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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 20 juni 2015.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
PAUS KONDIGT HEILIG JAAR AAN
Paus Franciscus heeft een buitengewoon Heilig Jaar aangekondigd. Dat deed hij in zijn
homilie tijdens de jaarlijkse boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek. Het ‘Jubileum van
Barmhartigheid’ zal beginnen met het openen van de Heilige Deur in de St.-Pieter op het
hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december 2015. Het jubeljaar zal worden
afgesloten op 20 november 2016, op het hoogfeest van Christus Koning, tevens de vijftigste
verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. Het is de 27ste keer in de
geschiedenis van de Katholieke Kerk dat er een Heilig Jaar zal plaatsvinden. Het vindt zijn
oorsprong in het Oude Testament. Het oudst bekende Heilig Jaar vond plaats in 1300, al is
onzeker of dit ook het eerste Jubeljaar was dat daadwerkelijk werd gevierd.
In 1475 werd bepaald dat er in principe om de 25 jaar zo’n Jubeljaar plaatsheeft. Het vorige
Heilige Jaar was het Jubeljaar 2000, dat door paus Johannes Paulus II werd afgekondigd voor
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de start van het derde millennium. Een Heilig Jaar biedt gelovigen de kans om speciale
aflaten te krijgen nadat ze hun zonden hebben opgebiecht. In 1750 stelde paus Benedictus
XIV de voorwaarden vast voor het bekomen van een aflaat: de pelgrim moet de vier grote
basilieken van Rome bezoeken, hij moet biechten en de communie ontvangen en bidden voor
het welzijn van de paus.
Op 11 april j.l. heeft Paus Franciscus in een ceremonie bij de Heilige Deur van de SintPietersbasiliek zijn Bul van Indictie voor het komende Heilige Jaar gepresenteerd. Dit
25 artikelen tellende document, getiteld Misericordiae Vultus (‘Het gelaat van de
barmhartigheid’), bevat de officiële afkondiging van het Bijzondere Jubeljaar van
Barmhartigheid.
Misericordiae Vultus begint met de verklaring: “Jezus is het gelaat van de barmhartigheid
van de Vader. Deze woorden vatten het mysterie van het christelijk geloof goed samen.”
“Barmhartigheid is het voornaamste fundament van het leven van de Kerk”, aldus de Paus.
“De geloofwaardigheid van de Kerk blijkt uit de barmhartige liefde en compassie die zij
betoont.” “Waar christenen zijn, daar zou iedereen een oase van barmhartigheid moeten
vinden.”
Invulling door gelovigen: Franciscus geeft in de bul diverse adviezen aan de gelovigen hoe
zij aan het komende Heilige Jaar invulling kunnen geven: ga op bedevaart als teken van
bekering; veroordeel niemand, maar vergeef en geef; vermijd roddel, afgunst en jaloezie;
open het hart voor de marges van de samenleving en breng vertroosting, barmhartigheid en
solidariteit naar mensen die in moeilijke omstandigheden leven; verricht de lichamelijke en
geestelijke daden van barmhartigheid met vreugde; verblijf biddend en aanbiddend bij het
Allerheiligste Sacrament.
Speciale missionarissen: De paus kondigt aan dat hij “missionarissen van barmhartigheid”
naar de gelovigen zal zenden. Deze priesters zal hij de volmacht geven om zonden te
vergeven waarvan de absolutie normaliter is voorbehouden aan de Heilige Stoel. Zij zullen
“levende tekenen zijn van de bereidheid van de Vader om allen te verwelkomen die op zoek
zijn naar vergeving”.
Criminelen: In de bul vraagt Franciscus leden van criminele organisaties en degenen die
betrokken zijn bij corruptie zich radicaal te bekeren en Gods barmhartigheid te omarmen.
Interreligieuze dialoog: De paus wijst erop dat zowel het judaïsme als de islam spreken over
barmhartigheid als een van Gods voornaamste eigenschappen. Hij vertrouwt erop dat in het
komende jubeljaar bijzondere ontmoetingen tussen de drie Abrahamitische godsdiensten
zullen plaatsvinden, alsmede met andere religies. Het doel daarvan is om “elk vorm van
bekrompenheid en disrespect te elimineren en elke vorm van geweld en discriminatie uit te
bannen”.
Aflaat: In de bul staat dat de Heilige Deur van de Sint-Pieter op 8 december geopend gaat
worden, en de Heilige Deuren van de andere grootbasilieken in de daaropvolgende dagen.
Franciscus verzoekt elk bisdom in de wereld om een soortgelijke ‘Deur van Barmhartigheid’
te openen tijdens de lokale vieringen van het Heilig Jaar. Zoals in elk jubeljaar zijn er ook
deze keer weer volle aflaten te verdienen.
SACRAMENTSPROCESSIE
Op donderdag 4 juni viert de kerk eigenlijk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus. Onze grenslandbewoners België en Duitsland hebben die
dag gelukkig nog bewaard als een feestelijke vrije dag . Deze dag is beter bekend als
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Sacramentsdag. De bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Orbis Lemborgh en
Hoogstaete vieren deze jaarlijkse sacramentsprocessie precies op deze donderdag. Wij
vieren het in onze parochies op zondag 7 juni. U bent van harte uitgenodigd om biddend
mee te lopen in de processie of - mediterend - te komen kijken. Zoals in tal van (Limburgse)
dorpen en steden wordt op deze Sacramentsdag ook in onze binnenstadparochie de hoogmis
in H Petruskerk om 9u30 gevolgd door de Sacramentsprocessie. Na de Plechtige Hoogmis in
de St.-Petruskerk om ongeveer 10u30 trekken wij in een processie met het Allerheiligste
langs de openbare wegen als publiekelijk getuigenis van geloof en verering voor het
Allerheiligste Sacrament. Denkt u eraan: géén H Mis om 9u30 in de St.-Michielskerk, géén
H Mis in de Basiliek om 10u30, géén H Mis in de St.-Petruskerk om 11u30 ! Het opstellen
van de processie start rond 10.15 uur op het Kloosterplein, nabij toreningang. De
opstelling van de processie is als volgt:
Acolietencollege
Stadsschutterij St.Rosa
1e Communicantjes
St. Michiel en St. Rosa
Acolieten met kruis
Eerwaarde zusters
HH Geestelijken
Harmonie Sint Joseph
Philharmonie
Kerkenwachtgilde
OLV Behoudenis der kranken
Processiegangers m/v
B&W en Gemeenteraad
St.-Petruskoor
Misdienaars
Allerheiligste
De processie trekt via de route: Kerkplein rechtsom- Kerkstraatje (Doré) Limbrichterstraat- Nieuwstraat- Plakstraat- Putstraat- Paardenstraat Na een korte
plechtigheid bij het rustaltaar (ter hoogte van “Bagels & Beans”) vervolgt de processie
haar weg via Markt- Oude Markt- Kloosterplein- Kapittelstraat- Kerkplein rechtsomterug naar de Grote Kerk.
Aan de bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, wordt
vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel!.
Het processiecomité.

H. NORBERTUS, EEN 'WITHEER' UIT GENNEP
Het jaar 2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Jaar van het Godgewijde leven'. In
een serie artikelen belichten we dit jaar een bijzondere religieus, die ook een link met
Limburg heeft. In deze aflevering: de heilige Norbertus. Hij was aartsbisschop van
Magedeburg en stichter van de premonstratenzers, maar zijn wieg stond in het NoordLimburgse Gennep.
Een 900-jarig priesterfeest. Dat valt niet zo vaak te vieren. Of beter gezegd te herdenken,
want de priester in de kwestie maakt het feest zelf natuurlijk alleen van uit de hemel mee.
Daar verblijft de heilige Norbertus van Gennep zeker al sinds 1134, het jaar waarin hij als
aartsbisschop van het Duitse Magdeburg overleed. Maar zijn wieg stond in het NoordLimburgse Gennep. Het stadje aan de Niers heeft dan ook alle recht om te herdenken dat het
dit jaar negen eeuwen geleden is dat Norbertus tot priester werd gewijd. Behalve als Duitse
bisschop, is Norbertus ook bekend als stichter van een kloosterorde in het Noord-Franse
Prémontré, die later bekend werden als de Prémonstratenzers of - makkelijker - norbertijnen.
Tot op de dag van vandaag heeft de orde kloosters in Nederland, maar vreemd genoeg niet in
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Limburg. Wel waren Norbertijnen werkzaam in de zielzorg zoals in Venlo, Blerick enz. Maar
kloostergemeenschappen zijn alleen in Houthem, Neer en een korte tijd zijn in Roermond
vestigingen van Nobertinessen geweest. Norbertus van Gennep (soms ook Van Xanten of
Van Magdeburg genoemd) werd tussen 1080 en 1085 geboren als zoon van Heribert, de heer
van Gennep. Grenzen liepen toen niet zoals ze nu lopen, dus is het niet verwonderlijk dat de
jongen van goede komaf kanunnik werd in de nabij gelegen oude Romeinse stad Xanten, dat
nu tot Duitsland behoort. Zoals veel orde-stichters kwam Norbertus door een ingrijpende
gebeurtenis in zijn leven (hij ontsnapte op het nippertje aan de dood tijdens een zwaar
onweer) tot inkeer en brak hij met zijn luxe leven. Hij ging als rondtrekkend prediker op zoek
naar vernieuwing van zijn religieuze idealen. Zo sloot Norbertus zich ondermeer als leerling
aan bij kluizenaar Koenraad van Regensburg. In Laon probeerde hij de kanunniken te
bewegen tot een boetvaardiger en strengere manier van leven. In die jaren bezocht hij ook de
nog jonge kloostergemeenschap van wat nu Abdij Rolduc is.
In 1115 wordt Norbertus op één dag tot diaken en priester
gewijd door de aartsbisschop van Keulen. Norbertus leeft nu
bewust en streeft naar heilige verbondenheid, doet veel boete
en viert elke dag de heilige Mis. Hij heeft veel contact met een
kluizenaar en met een goede abt van Rolduc. Op een dag is
Norbertus op Rolduc en leest een heilige Mis in de crypte.
Daarbij is een giftige spin in zijn kelk gevallen. Uit eerbied
voor het heilig Bloed van Christus drinkt Norbertus toch de
kelk leeg. Bij de dankzegging zou hij de giftige spin weer
hebben uitgeniest. Men kan uit dit verhaal leren, hoeveel
eerbied Norbertus heeft voor de Eucharistie. Hij drinkt nog
liever vergif, dan het heilig Bloed van de Heer te verknoeien. Op Rolduc kan men in de
crypte nog een raam vinden, waarin dit verhaal is afgebeeld.
Rond 1120 stichtte Norbertus in het dal van Prémontré bij Coucy de orde van
premonstratenzer monniken, die soms naar de kleur van hun habijt ook wel 'witheren' worden
genoemd. In 1126 werd hij aartsbisschop van Magdeburg. Vanuit die functie bemoeide hij
zich ook met de positie van de toenmalige paus Innocentius II. Norbertus stierf op 6 juni
1134 in Magdeburg en werd heilig verklaard in 1582. Later werden zijn relieken
overgebracht naar Praag. Zijn feestdag is op 6 juni.
De Norbertijnen volgen de regel van Sint Augustinus en proberen het evenwicht te zoeken
tussen een actief en contemplatief leven. Vooral op het gebied van liturgie en catechese zijn
ze altijd actief geweest. Wereldwijd zijn er momenteel zo'n 1300 norbertijnen en
norbertinessen. In Nederland zijn er vestigingen in Heeswijk, Tilburg en Hierden.
DANK AAN DHR PIET IJZENDOORN
Op deze plaats past het even stil te staan bij de meer dan 30-jarige trouwe dienst van onze
trouwe vrijwilliger dhr Piet IJzendoorn. Hij begon in 1984 bij ons in de kerk te werken,
vooraf had hij al een hele tijd kosterswerkzaamheden Pro Deo verricht in Rotterdam. En nu
per 1 mei 2015 is hij gestopt. Zijn leeftijd dwong hem te zeggen om er mee te stoppen.
Hoewel hij alles nog perfect deed, is het toch verstandig om als ruim 80-jarige te stoppen.
Menige jongere moge een voorbeeld aan hem nemen, en niet alleen jongeren, maar zeker ook
de ouderen ofwel senioren die nog “jong” in de zestig zijn. Je verantwoordelijkheid nemen
….. is de kern van vrijwilligerswerk, niet zoals sommige supporters gaan “schreeuwen” op
wat die anderen allemaal verkeerd doen. Onze RK Kerk moet al jaren, ja zelfs eeuwen, het
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hebben van vrijwilligers. Kijkt en hoort u maar naar de opluistering van eredienst, of hoe de
kerk versierd is met bloemdecoraties etc, allemaal werk van vrijwilligers. Het is te hopen dat
jonge ouders, maar zeker ook collega’s, zich laten inspireren door zo’n mensen als Piet
IJzendoorn. De Kerk heeft hem al bijzonder geëerd met de hoge Pauselijke Onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice. Afgelopen week hebben we in kleine kosterskring Piet bijzonder
bedankt! Ze zeggen wel eens: wie de jeugd heeft de toekomst….. dat klopt maar voor de
helft…. wie de oudere medewerker en vrijwilliger niet waardeert, die kan ook niets
doorgeven aan de jongeren!! Veel dank Piet: Gods Zegen voor een mooie en hopelijk nog
lange levensavond!
Deken Wilbert van Rens.
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 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 zondagen 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
Opmerkelijke Uitspraken: “Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men
in zijn jeugd reeds moet leren”. (Seneca 1e eeuw) ook: “De neiging om in anderen het
goede te zien getuigt van een goed hart”. (Thomas van Aquino, 13e eeuw) verder:
“Om zijn doel te bereiken citeert de duivel zelfs uit de Schrift”. (Shakespeare 16e eeuw)
OPBRENGST VASTENACTIE 2015
Ook dit jaar was het weer een hele klus om in de Goede Week huis-aan-huis aan te kloppen
voor de jaarlijkse Vastenactie. Dit jaar stond Sri Lanka centraal. Onze catechist B. Scholte
heeft namens onze parochie weer veel mensen benaderd om mee te doen als collectant. Dank
U wel! Zijn inzet met al de collectanten heeft ertoe geleid dat we dit jaar weer een mooi
bedrag mogen aanbieden. Het heeft tot nu toe opgebracht zowel bij de rondgang aan huisaan-huis in de Goede Week, inclusief vieringen Aswoensdag, Witte Donderdag en de vele
giften in de offerblokken kerk, met bijdragen bewoners van onze Zorgcentra, dan zitten we
nu al (zonder de rechtstreekse bankbijschrijvingen naar Bureau Vastenaktie) op een totaal
van € 4.693,29 Geweldig!! Met heel veel dank aan U allen!!
Deken W. van Rens.
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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GEBEDSINTENTIES
Mei 2015: Algemene gebedsintentie: Zorg voor hen die lijden
Dat wij de cultuur van onverschilligheid afwijzen en zorg betonen voor
onze lijdende naaste. vooral voor zieken en armen.
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Beschikbaarheid voor de missie
Dat de voorspraak van Maria de christenen in een geseculariseerde
omgeving mag helpen bereid en beschikbaar te zijn om Jezus te
verkondigen.
Juni (2015): Algemene gebedsintentie: Migranten en vluchtelingen
Dat migranten en vluchtelingen goed worden ontvangen in de landen
waar zij aankomen. en er met respect worden behandeld.
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Roepingen
Dat de persoonlijke ontmoeting met Jezus in vele jongeren het verlangen
wekt hun leven Hem te geven in het priesterschap of godgewijd leven.
DAGBEDEVAART BANNEUX

mei
2015

juni
2015

Op woensdag 20 mei wordt weer een bezoek gebracht aan het Maria-bedevaartsoord
Banneux. Op het programma staan vermeld: een H. Mis om 11u, diner,
mogelijkheid rozenkransgebed, Lof met ziekenzegening en natuurlijk zal
niet ontbreken: koffie met vlaai. Kosten € 43,50 pp. (wilt u alleen
busvervoer dan zijn de kosten € 20,00 p.p). Opgave Dagbedevaart
Banneux bij Mw. R.Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  046-4519039 .
Wacht niet te lang, er zijn nog plaatsen!
BIJNA 400 KG DOOR KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
VEEL DANK DAARVOOR!!
Sam’s Kledingactie schreef ons het volgende:
De
voorjaarsinzameling in uw woonplaats is weer voorbij. U hebt hieraan
weer een belangrijke bijdrage geleverd. In totaal werd er in de
Limbrichterveld Parochie H. Paulus 135 kg en in de H. Petruskerk 260 kg kleding
ingezameld. Wij danken u hartelijk voor uw inzet.
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van
Cordaid Mensen in Nood. Dankzij kledingdonaties aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid
Mensen in Nood dit jaar kwetsbare dorpen in Bangladesh beschermen tegen overstromingen.
En nu bijzonder voor NEPAL worden al deze acties zonder meer noodzakelijk!! U ziet dat
uw hulp van levensbelang is!! Veel Dank!!

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
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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
Ethan, zoon oudersAlaribe-Garuba, Eisenhowerstr. 430, Sittard * 29-03-2015
Robbert, zoon ouders Hermanns-Haasdijk, Cicerostraat 15 * 19-04-2015
Gefeliciteerd! We bidden dat Ethan en Robbert 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.
Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Leon Hoofwijk & Patricia Vrijhoeven, Langs de Groene Weg, Obbicht op 3 juli 2015
Wesley Nottelman & Jolanda Scheper, Tacitusstraat 9, op 17 juli 2015
Bram Ten Haaf & Marie-José Driessen, De Wimmeren 27, op 20 juli 2015
‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de vrede
van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te
sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar
voor de geplande trouwdatum! U kunt contact opnemen met de deken
 046-4512275 en/of diaken Ter Haar: 046-4513381.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN DE ST.-PETRUSKERK
In deze Paastijd wordt in onze parochiekerken in een drietal Heilige Missen het
feest van de Eerste Heilige Communie gevierd. Na een spannende tijd van voorbereiding en oefenen, mogen onze Communicanten voor de allereerste keer Jezus
ontvangen in de Heilige Communie. Op Hemelvaartsdag Donderdag14 mei
breekt de grote dag aan voor de kinderen van de basisscholen De Hoefer, De
Baandert, en Aan de Meule. In de H. Mis van 9.30 uur ontvangen de 1e Heilige Communie:
BS Baandert:
BS Aan de Meule:
BS De Hoefer:
Sterre Amorij
Nina Boonstr
Noël Dirrix
Jacqueline Bax
Bionda Charlier
Raoul Dirrix
Silvana Bax
Ingolf Cremers
Timo Friesen
Sem Bouts
Dean Haan
Aylinn Gijsen
Lynn Braspenning
Faya Langoor
Isa Honings
Sam Bruinsma
Chiara Langoor
Zoë Peters
Dario Lemmens
Esmée Langoor
Noa Savelberg
Djomano Rummens
Britt Rotman
Carlito Swinkels
Esmee Stachowiak
Sophie Valberg
Royana Thijssen
Ricardo van Susteren
Inge Paas
Calvin Dritty
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Op zondag 31 mei in de H. Mis van 9.30 uur ontvangen in de St.-Petruskerk de kinderen
van Basisscholen Limbrichterveld en Loedoes de Eerste Heilige Communie:
Godswill Alaribe
Senna Lousberg
Maya Bauer
Jean-Pierre Maes
Thijmen de Bree
Oscar Martens
Jefferson Francis
Benthe Peters
Jerrel Goulding
Sophie Peulen
Senne Hagen
Fabian Potocki
Lara Huberts
Kjell Smeets
Jonathan Jeurissen
Rosalie Smits
Lisette Junghans
Nikki Struik
Communicantjes, van harte
proficiat en Gods zegen bij deze mooie
gebeurtenis! Wij wensen jullie
en jullie ouders een heel fijne en zonnige
dag toe.

OVERLEDEN
Mieke van Soest-Zeelen
Jos Schmeits, em. past.
Mia Rademacher-v Nielen
Mat Habets
Jeun Schelberg
Adriaan Stolk, em. rector
Joop Rutgers
Annie Stefelmanns-Heesakkers
Minneke De Haes
Pierre Stijnen
Nic Claessen
Tilla van Woerkom-Boers

Parklaan 11/23
Zorgcentr. Heythuysen
Smithlaan 151
Beatrixlaan 11
Schuttestraat 2
Zorgcentrum Vroenhof
Kollenbergerhof 16
Dr Schaepmanstraat 5
Kleine Steeg 5
H. Dassenplein 56
Bergstraat 118
Pr. Kennedysingel 24

87 jaar
73 jaar
88 jaar
66 jaar
92 jaar
92 jaar
88 jaar
88 jaar
86 jaar
84 jaar
85 jaar
91 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

26-03-2015
27-03-2015
01-04-2015
11-04-2015
11-04-2015
12-04-2015
15-04-2015
19-04-2015
21-04-2015
23-04-2015
24-04-2015
29-04-2015

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
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
Zaterdag 13 juni (10.00 - 17.00 uur)
Bezinningsdag in stilte: "DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE"
Een boodschap om te getuigen Leiding: Pater Bonifatius Honings, OCD
Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen)
8
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Zaterdag 13 juni (17.00 uur) - maandag 22 juni (10.00 uur)
Retraite in stilte: "DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE"
Een gevoel om door te geven Leiding: Pater Bonifatius Honings, OCD Kosten: € 440,00
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 op elke 2e dinsdag van de maand 19u45 – 21u45: zie data hieronder
Kernpunt bezinninggedachte:“Al wat gij gedaan hebt voor een deze geringste van mijn
broeders hebt gij voor Mij gedaan.”
Mt 25, 31-46
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 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 11 juni, 9 juli,
13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december, van 10u30-12u30.

UW AANDACHT S.V.P.
Woensdagavond 13 mei: in Petruskerk 19u Avondmis/vigilie in teken van Hemelvaartsdag
Donderdag 14 mei Hoogfeest Hemelvaart: HH Missen als op Zondag. Extra diensten:
In de St-Petruskerk is om 9.30 uur de Eerste Heilige Communie van de Communicantjes van
de basisscholen Baandert, De Hoefer en Aan de Meule.
In H. Hartkerk om 11u45: 1e Heilige Communie basisscholen Overhoven en Mozaïek.
Zondag 17 mei: Zevende Zondag van Pasen
Pinksteraktie 14 mei t/m 24 mei: Vanaf Hemelvaart t/m Pinksteren wordt
gehouden de jaarlijkse PINKSTERAKTIE. Vroeger heette het “Week van de
Nederlandse Missionaris”. Hiervoor wordt een extra collecte gehouden in de
vieringen op Pinksterzondag.
Zondag 24 mei: Hoogfeest van Pinksteren. Wij herdenken en vieren de gave van de
Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar
alle talen, volken en rassen.
Maandag 25 mei: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag.
Zaterdag 30 mei: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de St.Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis begint
ter opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-Petruskerk!
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Zondag 31 mei: H. Drie-eenheid. In de Basiliek wordt gevierd: Jaarfeest ter ere van
O.L.Vrouw van het Heilig Hart: bijzonder welkom zijn de Bedevaartgangers van de H.
Hartparochie Overhoven.
Op deze zondag 31 mei is er in de St.-Petruskerk een extra H. Mis om 9.30 uur waarbij de
kinderen van BS. Limbrichterveld en BS. Loedoes hun Eerste Heilige Communie doen.
Vrijdag 5 juni: Eerste vrijdag van de maand: toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 7 juni: Hoogfeest H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: tevens
Processiezondag. Geen H Mis in Basiliek! In de H. Michielskerk één H. Mis om 8u30. In de
St.-Petruskerk is de H. Mis enkel om 9u30, aansluitend de Processie! Zie blz 3 parochieblad.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 20 juni tot 1 augustus 2015.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
vrijdag 12 juni 2015 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via email-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 9 mei
Woensdag 13 mei
18.00 uur plzwd Jos Schmeits; plzwd Mia
H. Servatius, bisschop
08.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en
Brands-Hodenius; plzwd Anna WillemsHendriks en Mgr. Ben Janssen
Dubois tevens plev voor Cornelia Willems;
Vigilie Hoogfeest Hemelvaart
plev ouders Dassen-Claessens; gestplev v
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
(samenzang)
Hubertina Catharina Krux; Nadiensten: Mia
Donderdag
14 mei
Rademacher-Van Nielen, Mat Habets, Jeun
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
Schelberg, Joop Rutgers, Annie StefelmannsHeesakkers, Minneke De Haes, Pierre Stijnen, 09.30 uur Eerste Heilige Communie voor
kinderen BS De Baandert, BS de Hoefer en BS
Tilla van Woerkom-Boers (samenzang)
Aan de Meule; ev v overledenen vd familie
Zondag 10 mei
Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
Zesde Zondag van Pasen
(D); v Els (2e jrd) en Hein Storms en voor Jo
11.30 uur pljrd Ad de Herder; gestpljrd v
Cor en Trees De Wit-Neilen en tevens v Dory en Annie Friesen (samenzang)
11.30 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Neilen; gestplev Guus van Aubel en Mia v
Corbeij-Gieskens (samenzang)
Aubel-Arnoldts en wederzijdse fam
Vrijdag 15 mei
(samenzang)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 11 mei
19.00 uur gestjrd Robert Könings
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 16 mei
19.00 uur gestev overl echtp. Feron-Hoenen
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
en em-past. Eduard Hoenen; gestjrd overl.
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
ouders Blous-Ten Dijck
(D), gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 12 mei
18.00 uur pljrd Hein Frenken en Paula
H. Pancratius, martelaar
Frenken-Heemels; pljrd Pierre Schmeits;
08.00 uur jrd overl ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid (D)
gestpljrd v ouders Sjeng en Marga Sanders19.00 uur ev Jos Canisius; gestev echtp
Dings; gestplev v de zielenrust vh overl echtp
Caulfield-Tholen
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cathari10
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na Krux; Nadiensten: Mat Habets, Jeun
Schelberg, Joop Rutgers, Annie StefelmannsHeesakkers, Minneke De Haes, Pierre Stijnen,
Nic Claessen, Tilla van Woerkom-Boers
(samenzang)
Zondag 17 mei
Zevende Zondag van Pasen
11.30 uur pljrd Harry Sprengers en Johanna
Sprengers-Verbruggen en tevens voor alle
levende en overleden v fam Sprengers en fam
Verbruggen; gestpljrd Frieda en Lei MartensBosmans; gestpljrd Koos Simons en overledenen vd fam Simons en de fam Stevens; overleden familieleden Pier-Weijzen; gestpljrd
Marianne Boelens-Spée; pljrd v Anneke
Sluys-Beulen (St.-Petruskoor)
Maandag 18 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl vd fam. Feron-Hoenen
Dinsdag 19 mei
08.00 uur fam. Wyszenko, Meerts, Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 20 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 21 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen
Vrijdag 22 mei
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 23 mei
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; Nadiensten: Mat
Habets, Jeun Schelberg, Joop Rutgers, Annie
Stefelmanns-Heesakkers, Minneke De Haes,
Pierre Stijnen, Nic Claessen, Tilla van
Woerkom-Boers (Schola S. Michaël)
Zondag 24 mei

Hoogfeest van Pinksteren
11.30 uur plev ouders Gieskens-Martens en
ouders Gieskens-Muyres; pljrd Frans Loefen;
gestplev overledenen van de fam. Spanjaard;
gestplev Lies Roppe en overl. v.d fam.
Roppe-Kissels; plev Miny Reijnders-Kuijpers;
uit dankbaarheid vw 12,5 huw jubileum; plev
Zef Strijdhagen (St.-Petruskoor)
Maandag 25 mei
Tweede Pinksterdag
11.30 uur gestplev em.deken Leo Feiter en
Anna en Maria Feiter (samenzang)
Dinsdag 26 mei
H. Filippus Neri, priester
08.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev v weldoeners vd parochie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 27 mei
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 28 mei
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige
Hogepriester
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 29 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Mimy Corbeij en
overledenen vd fam Corbeij-Kerrens
Zaterdag 30 mei
08.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; ev ter ere
v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp
Caulfield-Tholen
18.00 uur naar Basiliek: jaarlijkse
bedevaartsmis in Basiliek (bij intenties
Basiliek) pljrd Melanie Lenaerts-Laumen en
overleden familieleden;nadiensten Annie
Stefelmanns-Heesakkers, Minneke De Haes,
Pierre Stijnen, Nic Claessen, Tilla van
Woerkom-Boers (samenzang)
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Zondag 31 mei
Hoogfeest van de H Drie-eenheid
09.30 uur Eerste Heilige Communie voor
kinderen BS Loedoes en BS Limbrichterveld;
11.30 uur plzwd Mat Habets; plzwd Jeun
Schelberg; gestpljrd overl. ouders KretzersNortier; plev uit dankbaarheid vw verjaardag
(c); plev overledenen vd fam. LanduijtWillems; gestplev overledenen vd fam.
Dieteren-Klinkers (samenzang)
Maandag 1 juni
H. Justinus, martelaar
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om
leiding te geven (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 2 juni
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
(D); ev v Maria Smeets uit dankbaarheid (D);
gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Lebens-De
Macker en wederzijdse fam.
Woensdag 3 juni
HH. Carolus Lwanga en gezellen,
martelaren
08.00 uur fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev tev St. Joseph v goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 4 juni
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev voor zielerust van pastoordeken Mgr. Ben Janssen
Vrijdag 5 juni HH. Bonifatius, bisschop en
gezellen, martelaren
08.00 uur tev H Hart v Jezus tot eerherstel (D)
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten
Dijck; gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 6 juni
H. Norbertus, bisschop
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom (D); v echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Minneke-De Haes; pljrd
12

ouders Wijshoff-Bormans; plev Harie Vink;
gestplev voor de zielenrust van het overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst Nic Claessen, Tilla
van Woerkom-Boers (samenzang)
Zondag 7 juni
Sacramentsdag – Heilig Sacrament van
het Lichaam en Bloed van Christus
09.30 uur pljrd Irmgard Kretzers-Jessen;
gestplev Lies Roppe en overl. v.d fam.
Roppe-Kissels; gestplev voor de zielenrust
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (Petruskoor)
Aansluitend Processie
Maandag 8 juni
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d
fam. Roppe-Kissels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 juni
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 10 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Donderdag 11 juni
H. Barnabas, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Vrijdag 12 juni
H. Hart van Jezus
08.00 uur ev v overledenen vd fam Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 juni
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); tev OLVrouw en H.Bernadette voor de
1e communicanten en hun ouders; gestev
echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd v Jan Peters, gestplev voor de
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Cath. Krux (samenzang)
Zondag 14 juni
Elfde Zondag door het jaar
11.30 uur plzwd v Nic Claessen; gestpljrd
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overl ouders Schaekens-Peulen en zonen
19.00 uur gestev overl vd fam. Feron-Hoenen
Jozef en Martin; gestpljrd em-pastoor Jean
Donderdag 18 juni
Schutgens, gestpljrd overledenen vd fam
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Oberdorf-Frissen (St.-Petruskoor)
19.00 uur ev Marie-Thérese-v BrakellMaandag 15 juni
Vleugels
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 19 juni
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
Peulen en zonen Jozef en Martin
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Dinsdag 16 juni
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 20 juni
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
Woensdag 17 juni
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
St.-Michielskerk
Zondag 10 mei
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zesde Zondag van Pasen
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 28 mei Eeuwige Hogepriester
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van het
Onze Heer Jezus Christus,
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag 31 mei
Hoogfeest van de H Drie-eenheid
Donderdag 14 mei
Zondag na Pinksteren
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestev v zielerust van pastoor09.30 uur pljrd v Harry Mennens en v
deken Mgr. Ben Janssen; gestplev vd
Jeanne Schmeits; tiv het welzijn van de
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en
parochie (samenzang)
Maria Hubertina Cath. Krux (samenzang)
Zondag 17 mei
Donderdag 4 juni
Zevende Zondag van Pasen
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 7 juni
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van het
Sacramentsdag – Heilig Sacrament van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
het Lichaam en Bloed van Christus
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 21 mei
09.30 uur géén dienst, zie H Petruskerk!!
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Donderdag 11 juni OPEN KERK
Zondag 24 mei
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
Hoogfeest van Pinksteren
Zondag 14 juni
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Elfde Zondag door het jaar
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms en
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
voor bijz. intentie; gestplev vd zielenrust van
09.30
uur pl.jrd Harrie Triepels; gestpljrd
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Paul
Chorus;
v overl echtp Jan Gerard Grijs
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
en
Maria
Hubertina
Cath Krux (samenzang)
Maandag 25 mei, Tweede Pinksterdag
Donderdag
18
juni
08.30 uur v echtp Caulfield-Tholen
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam:
Oude Markt 20, 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!
Zondag 10 mei
H. Filippus Neri, priester
Zesde Zondag van Pasen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 28 mei
10.30 uur v Arnold en Paula v Mulken; v
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige
Mathieu Weekers vw verjaardag; v overl
Hogepriester
echtp. Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
Dinsdag 12 mei
voor de leden vd Aartsbroederschap; v
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Caulfield-Tholen.
Donderdag 14 mei
Zaterdag 30 mei
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09:00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
17.50 uur bedevaart vanaf de Grote
v leden vd Aartsbroederschap; v overl
Kerk in processie naar de Basiliek.
echtp Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
18.00 Opening Jaarfeest met Pl H. Mis
Zaterdag 16 mei
pljrd Melanie Lenaerts-Laumen en
09.00 uur voor overl. echtp. Caulfieldoverleden familieleden; nadiensten Annie
Tholen
Stefelmanns-Heesakkers, Minneke De
Zondag 17 mei
Haes, Pierre Stijnen, Nic Claessen, Tilla
Zevende Zondag van Pasen
van Woerkom-Boers (Basiliekkoor)
10:30 uur Jrd v Mevr. Elly ConsemulderRaijmakers; v overl. echtp. CaulfieldZondag 31 mei; Jaarfeest Basiliek
Tholen (Gastkoor Concordia Wehr/Selfkant)
Hoogfeest van de H Drie-eenheid
Dinsdag 19 mei
Bedevaart vanuit Overhoven met
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
medewerking van kerkkoor Cantate
Donderdag 21 mei
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
10.30 uur: v de kinderen vd Kinderkrans;
Paul en Fien Bergmans-Jessen; 1e jrd Leo
v leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
van de Vin; 1e jrd Mevr. Mia JessenCaulfield-Tholen.
Baunmann en overl. vader Lei Jessen; v de
Zaterdag 23 mei;
lev en overl leden v d Aartsbroederschap;
09.00 uur: overl echtp Caulfield-Tholen.
gestjrd Cristine Joosten (intentie 1 week
16:00 uur: huwelijk Marinke Dam en Luc
eerder vw geen dienst volgende week)
Harings
Dinsdag 2 juni
Zondag 24 mei
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Hoogfeest van Pinksteren
Donderdag 4 juni
10:30 uur v de levende en overl leden v d
10.30uur v.d. kinderen v.d. Kinderkrans;
Aartsbroederschap;v overl echtp Caulfieldv.d. leden v.d. Aartsbroederschap; v overl.
Tholen. (Basiliekkoor)
echtp. Caulfield Tholen.
Maandag 25 mei
Zaterdag 6 juni
Tweede Pinksterdag
H. Norbertus, bisschop
10:30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen. 09.00 uur: overl echtp Caulfield-Tholen.
(Basiliekkoor)
Zondag 7 juni
Dinsdag 26 mei
14
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Sacramentsdag – Heilig Sacrament
van het Lichaam en Bloed van Christus
GEEN H. MIS zie H Petruskerk
Dinsdag 9 juni;
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 juni
H. Barnabas, apostel
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
v leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 13 juni
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.

Zondag 14 juni
Elfde Zondag door het jaar
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
(basiliekkoor )
Dinsdag 16 juni
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 18 juni
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en leden v aartsbroederschap; overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 20 juni
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
De Vastenactie, dit jaar voor Sri Lanka, heeft in onze parochie ruim € 356,- opgebracht.
Hartelijk dank aan alle gevers, grote dank ook aan alle medewerk(st)ers. (zie verder blz 5)
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u niet in de gelegenheid naar een H.Mis te komen en wilt u toch de H. Communie
ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Op vrijdag 5 juni (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
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.

Zaterdag 9 mei
Maandag 11 mei
Woensdag 13 mei

6E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes, nadienst Mia Makulski-Keuren
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Vigilie Hoogfeest Hemelvaart - t.a.v. H. Antonius

Zaterdag 16 mei
Maandag 18 mei
Woensdag 20 mei

7E ZONDAG VAN PASEN
19.00 u. OLV van Lourdes, nadienst Mia Makulski-Keuren
19.00 u. Jo Boers; Willy v Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u. t.a.v. H. Antonius
PINKSTEREN

Zaterdag 23 mei
Maandag 25 mei
Woensdag 27 mei
Zaterdag 30 mei
Maandag 1 jun
16

19.00 u. OLV van Lourdes, nadienst Mia Makulski-Keuren
♫Bernadettekoor
Geen H.Mis
19.00 u. t.a.v. H. Antonius
FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
19.00 u. OLV van Lourdes, nadienst Mia Makulski-Keuren
19.00 u. Jo Boers; Roepingen tot priesterschap, diaconaat en
religieuze leven
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Woensdag 3 jun

19.00 u. t.a.v. H. Antonius

Zaterdag 6 jun
Maandag 8 jun

19.00 u. OLV van Lourdes, nadienst Mia Makulski-Keuren
Jo Boers; Roepingen tot priesterschap, diaconaat en
19.00 u.
religieuze leven
19.00 u. t.a.v. H. Antonius

FEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT

Woensdag 10 jun
Zaterdag 13 jun

13.30 u.
19.00 u.

Maandag 15 jun
Woensdag 17 jun

19.00 u.
19.00 u.

11E ZONDAG DOOR HET JAAR
50-jarig Professiefeest
Zr. Mathée van Goddelijke Voorzienigheid Silverstaete
t.a.v. H. Antonius – Jrd Wim Messing en levende en
overleden familie Messing-Frenken
Jo Boers; Roepingen tot priesterschap, diaconaat en
religieuze leven
Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken

Sacramentsprocessie: De jaarlijkse Sacramentsprocessie van Orbis Lemborgh naar Parc
Hoogveld (het Theehuis) v.v. begint om 10:30 uur en is op donderdag, 4 juni 2015: de
eigenlijke Sacramentsdag! Op Zondag 7 juni is de Sacramentprocessie in de binnenstad
(zie blz 2+3 in dit parochieblad)
Gedoopt: Jayden & Lynn, zoon en dochter ouders Dieteren-Snijder, Korenstraat 47
* op 19-04-2015. Gefeliciteerd! Wij hopen dat Jayden en Lynn onder de goede
zorgen van hun ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge
opgroeien tot goede christenen.
Overleden: Mia Makulski-Keuren, Eisenhowerstraat 3 - 86 jaar † 01-05-2015
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
Parochiemededelingen H. Paulusparochie Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur
rozenhoedje en op vrijdag Lof. Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend
voor stil gebed. Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 6 juni bij: Administratie
4512275, Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie.
Extra collecte Misdienaars Paaszaterdag 4 april is er na afloop van de
Paaswake een extra deurcollecte gehouden ten behoeve van de
misdienaars. Deze collecte heeft € 230,50 opgebracht en zal gebruikt
worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Namens de misdienaars hartelijk
dank voor uw gulle gaven.

In de meimaand: Gebed tot moeder Maria
Vergeet dit gebed niet!
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BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS-OVERHOVEN
Zondag 10 mei: Zesde Zondag van Pasen
10.30 uur
Mannenkoor Si-tard
Jaardienst ouw Montfort-Vleeshouwers en zoon Jo; Annie Nicoll-Poussart vw moederdag;
Adriana van der Star vanwege moederdag; Annie Op de Kamp-Vijgen vanwege moederdag
Donderdag 14 mei: Hoogfeest Hemelvaart,
11.45uur
The Voices of Kids
Tevens Eerste H. Communie
Jeugd Philharmonie
Zondag 17 mei: Zevende Zondag van Pasen
10.30 uur
Schola
Trouwdag Klaus-Gubbels en overleden familie; zeswekendienst Adriana van der Star;
overleden ouders Meulenberg-Thissen
Zondag 24 mei: Hoogfeest van Pinksteren
10.30 uur
Volkszang
Pastoor van Maanen; pater Koppers; voor het welzijn van onze parochie
Maandag 25 mei: Tweede Pinksterdag
10.30 uur
Volkszang
als op Eerste Pinksterdag
Zondag 31 mei: H. Drie-Eenheid
10.30 uur
Cantate
Bedevaart naar Basiliek
LET OP: geen H.Mis in Overhoven
Paul en Fien Bergmans-Jessen; eerste jaardienst Leo van de Vin
Zondag 7 juni: Sacramentsdag
10.30 uur
Sound’70
Zondag 14 juni: Elfde Zondag door het Jaar
10.30 uur
Cantate
Zeswekendienst Thérèse Herberigs-Goosens, intentie ter ere van het H. Hart
GEDOOPT Op 29 maart is gedoopt 2015 Jahvino Snijders, Mesdagstraat 29 Geleen.
Op 4 april is gedoopt Roano Bax, Eisenhouwerstraat 344, Sittard
EERSTE H. COMMUNIE Op Hemelvaartsdag 14 mei is in de H. Hartkerk van
Overhoven de H. Mis om 11.45 uur vanwege de Eerste Heilige Communie voor de
kinderen van Basisscholen Overhoven en Mozaïek: de namen van de Communicanten:
BS Het Mozaïek
BS Overhoven
Sarah Bindels
Alex Oetomo
Lizzy van Delden
Joey Potthoff
Finn Leers
Cas Schlicher
Charissa Schmitz
Dylano van Tilburg Quincy Tummers
Kean van Tilburg
Cayenne Wetzels
Kenjira Wolters
Wij feliciteren deze communicantjes van harte met deze mooie gebeurtenis! Wij wensen
jullie en jullie ouders een heel mooie en zonnige dag toe.
OVERLEDEN Op 21 maart is overleden Mevr. Adriana van der Star (81 jr). Ze woonde
St.Petrusstraat 26. Haar zeswekendienst wordt gehouden op 17 mei.
Op 18 april is overleden mevr. Thérèsia Herberigs-Goossens (90 jr.). Zij woonde
Bradleystraat 23. Haar zeswekendienst zal worden gehouden op 14 juni.
Op 23 april is overleden dhr. Pierre Stijnen (84 jr). Onze parochie is hem veel dank
verschuldigd voor zijn inzet voor de Gregoriaanse kerkmuziek. Hij was oprichter en lang
dirigent van de Schola Gregoriana Sittardiensis.
BEDEVAART NAAR DE BASILIEK Op zondag 31 mei houden wij onze jaarlijkse
bedevaart naar de basiliek van Sittard. Dit is een traditie die al sinds het ontstaan van onze
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parochie gehouden werd. In de jaren dertig van de vorige eeuw trok men vanuit Overhoven
in processie naar de basiliek van O.L.Vrouw van het H. Hart. Nu gaan we niet meer in
processie naar de basiliek. We verzamelen ons in de basiliek voor de H.Mis. Deze begint
om 10.30 uur. Ons parochiekoor "Cantate"verzorgt de gezangen op deze feestelijke
zondag, waarbij tevens het jaarfeest van de basiliek gevierd wordt. Na afloop kunt u elkaar
nog ontmoeten en bij een kopje koffie napraten in het Mariapark, tegenover de basiliek. Er
is die dag geen H.Mis in Overhoven. Als voorbereiding op deze bedevaart is zr. Lies bereid
ons wat meer te vertellen over de historie van de Basiliek. Indien er genoeg aanmeldingen
zijn, zal dit zijn op donderdagavond 21 mei om 19.30 uur in de Mariakapel. U kunt zich
telefonisch aanmelden of per mail zodat wij u naderhand kunnen laten weten of het door
kan gaan. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. Leni Bosman, tel. 4588910:
l.bosman@bosmanbestrating.nl
PAROCHIEBIJDRAGE De parochie is financieel voor een heel groot deel afhankelijk
van de bijdragen van de parochianen. Het onderhoud van de kerk, het parochiecentrum, de
verwarming, de kosten voor de liturgie en het pastoraat. Het moet allemaal betaald worden.
Hiervoor hebben we uw steun hard nodig. Wij doen nogmaals een beroep op alle
parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de parochie. U kunt uw bank machtigen om
per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op de
volgende rekeningnummers: INGbank: NL 37INGB0001035314 of Rabobank:
NL60RABO0147635594. Iedereen is vrij om de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te
bepalen. Deze minimum bijdrage is door het Bisdom voor 2015 vastgesteld op € 100,-.
Daarnaast kunt u ook een misintentie opgeven. Dit is in de kerk een zeer oude traditie.
Iedereen kan intenties opgeven bij velerlei gelegenheden. Deze intenties worden
opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. Zij kunnen worden opgegeven
voor overledenen, uit dankbaarheid, bij ziekte, bij een verjaardag en bij vele andere
omstandigheden. Voor deze misintenties wordt een bijdrage gevraagd, dit heet stipendium.
De Diocesane Financiële Commissie (DFC) van het Bisdom Roermond, een adviesorgaan
van de bisschop, waarin vanuit ieder dekenaat van het bisdom een vertegenwoordiger
zitting heeft, geeft jaarlijks een advies uit over de te hanteren tarieven voor misstipendia en
rouw- trouw- en jubileumdiensten. Het tarief in 2015 voor een Eucharistieviering in het
weekeinde bedraagt € 25,- De takken met kersenbloesem hebben € 71,13 opgeleverd,
waarvoor hartelijk dank. Heeft u nog ideeën voor extra inkomsten, neemt u dan contact op
met ons parochiekantoor, tel 4583023 of met mevr. Ingrid Ruigt, tel. 4526312 of kom naar
onze parochiebijeenkomst op woensdag 20 mei om 20.00 uur in het parochiezaaltje.
BENT U MUZIKAAL? Bent u muzikaal en wilt u deze gave graag delen met anderen?
Wij zijn regelmatig op zoek naar mensen, die onze Eucharistievieringen op zondag
muzikaal willen en kunnen opluisteren met hun muziek of zang. Uiteraard moet deze
muziek wel passen in een Eucharistieviering. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u
contact opnemen met mevr. Leni Bosman, tel. 4588919 of met mevr. Thea Kalkhoven, tel.
4514688.
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Op vrijdag 24 april heeft mevr. Anneke
Verboord een Koninklijke onderscheiding gekregen voor al haar maatschappelijke
verdiensten. Met name voor haar inzet op de basisschool en voor het vele werk dat zij doet
voor onze parochie. Eveneens feliciteren wij dhr. Jean Widdershoven die ook een
Koninklijke onderscheiding kreeg o.a. voor zijn verdiensten voor Overhoven. Wij
feliciteren hen beide hier van harte mee!
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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 welkom!
KOFFIEDRINKEN Op zondag 7 juni kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen
drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 10 mei na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden
parochianen de ziekencommunie gebracht., evenals op zondag 14 juni
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
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 10 juni 2015.
Pastoraal Team:
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107
 4008960
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23
 4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2
4528072
Centrale administratie parochiecluster:
 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 !!

Contact:
mbt H. Doopsel:
Diaken B. ter Haar:  4513381
Of Catechiste Mevr R. ter Haar
mbt Huwelijk - Uitvaarten:
Deken Van Rens:  4512275
mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal:
Kapelaan Vd Wegen  4512628
mbt parochieblad en overige:
administratie:  4512275

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET
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
Het volgende parochieblad no 6 verschijnt op 20 juni en loopt tot 1 augustus 2015.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 12 juni 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.
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