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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 9 mei 2015.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
ZALIG PASEN VOOR U ALLEN
De sobere paus Franciscus presenteert zich als bisschop van Rome en spreekt Italiaans.
Een verslag van M. Slingerland, journalist Trouw: Voor de Nederlandse bloemen bedankte
paus Franciscus op Eerste Paasdag 2013 in het Italiaans. Hij brak met de gewoonte van zijn
voorgangers om in vele talen iedereen een zalig Pasen te wensen. Alleen bij de traditionele
zegen Urbi et Orbi sprak paus Franciscus naast Italiaans ook Latijn. Even sober was zijn
kleding tijdens dit belangrijkste feest van de christelijke kerken. Geen goudbrokaat, geen mijter
die van mijlenver te zien is. Alleen voor de zegen Urbi et Orbi kwam de rode stola
tevoorschijn. Vijf talen beheerst hij, maar sinds hij tot paus is gekozen heeft Franciscus
uitsluitend Italiaans gesproken. Het geeft hem in ieder geval de gelegenheid om te
improviseren, iets dat net zo goed zijn handelsmerk is als het dragen van een simpele witte
toog. Nog niet één keer sinds zijn verkiezing noemde Franciscus zich 'paus'. Al vanaf die eerste
minuten op het balkon presenteert hij zich als bisschop van Rome. Door zijn keuze alleen
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Italiaans te spreken, laat Franciscus zien dat dit hem ernst is. Geen gril om als niet-Italiaan in
het gevlei te komen van het Vaticaan, maar een duidelijke visie op het hoogste ambt van deze
wereldkerk. Eerder liet paus Franciscus er iets over los toen hij op Witte Donderdag de voeten
van jonge gedetineerden waste, onder wie twee vrouwen en twee moslims. Dat hielp hem om
nederig te zijn en dienstbaar zoals een bisschop past, zei hij. Ook de bisschop van Rome heeft
zijn zwakheden, wil hij daarmee zeggen. De keuze voor eenvoud is een noodzakelijke oefening
in nederigheid. In zijn Paasboodschap vanaf het balkon boven een bomvol Sint Pietersplein zei
Franciscus dat Gods liefde sterker is dan het kwaad en de dood. "De liefde van God kan ons
leven veranderen en kan de dorre streken in ons hart laten bloeien." Een heldere boodschap,
voor iedereen verstaanbaar. Daarvoor hoeft deze paus maar één taal te spreken. Zalig betekent
overigens: in de hoogste mate aangenaam of heerlijk of heilzaam. In religieuze zin betekent
zalig immers: het eeuwig heil deelachtig. Vanuit bovenstaande gedachten wensen wij –
kerkbestuur, priesters en vrijwilligers – U allen een ZALIG PASEN!
Deken Wilbert van Rens

IN KADER VAN HET JAAR VAN GODGEWIJD LEVEN: TWEE BEKENDE HEILIGEN
28 april: Heilige Montfort: Congregatiestichter en apostel van Maria
Het jaar 2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Jaar van het Godgewijde leven'. In een
serie artikelen belichten we dit jaar maandelijks een bijzondere religieus, die ook een link met
Limburg heeft. In deze tweede aflevering: de heilige Louis Marie Grignion de Montfort. Hij is
beter bekend als de heilige Montfort, stichter van de paters Montfortanen, de zusters Dochters
der Wijsheid en de broeders van Sint Gabriël.
De Montfort werd in 1673 in Montfor-sur-Meu in Bretange geboren. Zijn eigenlijke
familienaam luidde Grignion. Hij voegde daar later zelf de naam van zijn geboorteplaats aan
toe: 'Van Montfort'. In 1700 werd hij in Parijs tot priester gewijd.
De jonge Montfort voelde zich aangetrokken tot een kluizenaarsleven, maar omdat hij de
noden van de kerk zag, koos hij bewust voor de verkondiging. Als volksmissionaris trok hij
door Frankrijk. Hij was niet altijd overal welkom, maar zijn motto luidde: "Als je de boodschap
van het evangelie wil verkondigen, moet je klappen kunnen verdragen".
Al tijdens zijn leven stond De Montfort bekend als een groot Mariavereerder. Hij is dan ook
bekend worden als 'Apostel van Maria'. Hij schreef ook veel. Zijn belangrijkste geschrift
belandde na zijn dood in een kist en werd pas 126 jaar later uitgegeven: 'De ware Godsvrucht'
handelt over de relatie van gelovigen met Maria.
Hij riep ook priesters op om zich aan te sluiten bij zijn 'Gezelschap van Maria' en samen een
'compagnie' van Maria te vormen. Dit lukte ternauwernood. Bij zijn dood op 28 april 1716 had
hij maar een handjevol volgelingen. Bij zijn heiligverklaring in 1947 waren de zusters,
broeders en paters over de hele wereld verspreid. Momenteel zijn er zo'n 900 montfortanen,
verspreid over 28 landen en drie continenten.
In 1881 moesten de montfortanen Frankrijk verlaten en vestigden ze zich in Schimmert. In
Nederland hebben de montfortanen momenteel nog twee vestigingen: in Schimmert en in
Valkenburg-Houthem.
2

18e jaargang, nr. 4 –28 maart 2015

26 mei: 'Heilige nar' Philippus Neri inspireerde heel wat religieuzen
Oratorianen worden ze genoemd, de navolgers van de heilige Philippus Neri. Letterlijk
betekent dat: de bidders. Want dat was wat Philippus na aan het hart lag: het gebedsleven van
priesters. Vandaar dat hij de congregatie, die hij in 1552 in Rome oprichtte, ook zo noemde:
Oratorianen. Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat Philippus Neri in Florence werd
geboren. Zijn vader had een succesvol zakenman van hem willen maken. Maar door zijn
opleiding bij de Dominicanen in het beroemde San Marcosklooster had Philippus heel andere
interesses gekregen. Hij ging naar Rome om pelgrims en zieken te verzorgen en theologie en
filosofie te studeren. Philippus Neri werd ook wel ‘Pippo buono’ genoemd. Dat kan de 'goede
Flip' beteken, maar ook 'heilige nar'. Die laatste naam dankt hij waarschijnlijk aan zijn
goedgemutst, vriendelijk en charmant karakter. Niet voor niets is hij na zijn dood uitgeroepen
tot patroonheilige van de humoristen. Maar in zijn geloofsleven was de 'goede Flip' zeer
serieus. In de catacomben van Sint Sebastianus beleefde hij een extase, die zijn leven zou
veranderen. Hij werd priester en richtte zijn eigen congregatie op. Daarin speelde het gebed een
belangrijke rol. Centrum van zijn werk werd de door hem herbouwde kerk Santa Maria in
Vallicella - beter bekend als de Chiesa Nuova (nieuwe kerk) - die nog steeds in hartje Rome te
vinden is. Dit Oratorium ontwikkelde zich tot een centrum van toegewijd religieus leven in
Rome en Philippus werd de tweede apostel van Rome genoemd. Als priester was hij een
voorbeeld voor beroemde tijdgenoten als Camillus de Lellis, Carolus Borromeus, Franciscus
van Sales en Ignatius van Loyola. De meesten van stichtten ook eigen ordes of congregaties of
inspireerden anderen daartoe en ze werden eveneens allemaal heilig verklaard. De 'goede Flip'
viel die eer te beurt in 1622, nog geen 30 jaar na zijn overlijden. Limburg telt één Oratorium: in
het stadsdeel Wyck in Maastricht. Maar als je bedenkt wie hij allemaal geïnspireerd heeft, dan
mogen we gerust stellen dat heel wat religieuzen in Limburg in zijn voetsporen zijn getreden.
GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand maart luidt: ‘Voor
onze Wetenschappers: Dat allen die betrokken zijn bij wetenschappelijk
onderzoek, zich ten dienste stellen van het welzijn van de hele menselijke
persoon.’. De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt: Voor de Vrouwen
in de Kerk: Dat de eigen bijdrage van de vrouw aan het leven van de Kerk
steeds meer erkenning mag vinden.
Voor de maand april luidt de algemene gebedsintentie: ‘Respect vaar de
schepping: Dat de mensen de schepping leren respecteren en er zorg voor
dragen als een gave van God.’. De gebedsintentie voor de evangelisatie:
Vervolgde christenen. Dat de vervolgde christenen de aanwezigheid en
vertroosting van de verrezen Heer mogen ondervinden en de solidariteit
van heel de Kerk.

maart
2015

april
2015

VASTENAKTIE 2015: Sri Lanka
Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri
Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy. SETIK staat voor: Socio
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

3

Economic Training Institute of Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het
beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 19e eeuw door de Engelsen
aangelegd, toen het land nog Ceylon heette. Zij haalden Tamils uit India om op de plantages te
werken, in feite als slaven. Deze ‘thee-Tamils’ leven nog steeds op de theeplantages in kleine,
gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks
voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair,
openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als
theeplukster of vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn werkeloos en hebben een
alcoholprobleem. De kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten vaak voortijdig hun
school. Ze gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat. Via het jongerenwerk wil
SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Wat
kunnen we bijdragen?
€ 50,00 kan een jongere een computertraining van een week volgen.
€ 150,00 kan een eendaagse training over persoonlijk leiderschap of geweldloos
samenleven voor 25 deelnemers worden georganiseerd.
€ 275,00 kan een bloeddonatie-campagne worden georganiseerd.
€ 850,00 kan een bibliotheekje in een theeplantagedorp worden voorzien van boeken.
€ 9.000,00 kan SETIK drie jaar lang een jongerenwerker in dienst nemen die kinderen
en jongeren begeleidt bij hun ontwikkeling.
Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met daarbij
de bekende vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in dit 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 vrijwilligers nodig en dus zéér welkom!
Kunt en wilt u helpen: geef u op en bel dan even naar de administratie 046-4512275, 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 ten name van Missieburo Roermond.

VASTENAKTIE 2015
Grenzeloos samen leven in Sri Lanka
Er liggen de vastenzakjes achter in de kerken klaar!!
Of via parochie storten: NL 51 INGB 0001032540

Of via
Missieburo Roermond
NL21 INGB 0003000046

KOFFIEDRINKEN NA DE H.MIS
Steeds meer RK parochies en Protestante Kerken bieden na hun
zondagsdienst de kerkgangers gelegenheid om een kopje koffie
met elkaar te drinken. De Kerk is een gemeenschap, en dat mag
ook tot uitdrukking komen in wat tijd vrij maken om elkaar te
ontmoeten en op deze manier "oog en oor" te hebben voor
anderen, maar zeker ook om gezellige ontmoetingen met elkaar.
En er kan ook een praatje gemaakt worden met de voorganger of met een ander lid van het
pastorale team. We weten natuurlijk niet of dit in onze parochiegemeenschap ook leeft of zal
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gaan leven. We hebben daarom besloten om dit tot aan de zomer op elke laatste zondag van de
maand na de H.Mis van 11.30 uur eens uit te proberen en wel via een onzer buren: Museum
'het Domein' aan de Kapittelstraat. We kunnen daar terecht, direct rechts van het hekwerk!
Dus op zondag 29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni. Houdt u de mededelingen in de HH.
Missen in de gaten. Van harte welkom!

2015
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20
BEDEVAART/CULTUURREIZEN
P.S. 1 Voor wie nog mee naar Rome (busreis) wilt gaan (10-17 april a.s.), neem dan contact
op met Bon Pasteur OF P.S.2 Voor wie nog mee naar Pater Pio en Assisi wilt gaan, 9daagse Busreis naar Padua, San Giovanni Rotondo en Assisi van 10-18 juni 2015, neem
dan ook contact op met Bon Pasteur (zie voor laatste berichtgeving en informatie:
www.bonpasteur.eu of bel 06 52497965)
BISSCHOP WIJDT HH OLIËN TIJDENS CHRISMAMIS woensdag 1 april om 19u.
Een van de meest bijzondere vieringen in de Goede Week is elk jaar de zogeheten Chrismamis.
Dat is een viering die in elk bisdom maar één keer jaar en op één plaats wordt gehouden. In
principe is dit op Witte Donderdag of de vooravond van Witte Donderdag. Tijdens die mis
gebeuren twee belangrijke dingen. Zoveel mogelijk priesters van het bisdom zijn samen met de
bisschop verenigd en zij hernieuwen dan de beloftes die zij bij hun priesterwijding hebben
gedaan. Tijdens deze viering wijdt de bisschop ook de heilige oliën (chrisma) die in parochies
worden gebruik voor dopen, vormen en ziekenzalving. Dit verklaart ook meteen de naam van
de viering. In het bisdom Roermond is het gebruik dat de chrismamis op de woensdagavond in
de Goede Week wordt gehouden. De viering vindt plaats in de Sint Christoffelkathedraal, de
kerk van de bisschop, in Roermond. Niet alleen priesters, maar ook vertegenwoordigers van
een groot aantal parochies - vaak leden van kerkbesturen of andere vrijwilligers - zijn daar dan
bij aanwezig. Het is elk jaar een heel sfeervolle viering, waarbij een groot saamhorigheidsgevoel leeft dat de parochies in Limburg nauw met elkaar en met de bisschop verbonden zijn.
De chrismamis 2015 vindt plaats op woensdag 1 april om 19.00 uur in de Sint
Christoffelkathedraal op de Markt in Roermond.
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

Ingesloten treft u het jaarlijkse Vastenzakje:
Het wordt huis-aan-huis opgehaald of brengt U het mee naar de kerk!!
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BEGIN NU AL MET DE KLEDINGINZAMELACTIE VAN
SAM’S KLEDINGACTIE EN STEUN CORDAID MENSEN IN NOOD!
Op vrijdag 13 maart j.l. zijn er twee cyclonen over de eilanden groep Vanuatu geraasd.
Rond de hoofdstad Port Vila is alles verwoest en staat het dodental nu op 11. De materiële
schade is enorm; huizen, wegen en bruggen zijn verwoest. Geschat wordt dat het aantal
daklozen kan oplopen tot 150.000. Caritas Australië en Caritas Aotearoa Nieuw-Zeeland
proberen ter plekke de hulpbehoeften in kaart te brengen en hebben vandaag een
fondsenwervende campagne gelanceerd. Cordaid steunt de oproep met een bedrag € 50.000.
Pam wordt de meest verwoestende cycloon genoemd in de geschiedenis van Vanuatu. Caritas
Australië zegt dat "uit eerste evaluaties blijkt dat tot 90% van de infrastructuur op Efate is
beschadigd of vernield." Ook is er aanzienlijke schade gemeld aan het belangrijkste ziekenhuis
in de hoofdstad Port Vila.
Twee keer per jaar organiseert Sam’s Kledingactie met haar vrijwilligersinzamelacties op
landelijk niveau. Naast de vaste inleverpunten, worden in het voor- en najaar tijdelijke
inzamelpunten opgericht waar mensen gedurende één of meerdere dagen terecht kunnen met
hun gebruikte textiel. In 2015 steunt Sam's Kledingactie ontwikkelingsprojecten van Cordaid
Mensen in Nood in Bangladesh.
Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district. Het
land kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken begeven het
en hele stukken land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er
meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Wij
Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben
we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen
helpen?
Help mee met uw oude textiel
Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met
lokale hulporganisaties de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken
aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor
kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen.
Heeft u kleding, schoeisel of huishoudtextiel dat u niet meer gebruikt? Ook versleten of kapot
textiel is welkom. Dit wordt gerecycled.
We berichten u nu al tijdig: Op zaterdag 25 april vindt in Sittard de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt nu al tijdig opzij leggen uw goede
spullen: U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten
plastic zakken van 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de volgende adressen:
Sacristie van de Heilige Petruskerk
aan het Kerkplein
Sittard-centrum
Heilige Pauluskerk
Whitestraat
2
Limbrichterveld
Ingangportaal H.Hartkerk
Geldersestraat 37
Sittard-Overhoven
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar al de bovengenoemde projecten van
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Denkt u daarbij nog even aan eilanden
groep Vanuatu met die verwoestende cyclonen!! En vergeet niet Bangladesh!!!
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.
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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 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!

H. DOOPSEL
Vajèn, dochter ouders Pfennings-Rőmers, Bernhardlaan 18, Sittard * 8-03-2015
Joey & Lorenzo, van ouders Potthoff- v Moorsel, Ruysdaelstr 9 * 22-03-2015
Gefeliciteerd! We bidden dat Vajèn, Joey, en Lorenzo onder de goede zorgen van
hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele
geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.

Ingesloten treft u het jaarlijkse Vastenzakje:
Het wordt huis-aan-huis opgehaald of brengt U het mee naar de kerk!!
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OVERLEDEN
Johannes Bronneberg
Fer Mennens
Seph Daniëls
Henk Steinbach
Deel Jaspers-Schiffeleers
Tilly Konings-Köhlen
Mia Brands-Hodenius
Ad van Heijst em.past.
Anna Willems-Dubois

p/a Cersstr 130 Vaals
Kennedysingel 3/7
Kennedysingel 24
Kempstr 24 Roosteren
p/a Schuttestraat 2
Brugstraat 37
Odasingel 687
Schuttestraat 2
p/a Prinsenbaan K-bosch

70 jaar
87 jaar
82 jaar
70 jaar
80 jaar
83 jaar
81 jaar
82 jaar
89 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†

14-01-2015
09-02-2015
26-02-2015
09-03-2015
09-03-2015
12-03-2015
20-03-2015
22-03-2015
23-03-2015

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

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
Zaterdag 28 maart (14.30 - 16.30 uur)
TOT LEVEN KOMEN IN DE HECTIEK VAN ALLEDAG! Leiding: Dhr. Leo Fijen Kosten € 10,00
Woensdag 1 april (17.00 uur) - zondag 5 april (10.00 uur)
HET PAASTRIDUÜM MEEVIEREN Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en
Paasnacht. Overwegingen door rector Goertz: "Dragers vh geheim vh geloof" Kosten € 190,00
Dinsdag 14 april (19.45 - 21.45)
ONTMOETINGSDAG MET RELIGIEUZEN Naar elkaar luisteren, elkaar leren kennen, uitwisseling, ontmoeting, voor elkaar inspiratie zijn. Leiding: Zr. M. Gisela en medezusters Carmel
DCJ Kosten: € 5,00 (lunch: we delen met elkaar wat iedereen mee brengt)
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
Zaterdag 30 mei (14.30 -16.30 uur)
GELOOF IN DE PRAKTIJK Ervaringen van een katholieke psychologe. Leiding: Mevr. Francis
Keyers Kosten: € 6,00
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 hieronder
8
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Kernpunt bezinninggedachte:“Al wat gij gedaan hebt voor een deze geringste van mijn
broeders hebt gij voor Mij gedaan.”
Mt 25, 31-46
14 april:
Vreemdelingen herbergen
12 mei:
Gevangenen bezoeken
9 juni:
Dorstigen laven
U bent welkom!! Kosten: € 3,00 per avond 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

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: de data voor 2015 zijn 16 april, 7 mei,
11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december,
telkens van 10u30-12u30.

UW AANDACHT S.V.P.
BEGIN GOEDE WEEK
Zaterdagavond 28 maart: 18.00 uur Gezinsmis met Palmpasenstokken
Zondag 29 maart: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie van Marcus.
Van 29 maart-4 april: Goede week: huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!
Donderdag 2 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de heilige
Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de parochies gezamenlijk de
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. Schola Sanctus Michaël.
waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament tot 24u.
Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk (óók in de H. Pauluskerk)
de plechtige Kruisweg. Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige
liturgie van Goede Vrijdag met lezingen, het lijdensverhaal, de kruisverering
en de H. Communiedienst.
PAASTIJD
Zaterdag 4 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 21.00 uur begint de Paaswake (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van de
Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.
Zondag 5 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de Verrijzenis
van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen verrijzenis uit de dood.
Maandag 6 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.
De Missen zijn als op zondag. De H.Mis van 11.30 uur is een Gezinsmis;
aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij
mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leijenbroekerweg 31)
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Dinsdag 7 t/m zaterdag 11 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het Hoogfeest van
Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zondag 12 april: 2e Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag v Goddelijke Barmhartigheid.
Zondag 19 april: Derde Zondag van Pasen.
Zondag 26 april: Vierde Zondag van Pasen.
Zondag 26 april: bij 9.30 uur St.-Michielskerk: Wijnzegening Wijngenootschap St. Rosa.
Maandag 27 april: Koningsdag: Om 11.00 uur is er in de St-Petruskerk een
Oecumenische Gebedsviering, opgeluisterd door Harmonie St. Joseph en Si-Tard
Ook in de Meimaand houden we op de Donderdagmorgen 11u Lof en Rozenhoedje
in de St.-Michielskerk
Vrijdag 1 mei: 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 3 mei: Vijfde Zondag van Pasen.
Maandag 4 mei: Bij gelegenheid van de Dodenherdenking is er om 18.45 uur een
gebedsdienst in de kapel van de Zusters van St. Agnetenberg in de Plakstraat, mmv het St.Petruskoor, en aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats.
Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag.
Heeft u tijd om mee te helpen de Vastenzakjes op te halen? Graag!
Belt u even de administratie:  4512275
EN HEBT U ZICH AL GEMELD……of jammer dan voor de allerarmsten?

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 9 mei tot 20 juni 2015.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
vrijdag 1 mei 2015 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via e-mailadres: 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
Frans Loefen en fam. Loefen-Klinkers; pljrd v
Zaterdag 28 maart
Tiny Simons-Maas (St.-Petruskoor)
BEGIN VAN DE GOEDE WEEK
16.00 uur Vespers in de St.-Petruskerk
18.00 uur Gezinsmis Palmpasen
Maandag 30 maart
1epljrd Ria Wessels-v.d.Hijden en overl.
Maandag in de Goede Week
ouders Wessels-Schulpen; pljrd v Jo Friesen;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
gestpljrd Jean Willems; gestplev zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Huber- 19.00 uur gestev levenden en overledenen vd
fam. Bitsch-Lejeune
tina Catharina Krux; nadiensten Henk
Dinsdag 31 maart
Steinbach, Deel Jaspers-Schiffeleers, Tilly
Dinsdag in de Goede Week
Konings-Köhlen
08.00
uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Zondag 29 maart
Hendriks
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
11.30 uur Plzwd Fer Mennens; pljrd ouders
Woensdag 1 april
Emiel en Lisa Wagemans-Nohlmans; plev
Woensdag in de Goede Week
10
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08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven; gestev
echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Donderdag 2 april, Witte Donderdag
08.00 uur geen H. Mis
PAASTRIDUÜM:
16.00 UUR H. PAASCOMMUNIE VOOR ZIEKEN
19.00 UUR AVONDMIS WITTE DONDERDAG:
VIERING VAN DE INSTELLING VAN DE
H. EUCHARISTIE, VAN HET SACRAMENT VAN
HET PRIESTERSCHAP EN VAN HET GEBOD
VAN DE NAASTENLIEFDE

19.00 uur gestplev v zielenrust van pastoordeken Mgr. Ben Janssen; uit dankbaarheid vw
Christus' permanente aanwezigheid in de H.
Eucharistie; ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel; gestev echtp Caulfield-Tholen; v
de kinderen van de kinderkrans; v de leden
van de Aartsbroederschap (Schola S. Michaël)
Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
Zaterdag 4 april, Stille Zaterdag
HOOGFEEST VAN PASEN 20.30 u
Paaswake plev
ouders GieskensMartens, ouders
Gieskens-Muyres
gestplev v lev
HEILIGE PAASNACHT
en overl. leden
vd fam. Triepels-Vermij en vd fam JansenRenc-kens en voor Zef en Truus TriepelsJanssen; ev tev Onbevlekt Hart van Maria v
priester-roepingen in parochie, dekenaat en
bisdom; gestplev v de zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldTholen; nadiensten Henk Steinbach, Deel
Jaspers-Schiffeleers, Tilly Konings-Köhlen,
Mia Brands-Hodenius, Anna Willems-Dubois
(St.-Petruskoor)
Zondag 5 april, Paaszondag,

Verrijzenis van de Heer
11.30 uur plev Jan en Tilly Konings en overl.
ouders Kohlen-Janssen; pljrd ouders Jeu
Tonglet en Maria Boonen, tevens voor Tillie
Kusters-Tonglet; 1e pljrd Trees SchelbergNelissen; pljrd Miny Reijnders-Kuijpers;
gestpljrd ouders Custers-Stassen; gestpljrd v
zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben
Janssen, de rust van zijn ouders echtelieden
Janssen-de Ponti, en de zielerust van zijn
broer en zusters; gestplev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestpljrd
overl fam Mertens-Pötsch; gestpljrd overl
echtpaar Grijs-Heylands; gestplev overl
ouders Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke;
plev Miny Reijnders-Kuijpers; voor de
zielenrust van Leo, Lotti, Titti, Zef en Bert;
pljrd ouders Reijnders-Stelten(St.-Petruskoor)
Maandag 6 april, Tweede Paasdag
11.30 uur (Gezinsmis) plev Albert Demandt
en Jan-Alphons Demandt
Dinsdag 7 april
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur ev Marga en Sjeng Sanders-Dings;
gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 8 april
Woensdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 9 april
Donderdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Vrijdag 10 april
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck
Zaterdag 11 april
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
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08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden;
gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd voor de zielenrust van
Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot;
gestplev voor de zielenrust van het overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten Henk Steinbach, Deel
Jaspers-Schiffeleers, Tilly Konings-Köhlen,
Mia Brands-Hodenius, Anna Willems-Dubois
(samenzang)
Zondag 12 april,
Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
11.30 uur pljrd overl. ouders Math en Fien
Thissen-Janssen; gestplev overl fam MuyresMaessen (samenzang)
Maandag 13 april
08.00 uur ev v overledenen vd familie
Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 14 april
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen; gestev echtp
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev tev OLVrouw en H.Bernadette
voor het geest. en tijdelijk welzijn
Woensdag 15 april
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen; gestev
echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 16 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen
Vrijdag 17 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl vd fam Feron-Hoenen
Zaterdag 18 april
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden;
gestev echtp Caulfield-Tholen
12

18.00 uur Plzwd Henk Steinbach; pljrd Jos
Beursgens; gestplev overleden ouders
Beursgens-Schörgers; gestpljrd overl echtp
Van den Camp-Pasmans en dochter Riet
Zwart-van den Camp; pljrd ouders LommenPeeters en kleinzoon Loek; gestplev voor de
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux;
nadiensten Deel Jaspers-Schiffe-leers, Tilly
Konings-Köhlen, Mia Brands-Hodenius,
Anna Willems-Dubois (samenzang)
Zondag 19 april
Derde Zondag van Pasen
11.30 uur pljrd overl ouders Hubert en Liesje
Daniëls-Colaris, dochter Jenny en zoon Jos;
plev overleden familieleden Pier-Weijzen
(St.-Petruskoor)
Maandag 20 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Frits en Riet Pfennings-van
Santvoord
Dinsdag 21 april
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 22 april
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 23 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
Vrijdag 24 april
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 25 april
H. Marcus, evangelist Feest
08.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; ev ter ere
v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
zieken en noodlijdenden; gestev echtp
Caulfield-Tholen
18e jaargang, nr. 4 –28 maart 2015

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het 18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Huber- overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
tina Catharina Krux; nadiensten Mia BrandsHubertina Catharina Krux; nadiensten Mia
Hodenius, Anna Willems-Dubois (samenzang) Brands-Hodenius, Anna Willems-Dubois
Zondag 26 april
(samenzang)
Vierde Zondag van Pasen
Zondag 3 mei
11.30 uur Plzwd Deel Jaspers-Schiffeleers,
Vijfde Zondag van Pasen
Plzwd Tilly Konings-Köhlen, gestpljrd overl
11.30 uur pljrd Xandra van der Meij;
ouders en grootouders Claessens-Van Eylen
gestpljrd Martijn Canisius en Lie Canisiusen zoon Eddy; gestpljrd overl echtpaar
van Leeuwen; gestpljrd Bèr en Mia
Martens-v Loo; gestpljrd Margriet Roebroek- Durlinger-Willems (samenzang)
Diederen; pljrd Ruud van As; pljrd v fam
Maandag 4 mei
Steuns (St.-Petruskoor)
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
Maandag 27 april (tevens Koningsdag)
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
leiding te geven
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.45 uur kapel Klooster Agnetenberg:
11.00 uur Oecumenische dienst: voor vrede oecumenische dienst dodenherdenking (met
St.-Petruskoor)
(Harmonie St.Joseph + Si-tard)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v overl priesters van de parochie
Dinsdag 5 mei
Dinsdag 28 april
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders uit
Hendriks
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 29 april
Woensdag 6 mei
H. Catharina van Siena, maagd en
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
kerklerares, patrones van Europa
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
en de moed om godsdienstig te leven
parochie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 mei
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
Donderdag 30 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie
19.00 uur gestev overl. echtp. Lejeune-Hassig 19.00 uur ev overledenen v fam VleugelsVrijdag 1 mei
Dieteren; gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
Vrijdag 8 mei
eerherstel; gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev Corry Close en familie
19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck
Zaterdag 9 mei
Zaterdag 2 mei
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
der Kranken voor zieken en noodlijdenden;
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
gestev echtp Caulfield-Tholen
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom; gestev echtp Caulfield-Tholen
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 29 maart
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
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Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
10u30-12u30 OPEN KERK Uitstelling +
Catharina Krux; pljrd Conrad Kleuters en
Aanbidding
Maria Kleuters-Stassen (samenzang)
Zondag 19 april
Donderdag 2 april
Derde Zondag van Pasen
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 5 april Paaszondag
09.30 uur gestplev v overl echtp Jan Gerard
Verrijzenis van de Heer
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
pljrd. voor Adrianus Oomens en zijn zus
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Hendrika (samenzang)
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina CathaDonderdag 23 april
rina Krux; gestpljrd diaken Thijs Cornelissen
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
en echtg. Zus Cornelissen-Konings; gestplev
Zondag 26 april
Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. intentie
Vierde Zondag van Pasen
(Schola S. Michaël)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Maandag 6 april
Tweede Paasdag
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en
Catharina Krux (Schola Sittardiensis)
in de parochies gesteld zijn leiding te geven
Donderdag 30 april
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zondag 3 mei
Catharina Krux (samenzang).
Vijfde Zondag van Pasen
Donderdag 9 april
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Zondag 12 april
Beloken Pasen
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Tweede Zondag van Pasen
Krux (Bernadettekoor)
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
Donderdag 7 mei
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
10u30-12u30: OPEN KERK: Uitstelling +
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Aanbidding
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Donderdag 16 april
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 4 april, Stille Zaterdag
Zondag 29 maart
09.00 uur: geen H. Mis
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 5 april, Paaszondag,
(Basiliekkoor)
Verrijzenis van de Heer
Dinsdag 31 maart
10.30 uur v de overl. ouders CastroDinsdag in de Goede Week
Schellinx; v de levende en overl. leden
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
v.d.Aartsbroederschap; v overl echtp
Donderdag 2 april, Witte Donderdag
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
10.30 uur geen H. Mis
Maandag 6 april 2e Paasdag
14
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10.30 uur v de levende en overl. leden v. d.
K.B.O. Baandert (Basiliekkoor)
Basiliek is ‘s middags gesloten
Dinsdag 7 april
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 9 april
Donderdag onder het octaaf van Pasen
10.30 uur: v overl. Tonnie Willemen; uit
dankbaarheid over het verleden en steun en
kracht voor de komende tijd; v kinderen vd
Kinderkrans en leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp Caulfield-Tholen.
Zaterdag 11 april
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
14.30 uur Pl Huwdienst bruidspaar Van de
Ven-Hoenen
Zondag 12 april Beloken Pasen
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur v echtp Caulfield-Tholen; v lev
en overl leden vd Aartsbroederschap
Dinsdag 14 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 16 april
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 18 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 19 april
Derde Zondag van Pasen
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen,
Dinsdag 21 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 23 april

10.30 uur uit dankbaarheid over het
verleden en steun en kracht voor de
komende tijd; v kinderen vd Kinderkrans en
voor de leden vd Aartsbroederschap; v
overl echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 25 april
H. Marcus, evangelist
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 26 april
Vierde Zondag van Pasen
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Dinsdag 28 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 30 april
10.30 uur v.d.kinderen v.d.Kinderkrans;
voor de leden v.d. Aartsbroederschap; voor
overl. echtp. Caulfield Tholen
Zaterdag 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 3 mei
Vijfde Zondag van Pasen
Bedevaart Wijnansrade
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
vd lev en overl leden vd Aartsbroederschap
Dinsdag 5 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 mei
10.30 uur Jaardienst overl Martinus en
Martien Nieuweboer ;v de kinderen vd
Kinderkrans en leden vd aartsbroederschap;
overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

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)

VASTENACTIE 2015
Zoals u al in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, staat dit jaar bij de Vastenactie de
missie in Sri Lanka centraal. Zoals gebruikelijk zullen in de laatste weken van de vastentijd
de medewerkers bij u thuis aanbellen. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u
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het door u gevulde zakje ook in de brievenbus van de pastorie deponeren. Het vastenzakje
treft u in dit parochieblad aan. Elders in het parochieblad kunt u nog veel meer hierover
lezen.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie
ontvangen, geef dit dan even door aan diaken : pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Ook u zult
dan op Witte Donderdag 2 april thuis de H. Communie gebracht krijgen.
Ook op vrijdag 1 mei (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de
parochie rondgebracht.
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
Tot 1 april a.s.: Van maandag tot en met vrijdag: van 11 tot 16 uur. Op zaterdag en op zonen feestdagen: van 14 tot 16 uur. Elke woensdag wordt in de Maria & Bernadettekapel om 16
uur het Rozenhoedje gebeden. Vanaf woensdag, 1 april a.s. veranderen de openingstijden
van de RK Urnenhof tot 1 november a.s.: Van maandag tot en met vrijdag: van 10 tot 17 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.
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PALM OF PASSIEZONDAG

Zaterdag 28 mrt
Maandag 30 mrt
Woensdag 1 apr

19.00 u. Nadiensten José Boers, Ben de Weerd
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.a.v. H. Antonius

Zaterdag 4 apr
Maandag 6 apr
Woensdag 8 apr

PASEN, VERRIJZENIS VAN DE HEER
20.30 u. PAASWAKE Nadiensten José Boers, Ben de Weerd
Geen H.Mis
19.00 u. t.a.v. H. Antonius

Zaterdag 11 apr
Maandag 13 apr
Woensdag 15 apr

2E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. Nadiensten José Boers, Ben de Weerd
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.a.v. H. Antonius – Overleden ouders Bosman-Geelen

Zaterdag 18 apr
Maandag 20 apr
Woensdag 22 apr

3E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. Presentatieviering Eerste Heilige Communicantjes
Zeswekendienst José Boers; Nadienst Ben de Weerd
19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. t.a.v. H. Antonius

Maandag 27 apr
Woensdag 29 apr

4E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. Jrd Overl. ouders Hall-Bondrager en overl. familieleden;
Nadienst Ben de Weerd
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.a.v. H. Antonius

Zaterdag 2 mei
Maandag 4 mei
Woensdag 6 mei

5E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. t.a.v. H. Antonius

Zaterdag 25 apr

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.
Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paasvuur.
Voor de andere plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk.
Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 25 april bij: Administratie 4512275,
Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie.
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Overleden
José Boers, verzorgingscentrum Kollenberg - 91 jaar † 04-03-2015
Ben de Weerd, p/a Verpleeghuis Barbarastraat, Geleen – 81 jaar † 19-03-2015
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
Extra collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 4 april is er na afloop van de Paaswake een extra
deurcollecte ten behoeve van de misdienaars.
Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Met
deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de inzet
van deze groep jongeren. Van harte aanbevolen!
Gedoopt
Alex, zoon ouders Jeucken-Zegwaard, Graaflandstr. 8 Geleen, op 22-02-2015
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Alex onder de goede zorgen van ouders, peetouders en
de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goed christen.

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART V JEZUS - OVERHOVEN
Zondag 29 maart: Palmzondag/gezinsviering
10.30 uur The Voices of Kids
Jaardienst Paul Bergmans, tevens voor Fien Bergmans-Jessen; zeswekendienst Nico Verjans;
Annie Nicoll-Poussart
Donderdag 2 april: Witte Donderdag
19.00 uur
Volkszang
Vrijdag
3 april: Goede Vrijdag/Kruisweg
15.00 uur
Volkszang
Vrijdag
3 april: Kruisverering
19.00 uur
Volkszang
Zaterdag 4 april: Paaswake incl. doop
21.00 uur
Schola
intenties als op Paaszondag en -maandag
Zondag
5 april: Hoogfeest van Pasen
10.30 uur
Oos Koor
met kindernevendienst
Overl ouders Griens-Stakenborg en kinderen; Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; Maria
Elisabeth Gruisen-Jessen vw de verjaardag; Paul en Fien Bergmans-Jessen; overl fam BergmansJessen; overl ouders Eussen-Smeets en dochter Toosje; Jan Gruisen en overl oud. Gruisen-Zinken
Maandag 6 april: Paasmaandag
10.30 uur
Cantate
intenties als op 1ste Paasdag
Zondag 12 april:
10.30 uur
Sing4
Zondag 19 april: Presentatie 1e Communie
10.30 uur
The Voices of Kids
gezinsviering
18
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Zondag 26 april:
10.30 uur
Cantate
Annie Nicoll-Poussart
Zondag
3 mei:
10.30 uur
Sound 70
Jrd Harrie Eykenboom en overl echtgenote; overl ouders Cremers-Honings en zoon Jan.
OVERLEDEN
Op 28 januari is overleden dhr. Piet Kusters (84 jr). Hij woonde in de Pater Chevalierstraat.
Op 7 maart is overleden mevr. Tummers-Haas (91 jr). Zij woonde in de Kollenberg.
Op 21 maart is overleden Mevr. Adriana van der Star (81 jr). Ze woonde St.Petrusstraat 26.
GEDOOPT
Op zondag 15 maart is gedoopt Emma Daemen, Dr.Schaepmanstraat 27, Sittard
PAASWAKE
De Paaswake wordt gehouden op zaterdag 4 april om 21.00 uur en wordt opgeluisterd door
de Schola Gregoriana Sittardiensis. Tijdens deze Paaswake zal er een kind gedoopt worden.
EERSTE PAASDAG zal er weer een kindernevendienst gehouden worden. De kinderen
hebben dan hun eigen woorddienst en worden aan het begin van de H.Mis door de priester
uitgenodigd om naar het parochiezaaltje te gaan. Na de preek/voorbeden komen de kinderen
weer terug in de kerk met een werkje dat ze gemaakt hebben. De kinderen mogen paaseitjes
gaan zoeken! Tevens wordt na de H. Mis weer de ziekencommunie gebracht.
KOFFIEDRINKEN
Op zondag 5 april (Pasen) en op zondag 3 mei kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!
INGbank: NL 37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594.
VASTENAKTIE 2015 - SRI LANKA (voor info zie blz 3+4)
De Vastenaktie-offerblokken staan achter in onze kerk, met daarbij de bekende vastenzakjes.
U kunt uw vastenoffer ook afgeven op ons kantoor of overmaken op het diocesaan nummer
van de Vastenaktie: NL21 INGB 0003000046 t.n.v. Missieburo Roermond.
SAM'S KLEDINGACTIE:
Op zaterdag 25 april kunt u uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel
in gesloten plastic zakken van 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij o.a. het volgende adres:
Ingang portaal H.Hartkerk Geldersestraat 37 Sittard-Overhoven
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelings-organisatie
Cordaid Mensen in Nood. (voor info zie blz 6)
MANNENKOOR SI-TARD
Zondag 10 mei zal het Sittards Mannenkoor SI-TARD de H.Mis opluisteren. Zij zingen o.a.
werk van Cherubini. Omdat het die dag moederdag is, worden alle moeders van harte uitgenodigd! Maar uiteraard zijn alle gezinsleden en overige parochianen van harte welkom! In
tegenstelling tot eerder bericht zal er op 10 mei geen kindernevendienst gehouden worden!
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
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
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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 29 april 2015
Pastoraal Team:
Contact:
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

4512275
mbt H. Doopsel:
4008960
Diaken B. ter Haar:  4513381
 4512628
Of Catechiste Mevr R. ter Haar
 4513381
mbt Huwelijk - Uitvaarten:
 4528072
Deken Van Rens:  4512275
Centrale administratie parochiecluster:  4512275 mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal:
Kapelaan Vd Wegen  4512628
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
mbt parochieblad en overige:
Voor het persoonlijk opgeven van misintenties
of bespreken van overige zaken is de administratie geopend administratie:  4512275
op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !!



uw kerkbijdragen naar:
Parochie HH. Petrus en Michaël:
NL98RABO 0147603676
Parochie H. Bernadette-Baandert: NL07INGB 0001571973
Parochie H. Hart-Overhoven:
NL37INGB 0001035314
Parochie H.Paulus-Limbrichterveld: NL86INGB 0003268633
Alg. banknr. Parochiecomité:
NL51INGB 0001032540

VASTENAKTIE 2015
Grenzeloos samen leven in Sri Lanka
Er liggen de vastenzakjes achter in de kerken klaar!!
Of via parochie storten: NL 51 INGB 0001032540

Of via
Missieburo Roermond

NL21 INGB 0003000046
Het volgende parochieblad no 5 verschijnt op 9 mei en loopt tot 20 juni 2015.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 1 mei a.s. op de administratie.
Kloosterplein 10 - kantpastoriesittard@gmail.com

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad: Administratie 046-4512275
of schrijf naar: Kloosterplein 10 - 6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor.

Ingesloten treft u het jaarlijkse Vastenzakje:
Het wordt huis-aan-huis opgehaald of brengt U het mee naar de kerk!!??
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