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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 28 maart 2015.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
IN KADER VAN HET JAAR VAN GODGEWIJD LEVEN
De 'grote Theresia' wordt 500 jaar
Het jaar 2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Jaar van het Godgewijde leven'. In deze
serie belichten we dit jaar regelmatig een bijzondere religieus. In deze eerste aflevering:
Theresia van Ávila (1515 - 1582), een van de beroemdste Karmelietessen uit de geschiedenis.
Op 28 maart van dit jaar is het 500 jaar geleden dat Theresia van Avila als Teresa de Cepeda y
Ahumada werd geboren. Ze was de dochter van een Spaanse edelman. Op 18-jarige leeftijd
trad ze toe tot de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Karmel in het klooster van de
Menswording in Ávila. Na een mystieke ervaring van het lijden van Christus stichtte ze
ondanks veel tegenwerking in 1562 het Sint-Jozefklooster te Avila. Daarmee begon haar
hervorming van de Karmelorde. In totaal stichtte Theresia meer dan 30 nieuwe kloosters. Doel
van de hervorming was de ontwikkeling van een spiritualiteit die Theresia de Weg van de
Volmaaktheid noemde. Vanaf 1567 breidde de nieuwe beweging zich zeer snel uit, ook dankzij
Theresia's geestverwant Johannes van het Kruis. Deze mysticus hervormde de
karmelietenkloosters. Theresia had een druk leven van afmattende reizen van het ene klooster
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naar het andere. Tussendoor bad ze vaak in eenzaamheid.
Theresia zocht God in het binnenste van haar hart. Daarover schreef ze het indrukwekkende
boek “El castillio interior” ('De innerlijke burcht' ook wel vertaald als 'Het kasteel der ziel').
Hierin leert ze de lezer bidden op eenvoudige en tegelijk diepzinnige manier. Elke nieuwe
ontwikkeling in het gebedsleven wordt voorgesteld als een kamer in een kasteel: overbodig te
zeggen dat men tenslotte uitkomt in de schatkamer, waar God woont en daar de bidder met
liefde opwacht en ontvangt. Theresia van Ávila stond bekend als een aardige en vriendelijke
vrouw. Ze overleed in Alba de Tormes op 4 oktober 1582, de laatste dag dat in het westen de
Juliaanse kalender werd gevolgd. De volgende dag was het de 15de oktober van de
Gregoriaanse kalender, vandaar dat op die dag haar liturgische gedachtenis wordt gevierd.
Theresia is patrones van Spanje. In 1970 werd ze door paus Paulus VI als eerste vrouw in de
geschiedenis uitgeroepen tot kerklerares. Theresia van Ávila wordt de 'grote Theresia' genoemd
ter onderscheiding van Theresia van Lisieux die in de 19e eeuw in Frankrijk leefde en ook
Karmelietes was. In Limburg zijn er onder meer Karmelietessenkloosters in Echt, Heerlen en
bij ons in Sittard de Zusters van de Kollenberg.
VASTENAKTIE 2015: SRI LANKA
Op Aswoensdag 18 februari begint de vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met
wat minder te doen. Dan kunnen we onze tijd, geld en aandacht delen met degenen die onze
steun kunnen gebruiken. Bij de Vastenaktie van dit jaar staat Sri Lanka centraal. Wie op
internet zoekt naar informatie over Sri Lanka vindt al snel prachtige foto’s van een paradijselijk
vakantieland: hagelwitte palmstranden, eeuwenoude boeddhistische tempels. En de beroemde
theeplantages, destijds door de Engelsen aangelegd, toen het land nog Ceylon heette. Maar
achter deze mooie foto’s gaat een schrijnende werkelijkheid schuil. Sloppenwijken, mensen die
op straat leven, piepkleine lemen hutten. En op de theeplantages leven de mensen zeer
geïsoleerd in de beruchte ‘linerooms’. Meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde kamers.
Ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de plantage, schoon water en goed sanitair
ontbreken en ondanks hun lange werkdagen en het zware werk, verdienen ze onvoldoende om
hun kinderen goed te
eten te geven en naar
school te sturen. Tot
overmaat van ramp
kiezen veel vrouwen
ervoor om naar het rijke
Midden-Oosten te gaan.
Daar is veel vraag naar
huishoudelijke hulp. De
vrouwen laten hun jonge
kinderen achter in de
hoop voldoende geld te kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden en om een goed huis
te kunnen bouwen. De realiteit is echter anders en voor de meeste vrouwen en hun gezinnen
zijn de problemen na terugkomst alleen maar groter geworden. In Sri Lanka hebben religieuze
en etnische scheidslijnen diepe kloven gevormd in de samenleving. De Boeddhistische
Singalezen en de Hindoeïstische Tamils leefden apart van elkaar, met ieder hun eigen geloof,
hun eigen taal en hun eigen cultuur. De Tamils voelden zich gediscrimineerd en buitengesloten
en dit mondde uit in een bloedige burgeroorlog, die pas in 2009 is beëindigd. SETIK, de
caritasorganisatie van het bisdom Kandy, zet zich in voor vrede en verzoening over religieuze,
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culturele en etnische grenzen heen. Onderling vertrouwen is daarvoor essentieel. SETIK staat
voor: Socio Economic Training Institute of Kandy. De mensen van SETIK weten haat en
wantrouwen om te zetten in begrip, vertrouwen en zelfs in vriendschap! Door middel van een
groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen
en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te
vervullen. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij.
Concreet betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en
trainingen organiseert over thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’.
Door computercursussen en bloeddonatie-campagnes waaraan beide bevolkingsgroepen
deelnemen verdwijnen de tegenstellingen. Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra
opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine
bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen kunnen hier na
schooltijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun huiswerk. Deze opvang
gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken van de programma’s van SETIK.
De Vastenaktie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK.
Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met daarbij
de bekende vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in het volgende parochieblaadje.
Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer. Voor het ophalen
van de Vastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad, zijn weer vrijwilligers nodig en dus
zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel dan even naar de administratie 0464512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com.
LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld
dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat onder vermelding van
‘vastenaktie 2015’ naar het banknummer van onze parochie: NL 51 INGB 0001032540 of het
diocesaan nummer van de Vastenaktie: NL21 INGB 0003000046 tnv Missieburo Roermond.

VASTENAKTIE 2015
Grenzeloos samen leven in Sri Lanka
Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in
de kerk klaar!!

Missieburo
Roermond

POSTUME KERKELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JACQUES NOHLMANS
Op zondag 1 februari j.l. mocht Mevr. Gonda Nohlmans-Duysters (Odasingel) in naam
van haar overleden man de Pauselijke Onderscheiding Benemerenti ontvangen. Deze werd
door de deken uitgereikt aan het einde van de H Mis. Deze dienst was tevens de
Zeswekendienst voor Jacques Nohlmans. De hele familie - kinderen en kleinkinderen -,
buurtbewoners, collega’s collectanten, vrienden van de kerkenwacht, kerkmeesters en vele
kerkbetrokkenen waren hierbij aanwezig. Deken gaf bij de uitreiking aan wat Jacques voor
onze kerk heeft betekend: niet alleen in weekeinde, maar ook door de week was hij er altijd.
Tot en met dat hij kromgebogen zijn collectantenwerk of kerkenwacht deed, hij bleef steeds
zijn milde en brede glimlach tonen. Omwille van die tientallen jaren trouwe dienst eerde en
dankte de Kerk hem bijzonder. Daarom deze Pauselijke Onderscheiding. Zijn vrouw Gonda
nam graag deze onderscheiding in ontvangst. Door haar deze onderscheiding te overhandigen, danken wij hem en heel de familie! Proficiat en Gods Zegen voor U en uw familie!!
Deken Wilbert van Rens
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‘LAAT JE NIET GIJZELEN DOOR ZORGEN OVER DE TOEKOMST’
Aartsbisschop Kardinaal Eijk heeft onlangs aangegeven dat er heel wat kerken in het
aartsbisdom Utrecht gesloten zullen worden. Volgens een prognose van Kardinaal Eijk zal het
aartsbisdom Utrecht over vijftien jaar nog maar twintig van de driehonderd kerken tellen. Dit
meldt het Katholiek Nieuwsblad. Zijn collega Bisschop Mgr. De Korte heeft ook deze zorgen.
Maar hij verwoordt het als volgt:“ Ook zonder een eigen kerkgebouw kan een vitale katholieke
gemeenschap functioneren, door bijvoorbeeld samenwerking met een plaatselijke protestantse
gemeente of door gebruik te maken van een aula van een school”. Dat zegt bisschop Gerard de
Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden in een verzonden pastorale brief aan
pastoresteams en parochiebesturen. Mgr. De Korte vindt dat zijn gelovigen zich niet moeten
laten gijzelen door zorgen over de toekomst van de Kerk. “Door alleen te denken in termen
van teruggang en krimp bouwen wij niet op maar breken wij af. Denken in termen van louter
krimp dreigt ieder enthousiasme te doven.” Het bisdom Groningen-Leeuwarden brengt
momenteel het aantal parochies terug van 80 tot 19.

In ons Bisdom en Parochie
Over ons bisdom lazen we in januari dat de uitgaven van de parochies in Limburg in 2013
bijna 3½ miljoen hoger waren dan de inkomsten. En het bericht onlangs in de krant dat meer
dan de helft van de Limburgse parochies een structureel tekort heeft, en het solidariteitsfonds
van het bisdom dit niet meer kan bijpassen…. Het komt nu wel erg dicht bij ons. En ook wij
ontlopen deze problemen niet! U weet al dat de financiën van ons parochiesamenwerkingsverband er ook niet zo florissant bij staan, hetgeen de volle aandacht heeft van ons kerkbestuur.
We hopen binnen enkele maanden weer een officieel overzicht van de laatste stand van zaken
te publiceren. Hoe het ook zij: wij sluiten zich aan bij de oproep van paus Franciscus om als
Kerk naar buiten te gaan, “naar waar de mensen wonen en werken”.

‘Klein en knus wordt irrelevant’
Mgr. De Korte signaleert dat de bestaande pastorale praktijk een grote zuigkracht op
pastorale teams en besturen heeft. Het louter vasthouden aan het bestaande betekent volgens
hem een langzaam afsterven. “Klein en knus maar steeds meer irrelevant. De huidige
verouderende gemeenschappen moeten wij bemoedigen, maar ook aansporen om
noodzakelijke vernieuwingen toe te laten.” In dat kader pleit de bisschop voor nieuw
missionair pastoraat waarbij het bereiken van vele gelovigen krachtig moet gebeuren vanuit
sterke pastorale centra. Kleine kapellen bedienen ondermijnen juist dienstbaarheid!

2015
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

PAUS, ANTICONCEPTIE EN VERANTWOORD OUDERSCHAP ……..
Op de terugweg uit de Filippijnen heeft paus Franciscus weer van zich doen spreken door zijn
inmiddels traditionele persconferentie ‘uit de losse pols’ aan boord van het vliegtuig. Op een
vraag van een journalist ging hij in op de kwestie van de anticonceptie en liet hij weten dat de
visie van de Kerk daarover niet zou veranderen onder zijn pontificaat. Waar het de paus om
gaat is ‘verantwoord ouderschap’. Om dat toe te lichten nam hij woorden in de mond waarvoor
hij zich vooraf al verontschuldigde: om een goede katholiek te zijn hoeven we niet te doen
zoals de konijnen. Waarmee hij aangaf dat het blijkbaar niet de wens van de Kerk is dat wij
maar raak doen in de voortplanting om zo groot mogelijke gezinnen te krijgen. Zonder er
4
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dieper op in te gaan maakte hij daarbij reclame voor de natuurlijke geboorteregeling, zoals die
door de Kerk wordt aanvaard en zelfs voorgesteld.
Opgelucht
Sommige seculiere media reageerden enerzijds aangenaam verrast door de gedurfde
woordkeuze van de paus, maar tegelijk wat teleurgesteld: nu mogen we ook van deze paus
geen condoom, pil of spiraaltje gebruiken. Maar ook opgelucht, dat de Kerk niet wil dat we
maar zo groot mogelijke gezinnen zouden vormen. Het schrikbeeld van de overbevolking van
de wereld is gemeengoed en de discussie over het dichtbevolkte land van de Filippijnen en de
grote armoede daar, laaide flink op, om te betogen dat overbevolking tot armoede leidt. Paus
Franciscus, die blijkbaar goed bijhoudt hoe de media reageren op zijn uitspraken, nuanceerde
die opvatting in de woensdagaudiëntie: dat is een te simplistische voorstelling van zaken.
Armoede wordt volgens hem veroorzaakt door de uitsluiting en verwerping van mensen in de
samenleving. Hoe dan ook: het is gewoon een demografisch feit: de rijkste regio’s in de wereld
zijn over het algemeen de dichtst bevolkte. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de Lage Landen.
Terecht is het, te wijzen op de corruptie die in een land als de Filippijnen heerst, en waar de
paus ten overstaan van president Aquino in heldere bewoordingen over gesproken heeft.
Armoedeproblematiek heeft zelden met overbevolking te maken en zo goed al altijd met
slechte verdeling van middelen, corruptie, oorlog, soms natuurrampen, maar die laten zich
opvangen door een goed en rechtvaardig georganiseerde samenleving.
Negatief
Vanuit bepaalde katholieke kringen werd ronduit negatief gereageerd. Hoe kan een paus zich
van zulke woorden bedienen? En wat te denken van de grote gezinnen, die nu weggezet
worden als zou men zich ‘als konijnen’ hebben gedragen? En hoe ongelukkig was het
voorbeeld gekozen van die katholieke vrouw die voor een zevende maal via een keizersnede
een kind ter wereld liet komen, wat door deze paus als onverantwoordelijk werd beschouwd?
Ook dergelijke reacties wereldwijd zijn de paus blijkbaar niet ontgaan, want in dezelfde
woensdagaudiëntie sprak hij zijn vreugde uit over de grote gezinnen die hij in de Filippijnen
had gezien en betitelde hen als een waar geschenk van God. Waar het de paus in het vliegtuig
manifest om te doen was, was een beeld neer te zetten van verantwoord ouderschap. En
inderdaad: er zijn omstandigheden, zo leerde paus Paulus VI al, waarin het onverantwoord is
om nog meer kinderen te verwekken en het van verantwoord ouderschap getuigt om dat niet te
doen. Of de vrouw met de zeven keizersneden daarvan een gelukkig voorbeeld was, ligt aan de
verdere specifieke omstandigheden die uit die ene zin van paus niet op te maken zijn. Als grote
gezinnen een gave van God zijn, dan is dat niet om de statistieken van de Katholieke Kerk op
peil te krijgen, of een land aan een katholieke meerderheid te helpen, maar voor het welzijn van
de mensen, de leden van een gezin, de kinderen die er een ‘school voor het leven’ doorlopen,
voor de samenleving met een evenwichtige demografische opbouw die bijdraagt aan een
stabiele en gezonde economie en voldoende geld om de pensioenen uit te betalen, om het
voorbeeld van de paus te hernemen. En inderdaad: het westen is op een haast suïcidale manier
bezig met de menselijke seksualiteit en vruchtbaarheid om te gaan, door massale anticonceptie,
abortus, met als gevolg: veel te lage geboortecijfers die demografen geen overbevolking maar
een implosie van de bevolking in de komende decennia doen voorspellen.
Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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VERDER NIEUWS UIT WERELDKERK: EERSTE KARDINAAL VAN MYANMAR
Aartsbisschop Charles Maung Bo van Yangon zal op
14 februari, samen met 19 andere bisschoppen, door
paus Franciscus officieel tot kardinaal worden
benoemd. Daarmee zal hij de eerste kardinaal zijn in
de 500-jarige geschiedenis van de katholieke kerk in
Myanmar (vroeger Birma).

Openheid
De kerk in Myanmar, het land dat vorig jaar centraal
stond in Missio’s Wereldmissiemaand, heeft verheugd
op het nieuws gereageerd. De secretaris van de
bisschoppenconferentie van Myanmar, Fr. Maurice
Nyunt Wai: “Ik zie een verband tussen de recente openheid van ons land en de benoeming van
een kardinaal voor ons land.” Hij zei ook dat de benoeming de weg kan helpen plaveien voor
het aangaan van diplomatieke betrekkingen tussen Myanmar en het Vaticaan.

Religieuze spanningen
In een interview kort na zijn benoeming zei aartsbisschop Bo dat hij zal aandringen op een
einde van het sektarisch geweld in zijn land. Hij riep religieuze leiders van alle godsdiensten op
om mee te helpen de spanningen te verminderen. “Hoewel de problemen van religieuze
conflicten niet meteen zijn op te lossen, geloof ik wel dat we deze problemen kunnen oplossen
als we ons uiterste best blijven doen vanuit een edele en goede geest.”

Afspiegeling van de wereldkerk
Met de benoeming van 20 nieuwe kardinalen laat paus Franciscus zien, dat hij een betere
afspiegeling wil van de wereldkerk. Het aantal Europeanen wordt minder ten gunste van
kardinalen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Zo komen de nieuwe kardinalen onder meer uit
Thailand, Vietnam, Mozambique, Kaapverdië, Tonga en Uruguay.

BERICHT VAN KROMBROODRAPENCOMITÉ
Al in de 15e eeuw werden in Sittard broden uitgedeeld aan mensen in armoede. Dit is in de
loop van de tijd langzaam uitgegroeid tot een traditie. Op halfvastenzondag (Laetare-zondag)
verstopte de vader van het gezin in alle vroegte krombroodjes in eigen tuin of in de Kollenberg.
De kinderen moesten de broodjes vervolgens gaan zoeken. Hen werd verteld dat die uit de
hemel waren gevallen. Dit gebruik raakte echter ná de Eerste Wereldoorlog in het slop.
Daarom heeft een aantal Sittardenaren in 1923 het
Krombroodrapencomité opgericht om het gebruik in
stand te houden. Sinds de oprichting van het comité
vertrekt er elk jaar een stoet richting Kollenberg waar
vanaf de kogelvanger de broodjes uitgegooid worden.
Ook dit jaar, op zondag 15 maart a.s., zal het op de
Kollenberg weer duizenden overheerlijke krombroodjes “regenen”. Traditiegetrouw gooit het
krombroodrapen-comité met halfvasten de krombroodjes naar de grabbelende en graaiende
kinderen. Dat gebeurt om 14.30 uur langs de zogenaamde kogelvanger, net onder de St.
Rosakapel. Het krombroodrapen is inmiddels één van de oudste Sittardse tradities. Een traditie
waar menig “Zittesj Mechelke of Sjnaak” met veel genoegen aan terug denkt. En daar is het
comité trots op.
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En, weer of geen weer, het krombroodrapen en het aansluitende familie evenement gaan onder
alle weersomstandigheden door. Dus kom 15 maart om 14.30 uur naar de Kollenberg voor
het traditionele krombroodrapen in een traditionele omgeving met na afloop diverse optredens
en activiteiten aan de voet van de kogelvanger op de Kollenberg in Sittard.

180 KM TE VOET NAAR ASSISI IN 2015: IN HET VOETSPOOR VAN FRANCISCUS:
Een moderne pelgrimstocht te voet naar Assisi vanaf Stroncone, door Umbrië, het groene hart
van Italië. De tocht is van 7 t/m 21 juli 2015. Het is voor de geoefende wandelaar die niet bang
is voor avontuur. Het zijn 180 km in negen wandeldagen. Er kunnen maximaal 18 personen
mee. Het is back to basics. We koken meestal zelf. De luxe is dat we alleen onze dagrugzak
met eten, drinken en regenkleding hoeven te dragen. De andere spullen gaan met het busje
mee, dat steeds door twee andere leden van de groep wordt gereden. Op maandagavond 16
maart om 20.00 uur geef ik, pastoor Mattie Jeukens, gids en begeleider van deze tocht en
franciscaan, voor belangstellenden een informatieavond op de pastorie Voltastraat 45 in
Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348, zie ook www.franciscaansevoettochten.nl
U bent welkom!!
FRANCISCUS EN ZIJN VOLGELINGEN
9-daagse Busreis naar Padua, San Giovanni Rotondo en Assisi van 10-18 juni 2015
Op verzoek van Mgr. Wilbert van Rens, organiseert de stichting Bon Pasteur een 9-daagse
bedevaart/cultuurreis waarbij de spiritualiteit van de Heilige Franciscus de leidraad is. De
huidige Paus, die bewust de naam van deze Heilige aannam, roept ons op om ons weer
hernieuwd te laten inspireren door de H. Franciscus. De Heilige Franciscus nam het steeds
weer op voor de zieken en verstotenen in onze maatschappij en liet zich onverschrokken
leiden door het opperste Gebod van het Evangelie: De Naastenliefde. Ga met ons mee en
laat het voorbeeldig leven van Sint Antonius, de Heilige Pater Pio, de Heilige Clara en St.
Franciscus u inspireren.
U kunt het volledige reisprogramma lezen op de folders die u vindt achter in de kerk. Ook
kunt u hier onderaan dit artikel de adressen vinden waar u verdere informatie kunt krijgen.
De reis verloopt via Frankrijk (1e overnachting in Mulhouse), vandaar naar H. Antonius te
Padua (2e overnachting), dan langs Adriatische kust naar Pater Pio in San Giovanni Rotondo,
daar hebben we 4 overnachtingen, vervolgens naar de H. Franciscus in Assisi alwaar men 1
overnachting heeft. De terugreis wordt aanvaard naar Einsiedeln in Zwitserland. Einsiedeln is
dé Maria bedevaartsplaats van Zwitserland. Daar de laatste overnachting en dan naar
Nederland terug. We blijven gemiddeld 2-3 uur in de bus zitten, elke keer wandelpauze en
om 18u sluiten we busreis af om naar een hotel te gaan.
Deze 9 -daagse reis kost slechts € 695,-- per persoon in een twee persoonskamer. De toeslag
eenpersoons kamer bedraagt €160,--.
Aanmelden via een aanmeldingsformulier dan wel via email info@bonpasteur.eu of bij de
deken. Zie ook folders: achter in de kerk!
Informatie bij de stichting Bon Pasteur. www.bonpasteur.eu of bij de reisleider Gerard van
Rens, gerard@vanrens.be of per telefoon +31(0) 652497965

P.S. Voor wie nog mee naar Rome wilt (10-17 april a.s.), neem dan contact op met Bon
Pasteur (zie voor laatste berichtgeving en informatie: www.bonpasteur.eu of 06 52497965)
Er zijn nog plaatsen!!
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NAAR LOURDES MET DE LIMBURGSE BEDEVAART
Een reis met meerwaarde. Zo kan een bedevaart naar Lourdes het beste worden omschreven.
Elk jaar trekken miljoenen mensen van over de hele wereld op bedevaart naar het stadje van
Bernadette aan de voet van de Pyreneeën. Heeft uw el eens overwogen om een bedevaart te
maken? De Organisatie Limburgse Bedevaarten uit Maastricht biedt in juni en september de
mogelijkheid om deze reis mee te beleven. Met honderden andere pelgrims bezoekt u de grot
van de verschijningen. Samen loopt u mee in de processie. Samen ervaart u welke boodschap
Maria meer dan 150 jaar geleden aan het meisje Bernadette Soubirous gaf en wat zij ons
vandaag nog te zeggen heeft. U kunt reizen samen met de Organisatie Limburgse Bedevaarten.
Zij organiseren al bijna 95 jaar geheel verzorgde bedevaarten voor pelgrims uit heel Nederland.
De reis vindt plaats per nachttrein, bus of vliegtuig. In Lourdes overnachten we in moderne
hotels. Professionele reisleiders en pastores staan borg voor een onvergetelijke week in
Lourdes. Tijdens de bedevaart wordt een volledig Nederlandstalig programma aangeboden.
Voor eventueel zieke of minder valide pelgrims is medische en verpleegkundige begeleiding
beschikbaar. Een grote groep vrijwilligers zorgt desgewenst voor rol- stoelvervoer. Meer
informatie over een bedevaart naar Lourdes is verkrijgbaar bij ons parochiekantoor. Of vraag
vrijblijvend een brochure aan bij de Organisatie Limburgse Bedevaarten: Tel: 043-3215715;
e-mail: info@bedevaarten.com of kijk op www.bedevaarten.com

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 W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540
NL98RABO 0147603676

NIEUWKOMERS WELKOM!

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

OVERLEDEN
Zr. Augustina Bos
Zr. Céline Meijs
Rika Dieteren-Geurts
Els Mestrom-vd Winkel
Zr. Tonia Sangers

Plakstraat 24
Smithlaan 151
Leyenbroekerweg 40B

Kennedysingel 24
Smithlaan 151

89 jaar
92 jaar
85 jaar
94 jaar
96 jaar

†
†
†
†
†

09-01-2015
11-01-2015
21-01-2015
29-01-2015
02-02-2015

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
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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
Zondag 15 februari 17.00 u - dinsdag 17 februari 14.00 u – Bezinningsdagen in stilte
"DEUGDZAAM LEVEN": Bezinning over het belang van de menselijke deugden.
Leiding: Pastoor Martin Otto Kosten: € 80,00
Maandag 23 februari 15.00 u - vrijdag 27 februari 14.00 u Retraite in stilte:
"OP WEG NAAR PASEN" (bezinning tijdens vastenavonddagen)
Leiding: Pater Frans Vervooren, OCD Kosten: € 208,00
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)
Zondag 8 maart (10.00 - 17.00 uur) Bezinningsdag in stilte:
"ZO IS ER VREUGDE BIJ DE ENGELEN VAN GOD OVER
ÉÉN ZONDAAR DIE ZICH BEKEERT" (Luc 15,10)
Leiding: Pater Ambrosius Bantle ORC Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen)
Maandag 9 maart (17.00 uur) - donderdag 12 maart (14.00 uur) Retraite in stilte:
"GIJ ZULT DE ENGELEN GODS ZIEN OPSTIJGEN EN NEERDALEN
IN DIENST VAN DE MENSENZOON." (Joh. 1,51)
Leiding: Pater Ambrosius Bantle, ORC Kosten: € 150,00
Donderdag 14 mei (17.00 uur) - zondag 17 mei (14.30 uur) Gebed als ontmoeting met God:
Geloofsdagen: "HEER LEER ONS BIDDEN!"
Leiding: Rector Ruud Goertz en Zr. M. Renata Kart, Carmel DCJ Kosten: € 150,00
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard, tel 0464570993 Zr. Gisela: regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl
VERVOLG BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI SAMEN MET SITTARDSE PAROCHIES:
Sinds 2 jaar zijn we in ons bezinningshuis Regina Carmeli als pelgrim op weg met Jezus. In
2015 willen we in de voetsporen van paus Franciscus Jezus in onze medemensen ontmoeten.

“Pelgrim, ontmoet Mij in de ander!”: De zeven werken van barmhartigheid

U bent welkom in de komende maanden op elke 2e dinsdag 19u45 – 21u45: zie data
Kernpunt bezinninggedachte:“Al wat gij gedaan hebt voor een deze geringste van mijn
broeders hebt gij voor Mij gedaan.”
Mt 25, 31-46
10 maart:
Zieken verzorgen
14 april:
Vreemdelingen herbergen
12 mei:
Gevangenen bezoeken
9 juni:
Dorstigen laven
U bent welkom!! Meer informatie, inschrijving: bij
Zr. M. Gisela - Bezinningshuis ‘Regina Carmeli’ - Kollenberg 2 -6132 AL Sittard
Tel. 046 457 09 93 Email: regina.carmeli@carmeldcj.nl info: www.reginacarmeli.nl

GEZINSMIS HALFVASTEN
Op zondag 15 maart is er bij gelegenheid van halfvasten en
Krombroodrapen - om 11.30 uur in de St.-Petruskerk weer een
speciale Gezinsmis. Ouders en kinderen, welkom!
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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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
met St. Joep 19 maart van 14u30-16u30 en de andere data voor 2015 zijn 26 maart,
16 april, 7 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10
december, telkens van 10u30-12u30.
VRAAG ZELF OM HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING
Iedereen die door leeftijd of broosheid van gezondheid zodanig getekend is dat hij of zij moet
rekening houden met de eindigheid van ons menselijk bestaan in de nabije toekomst, kan
vragen aan de priester om de Ziekenzalving. Zo kan men zich persoonlijk voorbereiden op
de ontmoeting eens met de Levende Zorgvolle Heer! Neem daarvoor contact met de deken
4512275, pastoor Kerkhofs 4008960 of kapelaan 4512628. Men kan dit Sacrament vaker in
het leven ontvangen. Bewoners van verpleeghuizen of zorgcentra worden door de Geestelijke
Verzorging hierop geattendeerd. Ook familie of nauw betrokken mantelzorgers kunnen dat
aanvragen. De Zusters van de Plakstraat vieren dit - zoals ieder jaar - in hun kapel voor hun
medezusters. Buurtbewoners en andere parochianen – die menen hiervoor in aanmerking te
komen – mogen zich aanmelden. U moet zich wel even opgeven bij de zusters: tel: 046 –
45 11 739. Iedereen is welkom! De dienst is op Woensdag 18 maart om 17.00 uur.
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Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 15 februari: Zesde Zondag door het Jaar. (Vastenavondzondag)
Maandag 16 en dinsdag 17 februari: Carnavalsmaandag en –dinsdag:
de avondmis vervalt van 19.00 uur in de St.-Petruskerk. Op dinsdag vervalt
de H.Mis in de Basiliek en ook het rozenhoedje. Ook de Basiliek en
eveneens onze administratie zijn die dagen gesloten !
Woensdag 18 februari: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag,
begin van de Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend
en aan de gelovigen het askruisje uitgereikt. Begin van de Vastentijd en ook de start van de
Vastenaktie (zie blz 2en 3).
IN DE VEERTIGDAGENTIJD in onze St.-Petruskerk:
elke zondag om 16.00 uur: Vesperdienst - elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg
Zondag 22 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Op deze zondag is ook de herdenking van de sterfdag van de Dienaar Gods Deken
Tijssen: hij wordt bijzonder herdacht in de H. Mis van 11u30!
Zondag 1 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd.
Vrijdag 6 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen
Zondag 8 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 15 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd: 11.30 u Gezinsmis.
Zondag “Laetare”: in Sittard -- Zondag van Krombroodrapen.
Donderdag 19 maart: St. Joep! Hoogfeest H. Jozef, bruidegom H.Maagd Maria. Attentie:
DONDERDAG 19 MAART: SINT JOEP!
Let op: er is geen ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk,
wel om 9.30 uur in de Grote Kerk, met opluistering van Koor Canticorum!
wel is er de gewone avondmis om 19u in de St.-Petruskerk.
ST.-MICHIELSKERK IS MET ST. JOEP DE HELE DAG OPEN
AANBIDDINGSUREN OPEN KERK op St. Joep van 14u30-16u30
Zondag 22 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Maandag 23 maart om 19u30: in H. Pauluskerk – Limbrichterveld - Boeteviering voor Pasen
Dinsdag 24 maart om 19u30: in H. Petruskerk - Boeteviering voor Pasen
Woensdag 25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap
HH Missen in St.-Petruskerk om 8u en 19u! Om 19u in H. Pauluskerk, Limbrichterveld.
Vanaf zaterdag/zondag 28/29 maart: Begin van Passietijd en Goede Week (zie volgend
parochieblad!)

VASTENAKTIE 2015
Grenzeloos samen leven in Sri Lanka
Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in de
kerk klaar!!

Missieburo Roermond
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 28 maart tot 9 mei 2015.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn voor
vrijdag 20 maart 2015 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via
e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant of op NL98RABO
0147603676 t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 14 februari
"Hel en Valsj"; gestplev voor de zielenrust
18.00 uur gestplev v zielenrust van Willy
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Karmelk-Oremus en familie; gestplev v de
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard
Zondag 22 februari
Eerste Zondag vd Veertigdagentijd
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
alsmede sterfdag Eerbiedwaardige Dienaar
pljrd Christien Moling-Ubben (samenzang)
Gods Deken Tijssen
Zondag 15 februari
11.30 uur pljrd v Joep Kamp; plev Miny
Zesde Zondag door het jaar
Reijnders-Kuijpers; gestpljrd overl. Dienaar
11.30 uur plzwd Bep Rademacher-Derhaag;
Gods pastoor-deken Ludovicus Tijssen; pljrd
plev Rika Dieteren-Geurts; plev overleden
Jacques Brouwers en overl. fam Brouwersfamilieleden Pier-Weijzen; gestplrd v overl
Vroemen; plev Rika Dieteren-Geurts
echtpaar Toon en Toos de Louw-Francot
(Petruskoor)
(samenzang)
16.00 uur Vespers
Maandag 16 februari
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d
Maandag 23 februari
fam. Roppe-Kissels
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
19.00 uur Géén avondmis
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid
Dinsdag 17 februari
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Dinsdag 24 februari
Hendriks
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
19.00 uur Géén avondmis
Hendriks
Woensdag 18 februari, Aswoensdag
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Verplichte vasten-en onthoudingsdag
Woensdag 25 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
19.00 uur gestev levende en overl leden van
Vader de Paus en al zijn intenties
C.V. Marotte Zitterd (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 19 februari
Donderdag 26 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen
parochie
Vrijdag 20 februari
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit
Vrijdag 27 februari
dankbaarheid
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Elly vd Brock-Bronneberg (vw
19.30 uur Kruisweg
flatbewoners)
Zaterdag 21 februari
19.30 uur Kruisweg
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis Zaterdag 28 februari
der Kranken voor zieken en noodlijdenden;
08.00 uur pljrd Lies Meuwissen-Schmeits;
gestev echtp Caulfield-Tholen
overl grootouders Simonis-Tummers en
18.00 uur plev levende en overl. leden kapel
ouders Hage-Simonis; ev ter ere v OLVrouw
12
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Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden; gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd Philomène Paques-Cals;
gestplev voor de zielenrust van het overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 1 maart
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en
Maria Mager; pljrd ouders Arno Dieteren en
Els Dieteren-Honings; plev Rika DieterenGeurts (Petruskoor)
16.00 uur Vespers
Maandag 2 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en
in parochies gesteld zijn om leiding te geven
19.00 uur ev Marga en Sjeng Sanders-Dings;
tev OLV en H Bernadette voor de priesters uit
de parochies en voor priesterroepingen
Dinsdag 3 maart
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen; gestev echtp
Caulfield-Tholen
Woensdag 4 maart
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 maart
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in de H.Eucharistie
19.00 uur gestev overl ouders Wim en
Johanna Fabus-Kőnings en zoon Jo; gestev
echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 6 maart
08.00 uur gestev overl ouders KleikampCremers; ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel; gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van
Jezus; ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 7 maart
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl vd fam
Roppe-Kissels; gestpljrd Jules Paques; ev tev

Onbevlekt Hart van Maria voor
priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom; gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag 8 maart
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
11.30 uur gestplev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestev
echtpaar Arnoldts-Thissen (Schola S. Michaël)
16.00 uur Vespers
Maandag 9 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur lsm v overledenen v d familie
Vleugels-Dieteren; gestev overl ouders
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin
Dinsdag 10 maart
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen; gestev echtp
Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. leden fam.
Musolf-Nyssen
Woensdag 11 maart
08.00 uur ev v overledenen vd familie
Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 12 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen
Vrijdag 13 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 14 maart
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden;
gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd v Jan en Elly BeursgensKessels; gestplev voor de zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag 15 maart (Krombroodrapen)
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –
Zondag Laetare - Half Vasten 11.30 uur Gezinsmis: jrd Frans Fiddelers en
Gertrudis Mostard; overleden familieleden
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Pier-Weijzen; gestplev overleden ouders
fam Thijssen en Sevens tevens voor Robert
Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke; pljrd
Thijssen; gestpljrd Jes Beaumont en v Jo van
Miny Reijnders-Kuijpers; gestpljrd overl
Mulken; gestplev voor de zielenrust van het
echtelieden Harry Marx en Philomène Marx- overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Donners
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
16.00 uur Vespers
Zondag 22 maart
Maandag 16 maart
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
11.30 uur Plzwd v Rika Dieteren-Geurts;
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
gestpljrd Mia Zentjens-Paes en Wiel
Feron-Hoenen
Zentjens; plev Greet Koëter-Kroeze
Dinsdag 17 maart
(Petruskoor)
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
16.00 uur Vespers
Hendriks
Maandag 23 maart
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 18 maart
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Corbeij-Gieskens
Vader de Paus en al zijn intenties
Dinsdag 24 maart
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Donderdag 19 maart hoogfeest
Hendriks
H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur vervalt!
19.30 uur Boeteviering + Biechtmogelijkheid
09.30 uur Pl. H. Mis gestplev voor
Woensdag 25 maart hoogfeest
zielenrust van pastoor-deken mgr. Ben
Aankondiging vd Heer (Maria Boodschap)
Janssen vw De Mander; gestplev zuster Ida
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Mevissen en Harrie Mevissen; RD Jo Simons; 19.00 uur gestev Marijke Eijgelshovenv overledenen vd fam Joseph BrandtsEyckeler; gestjrd Sef Heuts; Nico Bitsch,
Rouschop uit dankbaarheid; gestev echtp
priester van Bisdom Roermond
Caulfield-Tholen; Intenties Basiliek: Uit
Donderdag 26 maart
dankbaarheid over het verleden en steun en
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
kracht v de komende tijd; v de kinderen van
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid
de kinderkrans; v de leden vd Aartsbroeder19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
schap (Canticorum)
Vrijdag 27 maart
Vrijdag 20 maart
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
parochie
19.00 uur ev v d overledenen van de fam.
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid
19.30 uur Kruisweg
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 28 maart
Zaterdag 21 maart
08.00 uur overl. grootouders Simonis08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter ere
der Kranken voor zieken en noodlijdenden;
v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
gestev echtp Caulfield-Tholen
zieken en noodlijdenden; gestev echtp
18.00 uur gestplev levende en overl. leden vd Caulfield-Tholen
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 15 februari
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zesde Zondag door het jaar
Catharina Krux; gestpljrd Corry Wetzels08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Wilms; Zr Céline Meijs, Zr Tonia Sangers
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp (samenzang)
14
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Donderdag 19 februari
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 22 februari
Eerste Zondag vd Veertigdagentijd
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plzwd Jan Marx, tevens v Wil
Haustermans; gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestpljrd René Oberdorf; Zr
Céline Meijs, Zr Tonia Sangers (samenzang)
Donderdag 26 februari
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 1 maart
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur pljrd overl. ouders Annie en Wil
Stassen-Pfennings; pljrd v Hub vd Brock;
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; Zr Tonia Sangers (samenzang)
Donderdag 5 maart
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 8 maart
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestplev v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;

Zr Tonia Sangers (Bernadettekoor)
Donderdag 12 maart
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 15 maart
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –
Zondag Laetare - Half Vasten Krombroodrapen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur “voor de overleden en levende
leden van het krombroodrapencomité.”
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Donderdag 19 maart - Hoogfeest van
H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria
14u30-16u30: OPEN KERK: Uitstelling
+ Aanbidding
Zondag 22 maart
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (Schola Sittardiensis)
Donderdag 26 maart
10u30-12u30: OPEN KERK: Uitstelling
+ Aanbidding

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam:
Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!)
Rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur.
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!
Zaterdag 14 februari
vd Aartsbroederschap, v overl echtp
geen dienst!! Basiliek is voor bezoek open.
Caulfield-Tholen.
Zondag 15 februari
Zaterdag 21 februari
Zesde Zondag door het jaar
9:00 uur:v overl. Echtp. Caulfield-Tholen
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 22 februari
(Basiliekkoor) Basiliek namiddag gesloten.
Eerste Zondag vd Veertigdagentijd
Dinsdag 17 februari
10.30 uur : voor mijn man Cor, de vader
geen dienst!! Basiliek de hele dag gesloten.
van mijn kinderen en de opa van mijn
Donderdag 19 februari
kleinkinderenv overl echtp Caulfield10.30 uur Voor Pierre Schmeits ; voor Mia
Tholen;
Jessen-Boumanns; uit dankbaarheid over
Dinsdag 24 februari
het verleden en steun en kracht vd komende
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
tijd; v de kinderen vd Kinderkrans en leden
Donderdag 26 februari
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10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 28 februari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 1 maart
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
10.30 uur pljrd overl. ouders Jac Ewals en
Dora Ewals-Hanssen, en voor Bea EwalsHamans; v echtp Caulfield-Tholen; v de
levende en overleden leden vd Aartsbroederschap (Basiliekkoor)
Dinsdag 3 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 maart
10.30 uur : uit dankbaarheid over het
verleden en steun en kracht voor de
toekomst :v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen;
Zaterdag 7 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 8 maart
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
Dinsdag 10 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 12 maart
10.30 uur v de kinderen vd
Kinderkransen voor de leden vd

Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen;
Zaterdag 14 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 15 maart
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –
Zondag Laetare - Half Vasten
10.30 uur: voor de overleden ouders
Castro-Schellings v overl echtp CaulfieldTholen (Basiliekkoor)
Dinsdag 17 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 19 maart: St Joep: om 9u30
H Mis in St.-Petruskerk: Basiliek is de
hele dag open voor pelgrims!!
Zaterdag 21 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 22 maart
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
10.30 uur v overl ouders Frits en Leonie
Meulenberg-Schreurs; v overl echtp
Caulfield-Tholen; vd levenden en overl
leden vd Aartsbroederschap
Dinsdag 24 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 26 maart
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
Caulfield-Tholen;
Zaterdag 28 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Banknummers op blz 20

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 6 maart (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4513381.
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WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om
aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl.
Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo
spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere
inrichting van de website.
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.

Zaterdag 14 feb
Maandag 16 feb
Woensdag 18 feb

6E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Nadienst v Nellie de Korte-Heesen
Geen H.Mis
19.00 u. Aswoensdag

Zaterdag 21 feb
Maandag 23 feb
Woensdag 25 feb

1E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Willy v.Hees en ovl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. OLV van Lourdes

Zaterdag 28 feb
Maandag 2 mrt
Woensdag 4 mrt

2E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. OLV van Lourdes

Zaterdag 7 mrt
Maandag 9 mrt
Woensdag 11 mrt

3E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. OLV van Lourdes

Zaterdag 14 mrt
Maandag 16 mrt
Woensdag 18 mrt

4E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Ter ere van Maria
5E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
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Zaterdag 21 mrt
Maandag 23 mrt
Woensdag 25 mrt

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u Willy v.Hees en ovl. Ouders Keijzers-Franken
19.30 u. Boeteviering + Biechtmogelijkheid
Hoogfeest: Aankondiging vd Heer (Maria Boodschap)
19.00 u.
Ter ere van Maria

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Woensdag 18 februari: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag, begin van
de Veertigdagentijd. Onder de H. Mis 19u wordt de As gezegend en aan de gelovigen het
askruisje uitgereikt. En hiermee begint de Vastentijd en ook de start van de jaarlijkse
Vastenaktie. Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil
gebed. Denkt u eraan: op maandag 23 maart is om 19u30 Boetedienst voor Pasen.
Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 14 maart bij: Administratie 4512275,
Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie.
Overleden
Nellie de Korte-Heesen, Dempseystraat - 93 jaar † 06-01-2015
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

Misintenties
Zondag
15 februari: Zesde Zondag dh Jaar
10.30 uur
Volkszang
Woensdag 18 februari: Aswoensdag
19.00 uur
Cantate
Zondag
22 februari: 1e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur
Volkszang
3e jaardienst Lies Backhaus-Schaaf; Truus Klaus-Gubbels vw verjaardag en v overl fam
Zondag
1 maart: 2e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur The Voices of Kids
tevens gezinsviering
Vrijdag
6 maart: H. Vormsel
19.00 uur
Sound 70
Zondag
8 maart: 3e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur
Volkszang
Jaardienst overleden ouders Luyten-Cremers en overleden familie
Zondag
15 maart:
4e Zondag Veertigdagentijd 10.30 uur
Cantate
Halfvasten-Zondag Laetare
Jaardienst Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; jaardienst Chrit Gruisen en voor Maria
Elisabeth Gruisen-Jessen en kinderen; zeswekendienst Wil Muris
Zondag
22 maart:
5e zondag van de vasten
10.30 uur
Volkszang
Dinsdag 24 maart:
Boeteviering
19.00 uur
Volkszang
18
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OVERLEDEN
Op 24 januari is overleden dhr. Wil Muris. Hij woonde Gelderhof 26. Dhr. Muris is 84
jaar geworden. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op zondag 15 maart om 10.30 uur.
Op 4 februari is overleden dhr. Nico Verjans. Hij woonde Rolandsweg 37. Dhr. Verjans is
66 jaar geworden. Zijn zeswekendienst zal gehouden worden op 29 maart.
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN DE MARIAKAPEL VAN OVERHOVEN
Elke maandag 19.30 uur LOF en AANBIDDING (met de zusters Dominicanessen)
Elke dinsdag 18.00 uur ROZENKRANSGEBED
Elke woensdag 19.00 uur ROZENKRANSGEBED
Elke donderdag 19.00 uur ROZENKRANSGEBED
Bij het Rozenkransgebed gaat telkens een parochiaan voor in gebed
In februari 2015 is er GEEN Rozenkransgebed op:
Dinsdag 17 februari, i.v.m. Vastenavond
Woensdag 18 februari, i.v.m. Aswoensdag, wel H. Mis met Askruisje 19u
GEZINSVIERING
Zondag 1 maart om 10.30 uur is weer de volgende gezinsviering. Alle kinderen en hun
ouders zijn weer van harte welkom.
NAMEN VAN ONZE VORMELINGEN OP 6 MAART

Marco Baars
Timo Baars
Aïsha van Berghen
Luna van der Brink
Kyra Donners

Chantal Elö
Dennis Keijbets
Bryan Keijbets
Femke Pelzer
Mitch Soons

Tom Schmeits
Daan Stelten
Sem Vincken
Bradley Wolters
Wesley Wolters

Moge Gods Heilige Geest jullie bijzonder sterken en zegenen!! Proficiat!!
ACTIES T.B.V. DE PAROCHIE
De deurcollecte met kerstmis leverde € 343,22 op. Hiervoor onze hartelijke dank! De
voorjaarstakken die pastor Ewals ter beschikking stelde leverden € 46,50 op. Mooie
bedragen waar we heel dankbaar voor zijn.
Tevens besparen wij daar waar het mogelijk is. Zo heeft u misschien al gemerkt dat er op
"gewone zondagen" de H. Mis vaker gehouden wordt in de Mariakapel. (Dit zal echter
alleen zijn als er geen koor is.) Deze ruimte vraagt minder stookkosten en biedt veel sfeer
en intimiteit. Zo dragen wij ook een steentje bij aan het op orde krijgen van de financiële
huishouding.
Toch blijft de kerkbijdrage de belangrijkste bijdrage, die men kan geven. Bedenk dat onze
ouders en grootouders de bouw van de kerk in Overhoven hebben ondersteund met kleine
en grote gaven en dat het voortbestaan van de kerk in de toekomst ook zal afhangen van
kleine en grote bijdragen.
GEEF DUS UW KERKBIJDRAGE EN VERGEET HET NIET!!!
Precies 85 Jaar geleden, op 9 februari 1930, werd de eerste steen gelegd voor de huidige
kerk in Overhoven. Achter in de kerk vinden we deze "eerste" steen terug . De komende
tijd zullen wij met regelmaat de bouw van onze kerk herdenken. Daarvoor vragen wij de
hulp van (oud)parochianen. Heeft u foto's, boeken, tijdschriften, schilderijen e.d. waarop
de kerk in haar beginjaren staat, laat het ons dan weten.
U kunt hiervoor contact opnemen met B.Bongers tel 046 4522685 of A.Verboord
tel. 046 4526327. Men kan het ook afgeven op het parochiekantoor in Geldersestraat 37.
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KOFFIEDRINKEN
Op zondag 1 maart kunt u na de H.Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons
parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE
Op zondag 8 maart en op Paasmorgen 5 april wordt er vanaf 11.15 uur voor aan huis
gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden
van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat
het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor
aangewezen lid van het pastorale team.

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:  4512275
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
Voor het persoonlijk opgeven van misintenties
of bespreken van overige zaken is de administratie geopend
op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!



mbt H. Doopsel:
Diaken B. ter Haar:  4513381
Of Catechiste Mevr R. ter Haar
mbt H. Huwelijk:
Deken Van Rens:



4512275

mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal:
Kapelaan Vd Wegen  4512628
mbt parochieblad en overige:
administratie:  4512275

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

Het volgende parochieblad no 4 verschijnt op 28 maart en loopt tot 9 mei 2015.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 20 maart op de administratie.
Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com
Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.
20

18e jaargang, nr. 3 – 14 februari 2015

