kunnen voortzetten. Dat gaat alleen als U
meedoet aan Kerkbijdragen! De jaarlijkse Aktie Kerkbalans - zie ingesloten brief - roept
ons daartoe op. In Gods Naam: doe mee!!
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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)

GEDOOPT
Ela & Jef,, dochter & zoon v echtp. V. Rens-Rakotondrajoa, Kreut 5, Konzell (D) 26-10-2014
Liva, dochter v echtpaar Genders-Savelkoul, Vrangendael 42-1, Sittard
2-11-2014
Bas, zoon v echtpaar Doomen-Dormans, Irenelaan 25, Sittard
9-11-2014
Nigel, zoon van echtpaar Heiligers-Smeets, Birderstrasse 60, Höngen (D)
9-11-2014
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Ela, Jef, Liva, Bas, en Nigel onder de goede zorgen en
voorbeeld van de ouders en ook dat van hun peetouders en van de hele
geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot een goede christenen.

OVERLEDEN
Baandert 53
90 jaar
Gerda van den Heuvel-Jetten
Elly van de Brock-Bronneberg Rosmolenstr 32-1 93 jaar
G.v Hövellstr 11A 93 jaar
Mieke Onland-Schiphorst
Schuttestraat 2
98 jaar
Tineke Willems-Heffels
Baenjehof 34
83 jaar
Hub Ritzen
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

GEZINSMIS
BEGIN
ADVENT

†
†
†
†
†

30-10-2014
16-11-2014
16-11-2014
16-11-2014
18-11-2014

Van harte willen wij heel bijzonder alle kinderen en hun ouders
uitnodigen voor de gezinsviering op zaterdagavond 29
november om 18.00 uur bij gelegenheid van het begin van de
Advent. Aan het begin van de viering zullen wij het eerste kaarsje
aansteken op onze mooie grote adventskrans in de kerk. Kinderen
zullen in deze viering meewerken en de gebeden mee uitspreken.
Moge de adventsperiode voor ons allen een gezegende tijd zijn.
Daarom nogmaals hartelijk welkom in de St.-Petruskerk.
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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: let wel
van 10u30-12u30: de eerstvolgende is op 11 december: de data voor 2015 zijn:
8 januari, 12 februari, 19 en 26 maart, 16 april, 7 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus,
10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december.

ROND ADVENT EN KERST:

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 30 november: Eerste Zondag van de Advent (begin van het liturgische jaar B)
Attentie: Op de zondagen in de Advent ( 30 november, 7, 14 en 21 december):
om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk
overzicht van de vieringen rond feestdagen: zie achterzijde!!
Vrijdag 5 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 7 december: Tweede zondag van de Advent.
Maandag 8 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest van Bisdom
Roermond.
Zondag 14 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete.
Dinsdag 16 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk: Boeteviering – met
mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
Zondag 12 december: Vierde zondag van de Advent.
Woensdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan zieken
en aan-huis-gebondenen.
HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER.
Kerstavond, vigilie van Kerstmis:
17.00 uur: St.-Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen, speciaal bedoeld
voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.
18.00 uur: St.-Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders
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v.a. 20.00 uur: St.-Petruskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt opgeluisterd
door het St.-Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen.
v.a. 22.45 uur: St.-Michielskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor.
Donderdag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Vrijdag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Zondag 28 december: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Woensdag 31 december: Silvesteravond/Oudjaar. Om 18.30 uur in de St.-Petruskerk: grote
dankdienst ter afsluiting van het jaar des Heren 2014 opgeluisterd door het St.-Petruskoor.
Donderdag 1 januari 2015: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. De HH Missen zijn als op zondag .
Na de Hoogmis van 11.30 uur in de St.-Petruskerk bent u van harte welkom op de
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (tegenover de Basiliek).
Vrijdag 2 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanwege
de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht!
Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht, maar wilt u wel graag de Kerstcommunie ontvangen, neemt u dan contact op met één van de priesters/diakens of de administratie!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 10 jan. tot 14 februari 2015.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vòòr vrijdag 2 januari 2015 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of
via e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant of op IBAN:
NL98RABO0147603676, t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie
en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 29 november
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
18.00 uur Gezinsmis Plzwd v Els van Tillo- ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
Keulen; plev Leo Willems en Rob
om leiding te geven; ev lev en overl fam
Veltmeijer; gestev voor zielenrust v overl
Spijkers-Geilen
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe; gestev
Catharina Krux; nadiensten v Elly van de
echtp Caulfield-Tholen
Brock-Bronneberg, Mieke OnlandDinsdag 2 december
Schiphorst, Hub Ritzen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Zondag 30 november
Hendriks; ev tev de H. Engelbewaarders uit
Eerste Zondag van de Advent
dankbaarheid v bescherming en leiding;
11.30 uur Pljrd v Ans Schnackers, tevens v
gestev echtp Caulfield-Tholen
overleden familieleden De Rouw-Geelen;
19.00 uur ev Marga en Sjeng Sandersplev v Minie Reijnders-Kuijpers; plev v fam Dings
Dieteren, v fam Gerits en fam Hendriksen;
Woensdag 3 december
gestplev em-deken Cees Buschman;
H. Franciscus Xaverius, priester
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gestpljrd Rie Rutgers (Schola S. Michaël)
gezinnen en de moed om godsdienstig te
16.00 uur vesperdienst
leven
Maandag 1 december
Parochieblad HH. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Hart v Jezus - H. Paulus
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19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 4 december
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter
Josette en kleindochter Jooske; gestev
echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd echtpaar SchickxTummers
Vrijdag 5 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten
Dijck
Zaterdag 6 december
H. Nicolaas, bisschop
08.00 uur ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom; jrd
echtgenoten Canton Hermanns; gestev
echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plev overl fam PetersFrings;pljrd v overl ouders WesselsSchulpen en v Ria Wessels-vd Hijden;
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux ; nadiensten v Elly van de BrockBronneberg, Mieke Onland-Schiphorst, Hub
Ritzen (samenzang)
Zondag 7 december
Tweede Zondag van de Advent
11.30 uur pljrd v Tity Schelberg-Cortenraad;

pljrd v ouders Ernest en Henriëtte
Pfennings-Gielkens; (Petruskoor)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 8 december
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de heilige Maagd Maria,
patroonsfeest Bisdom Roermond
08.00 uur; ev v overleden ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid; ev tev OLV+H.Bern. v.h. welzijn vd
jeugd in de parochie
19.00 uur gestev overl ouders Wim en
Johanna Fabus-Könings en zoon Jo;
gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
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gestev overleden echtpaar KapteinHaagmans
Woensdag 10 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur jrd v Antonio Armino; gestev
overl ouders Schaekens-Peulen en zonen
Jozef en Martin;
Donderdag 11 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Meulenberg-Kleuters;
Vrijdag 12 december
08.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen
19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink
Zaterdag 13 december
H. Lucia, maagd en martelares
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestev Marijke Eijgelshoven-Eyckeler
18.00 uur pljrd v overl. ouders WijshoffBormans; pljrd v Frans Custers; pljrd
Arnold Dieteren en fam; gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; plev fam.
Gerard Driessen-Hermans; nadiensten v
Elly van de Brock-Bronneberg, Mieke
Onland-Schiphorst, Hub Ritzen (samenzang)
Zondag 14 december, Zondag Gaudete
Derde zondag van de Advent
11.30 uur gestplev overledenen van de fam.
Spanjaard; gestplev de zielenrust van WillyOremus en haar ouders (samenzang)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 15 december
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; ev lev
en overl fam Spijkers-Geilen
19.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Woensdag 17 december
08.00 uur echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Donderdag 18 december
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen
Vrijdag 19 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen; ev v de
zielerust van Jos Canisius
Zaterdag 20 december
08.00 uur ev Marie-Thérèse v. BrakellVleugels; ev overl echtpaar DiederenLimpens; gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plev jrd v Annie FrissenStegeman; gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadiensten v Elly van de
Brock-Bronneberg, Mieke OnlandSchiphorst, Hub Ritzen (samenzang)
Zondag 21 december
Vierde Zondag van de Advent
11.30 uur gestpljrd Victor Eijckeler en Elly
Eijckeler-Tummers; gestplev v overl
echtelieden Ellie en Louis CorbeijGieskens; plev. overleden familieleden PierWeijzen; (samenzang)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 22 december
08.00 uur ev overledenen van de fam.
Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 23 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 24 december
08.00 uur vervalt!!!
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
17.00 uur Kindje wiegen
18.00 uur Gezinsmis (met
samenzang) pljrd Guus
Jessen en Angèle JessenLanduijt; plev Louis
Beurgens

20.30 uur Nachtmis: plev overl ouders
Sjang en Fientje Tummers-Janssen en 1e jrd
v Gerrit Kolkman; pljrd ouders NotebornMeertens; plev Louis Colaris en Betje
Colaris-Spetgens; gestplev lev en overl
leden vd fam Triepels Vermij en fam
Jansen-Renckens en voor Zef en Truus
Triepels-Jansen; plev v Trees en Cor De
Wit-Neilen en v Dory Neilen; plev v Lies
Meulmeester-v Donselaar (St.-Petruskoor)
Donderdag 25 december, Eerste
Kerstdag
11.30 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers;
plev Jan Konings en ouders W.KöhlenJanssen; pljrd Wim de Vet; gestplev overl
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin;plev Noël Ranakers en v familie
Ramakers-Indekeu (St.-Petruskoor)
Vrijdag 26 december
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
11.30 uur gestplev Lies Roppe en overl. v.d
fam. Roppe-Kissels (samenzang)
Zaterdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
08.00 uur ev overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; gestev
echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadiensten v Mieke
Onland-Schiphorst, Hub Ritzen (samenzang)
Zondag 28 december, Hoogfeest
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
11.30 uur pljrd v Zef Lumens; gestpljrd
Mia Rutgers-Hulst en alle levende en overl
leden vd fam Rutgers-Hulst; v fam v RensReijnders (samenzang)
Maandag 29 december
onder kerstoctaaf
08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. fam. J.
Lejeune-Duykers;
Dinsdag 30 december
onder kerstoctaaf
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Zondag 4 januari
08.00 uur ev lev en overl fam SpijkersOpenbaring des Heren
Geilen
11.30
uur Plzwd v Mieke Onland19.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
Schiphorst;
gestplev Lies Roppe en
Woensdag 31 december
overledenen vd fam Roppe-Kissels;
onder kerstoctaaf
gestpljrd overledenen vd fam Brouwers08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Geraets (samenzang)
Hendriks; gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 5 januari
Oudjaarsavond:
H. Karel Houben (v. St. Andries)
18.30 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon;
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
gestplev levende en overl leden vd fam
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
Triepels-Vermij en fam Jansen-Renckens
en tevens voor Zef en Truus Triepels-Jansen om leiding te geven;
19.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
(St.-Petruskoor)
Donderdag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag Dinsdag 6 januari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders uit
laatste octaafdag van Kerstmis
11.30 uur gestplev Lies Roppe en
dankbaarheid voor bescherming en leiding
overledenen vd fam Roppe-Kissels; uit
19.00 uur ev overl echtpaar Verviersdankbaarheid vw Chritus' permanente
Gieskens; ev Marga en Sjeng Sandersaanwezigheid in de H. Eucharistie
Dings; ev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 7 januari
(samenzang)
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinVrijdag 2 januari
HH Basilius de Grote en Gregorius van
nen en de moed om godsdienstig te leven
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
19.00 uur; gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
Donderdag 8 januari
eerherstel; gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van 19.00 uur gestev Lies Roppe en
Jezus; ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck;
overledenen vd fam Roppe-Kissels
Zaterdag 3 januari
Vrijdag 9 januari
H. Naam van Jezus.
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v Elly van de Brock-Bronneberg
gestev Lies Roppe en overledenen vd fam
(vw flatbewoners)
Roppe-Kissels; ev tev Onbevlekt Hart van
Zaterdag 10 januari
Maria voor priesterroepingen in parochie,
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
dekenaat en bisdom
Behoudenis der Kranken voor zieken en
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
noodlijdenden; gestev echtp Caulfieldechtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Tholen
Catharina Krux; (samenzang)
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 30 november
Zondag 7 december
Eerste Zondag van de Advent
Tweede Zondag van de Advent
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Catharina Krux (samenzang)
Donderdag 4 december
Donderdag 11 december
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
10u30-12u30 OPEN KERK aanbidding
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Zondag 14 december, Zondag Gaudete
Vrijdag 26 december, Tweede Kerstdag
Derde Zondag van de Advent
H. Stefanus, eerste martelaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
08.30 uur voor alle parochianen
gestpljrd Jack en Gerty Hage-Simonis en
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
familie
(samenzang)
Zondag 28 december, Hoogfeest
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Catharina Krux (samenzang)
09.30 uur Plzwd v Elly van de BrockDonderdag 18 december
Bronneberg; gestev overledenen vd familie
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Dols-Zeij, kinderen en aangetrouwde
Zondag 21 december
kinderen; gestev voor zielenrust v overl
Vierde Zondag van de Advent,
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Catharina Krux; (samenzang)
09.30 uur pljrd v Frans Rademakers; gestev
Donderdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Heilige Maria, Moeder van God,
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
octaafdag van Kerstmis
(samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdagavond 24 december
09.30 uur ev v d overledenen van de fam.
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
(samenzang)
23.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 4 januari
gestplev Frits en Riet Pfennings-van
Openbaring des Heren
Santvoord (Schola S. Michaël)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 25 december, Eerste Kerstdag
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
09.30 uur plev v ouders Meijntz-Maintz, v
Catharina Krux (samenzang)
Lucie Kleikamp en Wim Koolen; gestplev
Donderdag 8 januari
Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. intentie
10u30-12u30 OPEN KERK aanbidding
(Mannenkoor Si-Tard)
Digitaal Parochieblad?? : Mail uw adres naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-16 uur!)
Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur.
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!
Zondag 30 november
10.30 uur Moge God en Maria bescherming
Eerste zondag van de advent
geven aan de kleinkinderen;v de kinderen vd
10.30 uur v Gerda van den Heuvel; v alle
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap,
levende en overleden leden vd Aartsbroev overl echtp Caulfield-Tholen..
derschap; v overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 6 december
(Basiliekkoor)
H. Nicolaas, bisschop
Dinsdag 2 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield- Tholen
Zondag 7 december
Donderdag 4 december
Tweede zondag van de advent
Parochieblad HH. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Hart v Jezus - H. Paulus
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10.30 uur gestichte H.Mis v echtp. DieterenLimpens; tiv v Mevr.van den Heuvel;v de lev
en overl leden v d Aartsbroederschap; v overl
echtp Caulfield-Tholen,
Maandag 8 december
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de heilige Maagd Maria,
patroonsfeest Bisdom Roermond
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 december
09.00 uur vervalt – zie gisteren!!
Donderdag 11 december
10.30 uur v de ouders Maassen en jaardienst
v de ouders Geelen en familie; v de kinderen
vd Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 13 december
H. Lucia, maagd en martelares
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 14 december, Zondag Gaudete
Derde zondag van de Advent
10.30 uur 6 wekendienst Mevr. Van den
Heuvel;v de levende en overl. Leden van de
club WoVan Sittard; v overl echtpaar
Caulfield-Tholen;Dinsdag 16 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 18 december
10.30 uur v ouders Habets-Van Gansewinkel
en dochter Tiny; v onze overl. ouders en
familie; v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 20 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 21 december
Vierde Zondag van de Advent
10.30 uur Gestichte jaardienst Liza
Joosten; v overl echtp Caufield Tholen;
16:00 uur Kerstconcert: deelname van
vocaal ensemble Aluoette, het Schiffersextet, solist Andrea Poddighe en Eric
Gruisen (organist Basiliek ) toegang
gratis,na afloop gelegenheid tot het geven
van een vrijwillige bijdrage
Dinsdag 23 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 24 december
Géén dienst!!
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Er is géén Nachtmis in de Basiliek!
Donderdag 25 december
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Eerste Kerstdag
10.30 uur v de levende en overl. Leden v d
Aartsbroederschap ;v overl echtp CaulfieldTholen; overl echtp Castro-Schellinx
(Basiliekkoor)
De Basiliek is open van 14 – 16 uur
Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
10.30 uur v onze ouders en grootouders
Roeters-Smeets en v Rogier Oschatz; v lev
en overleden leden van de KBO Baandert; v
overl echtp Caulfield-Tholen, vd intenties vd
erven Robertz; vd leden vd Aartsbroederschap, vd Kinderen vd Kinderkrans
(Basiliekkoor)
Basiliek is open van 14-16 uur, Er worden
kerstverhalen voorgelezen bij de kerststal.
Zaterdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 28 december, Hoogfeest
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
10.30 uur v. overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 30 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag1 januari nieuwjaarsdag
Heilige Maria, Moeder van God,
Laatste octaafdag van Kerstmis
10:30 uurv. Overl echtp. Caulfield –
Tholen;voor de kinderen v d Kinderkrans; v d
leden v d Aartsbroederschap.
Zaterdag 3 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 4 januari Openbaring des Heren
10.30 uur v 1e jaardienst Dhr. Henk
Hofman; v overl echtp Caulfield-Tholen; v
de lev en overl leden v d Aartsbroederschap
Dinsdag 6 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 8 januari
09.00 uur v overl.echtp.Caulfield-Tholen;;v
kinderen Kinderkrans &Aartsbroederschap
Zaterdag 10 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
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PS: Het kantoor van de basiliek is tussen Kerst- en Nieuwjaar gesloten. Er is dan 's
middags ook geen rozenkransgebed. Iedereen is welkom om naar onze mooie kerststal te
komen kijken. De basiliek is alle dagen open behalve op maandag.

Kerstkaarten te koop
De Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het H.Hart geeft weer religieuze
getinte uit met stemmige kersttaferelen zoals deze te vinden zijn in en rond de
basiliek. Een setje van 5 kaarten is voor 5 euro te koop op de Oude Markt 20 of in de
basiliek. De opbrengst is voor het onderhoud van de basiliek.

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
ING-bank: NL07INGB0001571973)

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN: Op vrijdag 5 december (1e
vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie
rondgebracht. Ook op woensdag 24 december wordt vanwege Hoogfeest van Kerstmis
Parochieblad HH. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Hart v Jezus - H. Paulus
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de H. Communie rondgebracht. Op de 1e vrijdag in januari 2015 wordt dan geen H.
Communie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch
de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: bij de diaken tel.
4513381 of bij deken 4512275.
WEBSITE URNENHOF:Iedere woensdag 16u Rozenhoedje Bernadettekapel
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. 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 email wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een
hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA & BERNADETTEKAPEL
Van maandag tot en met vrijdag: van 11 tot 16 uur . Op zaterdag en op zon- en
feestdagen: van 14 tot 16 uur. Elke woensdag wordt in de Maria & Bernadettekapel
om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.

MISINTENTIES
Zondag 30 november:1e zondag vd Advent 10.30 uur The Voices of Kids
Annie Nicoll-Poussart vanwege de 4e jaardienst; jaardienst Ber Parren en overleden
ouders Tummers en kinderen (gezinsviering)
Zondag 7 december: 2e zondag vd Advent 10.30 uur Schola
Overleden ouders Cremers-Honings en zoon Jan; Reinhard en Fien v.d. BrockLimpens
Zaterdag 13 december 16.00 uur Barbaramis (Fanfare St. Barbara)
Zondag 14 december: 3e zondag vd Advent 10.30 uur Cantate
Jaardienst Ria Schaeken-Kelderman
Woensdag 17 december:
19.00 uur boeteviering Volkszang
Zondag 21 december: 4e zondag vd Advent 10.30 uur Volkszang
Woensdag 24 december: Kerstavond
18.00 uur
Sound 70
22.00 uur
Cantate
Anna Wackers-Proosten en Frits Wackers; Jos Haars - Fien Caanen en overleden
ouders Tummers en kinderen; overleden ouders Eussen-Smeets en dochter Toosje;
Paul Bergmans en Fien Bergmans-Jessen, overleden leden vd familie Bergmans en
familie Jessen; Peet en Elly Kusters-Geelen
16
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Donderdag 25 december: Hoogfeest: Geboorte van Jezus - Kerstmis
intenties als op 24 december
10.30 uur
Oos Koor
Vrijdag 26 december: 2e kerstdag -Feest H. Stephanus
intenties als op 24 december
10.30 uur
Volkszang
Zondag 28 december:
Feest H. Familie
Annie Nicoll-Poussart; jrd Bert Ponsen
10.30 uur
Volkszang
Donderdag 1 januari: Heilige Maria, Moeder van God; Octaaf van Kerstmis
10.30 uur
Volkszang
Zondag 4 januari: Driekoningen
10.30 uur
Schola
overl ouders Zinken-Beckers, kinderen en kleinkinderen; Reinhard en Fien v.d.
Brock- Limpens
GEDOOPT: Op 9 - 11 -2014 is gedoopt Lorenzo Kusters, Henri Jonasstraat 35, Sittard. Op
16-11-2014 is gedoopt Damian Bijlsma, Guido Gezellestraat 3, Sittard
WAT BETEKENT DE KERK VOOR U?
Bij de feestelijke heropening na de restauratie van de gewelven op 27 september 2009
schreven parochianen: "Lief en leed hebben we gedeeld in onze kerk. Wij zijn in de kerk
getrouwd, onze zoon is er gedoopt. Mijn ouders kregen in deze kerk hun laatste eer." Een
andere reactie: "Overhoven en de kerk is mijn leven. Vanaf mijn tweede jaar woon ik hier. 1e
Communie, Vormsel, trouwen, dopen van de kinderen enz. en ook rouwen heb ik hier in de
kerk meegemaakt......Hopelijk blijven veel mensen betrokken bij de kerk." Verder:"Getaoge
en geboare in dit dörp....Hie vuile veer òs thoes, al woon ich hie neit meer, mien sociale laeve
is hie in Euverhaove. "
Toon uw betrokkenheid bij de kerk en zorg er samen voor dat we parochie en kerk levend
kunnen houden: nu en in de toekomst. Maak uw bijdrage over op:
NL 37INGB0001035314 of NL60RABO0147635594 ovv 85 jr Kerk Overhoven Op 9
februari 1930 werd de eerste steen van de kerk van het H. Hart in Overhoven gelegd en op 2
juli 1934 was de plechtige inwijding van deze kerk. Tussen 9 februari 2015 en 2 juli 2019
willen wij aandacht besteden aan het 85 jarig bestaan van onze kerk, met o.a. een
tentoonstelling. Daarom een oproep aan iedereen die de beschikking heeft over materialen,
zoals foto's, boekjes, schilderijen etc. om contact op te nemen met B.Bongers tel 046 4522685
of A.Verboord tel. 046 4526327. Men kan het ook afgeven op het parochiekantoor in de
Geldersestraat 37.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 7 december en op zondag 4 januari kunt u na de mis weer
een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 21 december na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden
parochianen de ziekencommunie gebracht. ROZENKRANS: elke dinsdag om 18.00 uur en
elke woensdag en donderdag om 19.00 uur in de Mariakapel.
KERSTSTUKJES: Ten bate van de kerk worden er kerststukjes gemaakt. Deze kerststukjes
worden gemaakt door vrijwilligers, die ondersteund worden door vakmensen. Er worden
voorbeelden gemaakt waarop u kunt inschrijven. Gevraagd wordt om bakjes ter beschikking te
stellen voor deze bloemstukjes. Deze kunt u -tijdens kantooruren- afgeven op het
parochiekantoor.
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van
Parochieblad HH. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Hart v Jezus - H. Paulus
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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 2 januari 2015

Zaterdag 29 nov
Maandag 1 dec
Woensdag 3 dec

1E ZONDAG VAN DE ADVENT
19.00 u. Jrd overl. ouders Hendriks-Spijkers en zoon Victor
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Voor het slagen van een operatie

2E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 6 dec
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 8 dec
19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 10 dec 19.00 u. Willy v.Hees en ovl. Ouders Keijzers-Franken
3E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 13 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 15 dec 19.00 u. Voor een bijzondere intentie
19.30 u. Boeteviering
Woensdag 17 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
4E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 20 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 22 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
Kerstmis, Geboorte van de Heer
Woensdag 24 dec 20.00 u. NACHTMIS
Jrd Lies Thissen-Janssen en overleden familieleden
Jrd Lies Tummers-Tangelder en overleden familieleden

♫Bernadettekoor

Zaterdag 27 dec
Maandag 29 dec

H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
OPENBARING DES HEREN
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1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel voor Kerkbijdrage!
Zaterdag 3 jan
Maandag 5 jan
Woensdag 7 jan

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof. Donderdagmorgen is
de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. Donderdag 25, Vrijdag 26 december
en Woensdag 31 december is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk. Donderdag 1 Januari om
11.30 uur is er voor de parochie’s een gezamenlijke Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met
aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark. U bent van harte Welkom!!! Misintenties
voor het volgende parochieblad tot 27 dec bij Diaken Fleischeuer 4528072, Kantoor
4512275, het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.Vrijwilligers Bedankt!!! Een
hartelijk woord van dank gaat bij het naderen van het Kerstfeest en de jaarwisseling uit naar
onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters. Zonder hun steun en inzet gaat het echt niet. En
natuurlijk ook aan alle parochianen die het afgelopen jaar weer mee hebben gedaan aan de
kerkbijdragen. We hopen dat wij in 2015 weer op uw inzet en bijdragen kunnen rekenen.

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
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24
Diaken B. ter Haar, Baandert 23
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2

Contact:
4512275
4008960
 4512628
 4513381
 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!!

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
voor al het overige:
administratie:  4512275

Parochieblad HH. Petrus & Michaël - H. Bernadette - H. Hart v Jezus - H. Paulus
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Het volgende parochieblad verschijnt op 10 januari en loopt tot 14 februari 2015.
Kopij aanleveren vóór 2 januari 2015 a.s. op de administratie
Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com

VIERINGEN ROND KERST
BOETEVIERINGEN: 19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur

ma 15 december
di 16 december
wo 17 december

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

KERSTAVOND: 17.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
22.00 uur
22.45 uur
23.00 uur

Kindje wiegen
Gezinsmis
Gezinsmis
Nachtmis
Vigiliedienst en
Nachtmis
Nachtmis
Vigiliedienst en
Nachtmis

St.-Petruskerk
St.-Petruskerk
H. Hart Overhoven
St.-Pauluskerk
St.-Petruskerk
H. Hart Overhoven
20.30 uur

18.00 uur

Nachtmis

St.-Michielskerk

1E KERSTDAG: als op zondag,
2E KERSTDAG: als op zondag,
OUDJAAR: 18.30 uur

Dankdienst

St.-Petruskerk

18.00 uur

NIEUWJAAR: als op zondag
Traditiegetrouw is op donderdag 1 januari 2015 - aansluitend aan de plechtige Hoogmis van
11.30 uur in de St.-Petruskerk - de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (t.o. de basiliek).
Van harte uitgenodigd!

Het priesterteam, diakens, catechisten,
vrijwilligers en kerkbestuur
wensen U een Zalig Kerstfeest
en een
Gezegend Nieuwjaar!!

Denkt U aan inlegformulier in deze uitgave!! Het is voor de jaarlijkse Aktie
KERKBALANS. Het gaat om uw bijdrage in 2015!!
Niet vergeten -- Gewoon doen!!
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