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D É Z U STE RS VAN DE P L AK STR AAT VER L ATE N S I TT AR D !!
Na meer dan 150 jaar te hebben gewoond in de binnenstad van Sittard moeten onze Zusters
helaas hun vertrouwd klooster Agnetenberg, Plakstraat 24 in Sittard verlaten. Aan het eind
van deze maand zijn ze allen verhuisd naar Klooster Huize Seraphine aan de Windraak. Daar
is - door verbouwing - een speciale vleugel voor hen ingericht naar de eisen van de huidige
tijd: Huize St. Joseph. Zeer pijnlijk voor onze zusters dat ze hun vertrouwde plaats moeten
verlaten, maar ook zeer verdrietig voor Sittard. Iedere Sittardenaar weet immers hoeveel deze
zusters (met al hun medezusters en al hun voorgangers) hebben betekend: wij denken aan
ziekenzorg, onderwijs, missionering enz! Onze Liefdezusters van het Kostbaar Bloed hebben
jaar in, jaar uit, deze zending vanuit de spiritualiteit van hun congregatie van de Liefdezusters
van het Kostbaar Bloed ten dienste van de Wereld en Kerk voorgeleefd. Voor hen is nu
helaas de tijd aangebroken om als kleinere communiteiten te gaan leven en werken. Ze
moeten zich hergroeperen in kleinere maar stevige communiteiten waardoor men beter het
gebedsleven met elkaar eensgezind kan delen. Dit betekent dat de huidige Kapel - na de
laatste kerkelijke dienst in de Kapel aan de Plakstraat op zondag 21 juni 2015 - vanaf 22 juni
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2015 door een besluit van de Bisschop van Roermond aan de RK. Eredienst wordt
onttrokken. De Kapel wordt geheel ontmanteld als kerkelijke liturgische ruimte in afwachting
van wat de nieuwe eigenaar (Woningvereniging) met de dan verkregen “lege” kapel zal gaan
doen. We hopen dat de “gewijde” sfeer gerespecteerd en gered kan worden door een goede
culturele en spirituele doelstelling te verbinden aan dit voormalige kloostercomplex.
Een beetje geschiedenis over Klooster Plakstraat 24 : St. Agnetenberg (klooster
van de Zusters van de Plakstraat) is tot op het eind van deze maand juni 2015 in gebruik als
klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. In het klooster Sint Agnetenberg te
Sittard ligt de bakermat van deze congregatie. Zeven zusters van de congregatie
Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus uit Maastricht vestigden zich in 1857 in het
klooster Sint Agnetenberg. De Sittardse communiteit werd in 1862 losgemaakt van het
moederhuis Onder de Bogen en ging als zelfstandige congregatie verder. Het klooster Sint
Agnetenberg kent een nog oudere geschiedenis. Het werd in 1661 op de plaats, waar de
(moniale) Dominicanessen in 1649 een pand van de stadvoogdij hadden betrokken,
aangevuld met de in 1655 gekochte restanten van het poorthuis van de heren van
Dobbelstein, de zg. Dobbelsteinporte. De kloosterkapel werd gebouwd in de jaren 16991706, en dit alles werd tot 1802 als klooster gebruikt door deze Dominicanessen. Deze
zusters echter werden door de Franse bezetter verdreven waarna het plaatselijke armbestuur
het klooster aankocht. Na het vertrek van de Dominicanessen in de Franse tijd (1801) was
het kloostergebouw o.a. in gebruik als armenschool en als stadsschool (1831). Vanaf 1857 is
het complex in gebruik als klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, die zich
richten op de armen- en ziekenzorg. In 1858 stichtten ze er ook een bewaarschool. In 1966'68 ontwierp de architect H. Palmen langs de Plakstraat een nieuwe vleugel. In 1874 werd
vanuit Sittard een tweede klooster gesticht te Koningsbosch. De nieuwe stichting werd in
1877 tevens moederhuis en kreeg een noviciaat. In de periode na 1970 en voor 1988 werd
Sint Agnetenberg weer provincialaat. Inmiddels is dat nu Regio op de Windraak.
Op het eind van de laatste Eucharistieviering in de Kapel van Plakstraat mag ik als deken aan
deze Zusters overhandigen een speciaal Pauselijk Document waarbij de Heilige Vader zijn
speciale Zegen schenkt aan deze Zusters.
Lieve en Goede Zusters, veel dank voor wat u hebt betekend voor onze voorouders, voor ons
en onze kinderen en wereldwijd voor de Missie. Sittard zal u nooit vergeten. Ga in vrede met
de Goede God: Hij - die u zo vurig eert in zijn verlossingswerk door Zijn Kostbaar Bloed moge u zegenen in uw nieuw huis van vrede!
Deken Wilbert van Rens

GA DE OUDE TIJDEN MAAR NA…

Ga de oude tijden maar na……. U hebt deze uitdrukking misschien nog nooit gehoord. Wij
zouden nu zeggen: hoe deden ze dat vroeger? Of: Waarom deden ze dat vroeger wel en wij
nu niet! Maar in de uitdrukking lees je ook een opdracht: ga maar eens na…. zoekt het eens
uit…. Je gaat pas iets zoeken als je het nodig hebt en als je dan pas gaat zoeken als je iets
kwijt bent, dan is het meestal paniek. Waar is het gebleven?
Ga de oude tijden maar na……. er gaat een diepe constatering schuil. Had je het niet
geweten?? Je zou het eigenlijk moeten weten. Maar waarom wist ik het niet?
Als je de sleutel van jouw belangrijke kluis(je) kwijt bent, dan geraak je in paniek. Je haalt
zelfs het hele huis ondersteboven om het te vinden. En zou je het niet meer vinden, dan moet
je rigoureuze maatregelen nemen. Blijkbaar heb je iets in je kluisje zitten van je eigen
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persoonlijke dingen die heel belangrijk voor je zijn. Daarom bewaar je het. Hoe kan het nu
dat ik zoiets belangrijks ben kwijt geraakt? Toch overkomt het u en mij.
Mijn ouders hadden thuis op de schoorsteenmantel een klein – prachtig bewerkte – koperen
sierdoos staan. Het dekseltje zat al jaren dicht. Soms probeerden we – als kinderen – het open
te maken maar al spoedig klonk het bevel: afblijven, dat is later voor jullie, en na onze dood
zullen jullie het pas kunnen openen, dan zul je ontdekken wat de inhoud is. Als die
jeugdjaren keken wij als kinderen nieuwsgierig naar dat doosje. Hoe mooi het doosje aan de
buitenkant ook was, de inhoud prikkelde ons meer, maar dat bleef nog altijd geheim. Voor
ons gesloten! Maar het was er wel!
Ga de oude tijden maar na……. zo begonnen we dit artikel. Als kinderen konden we de
oude tijden nog niet nagaan, het doosje zat ons dwars. Maar er kwamen andere tijden aan. De
een huwde, de ander ging studeren, en de volgende verliet het huis enz. Al spoedig zaten
onze ouders weer alleen in hun woning, ons huis, en in de weekeindes kwamen we af en toe
naar huis. Elke keer zagen we weer dat doosje ….. maar je was al spoedig gewend aan je
eigen ritme en je dacht niet meer zo vaak aan de prikkel van dat doosje. Het bleef er staan op
de vertrouwde plek. Het stond er…. iedere keer … en we zwegen erover. De drukte van onze
zg. moderne tijd nam ons in beslag of beter gezegd we lieten ons door de moderne tijd in
beslag nemen. Zoals bij vele gezinnen en families kwamen de momenten van afscheid
nemen. Eerst verhuisden onze ouders, het doosje ging mee, het kreeg in de nieuwe
woonkamer van onze ouders weer een prominente plaats. Het stond er….. mijn moeder
poetste het herhaaldelijk …. Het blonk en niemand zei er iets van, bang dat we naar de
bekende weg zouden vragen. Moeder stierf onverwacht als eerste. Jarenlang bleef het doosje
in de kamer van ons vader staan als een kostbare opdracht die hij nog voor ons bewaarde.
Weer vroeg niemand van ons naar de bekende weg. Stilzwijgend hadden we een soort
afspraak met elkaar: we zien wel wat de inhoud dan is. Ruim 10 jaar later stierf onze vader.
Toen moesten we de woning gaan ontruimen en de spulletjes gaan verdelen. Gelukkig
hadden onze ouders op briefjes aangegeven welke spullen voor wie waren. Dat doosje …..
bleef als laatste op tafel staan …… er zat niets op of onder geplakt. Voor wie zou het zijn en
wat is eigenlijk de inhoud. Het doosje staat nu bij mij. Ik mocht het namelijk open doen. Mijn
moeder had - mede namens mijn vader – er een briefje in gelegd. Daarin schreef ze dat dit
doosje voor mij was, maar de inhoud van het briefje voor iedereen. Ze schreef dat Liefde
echt alles betekende voor hun leven en dat ze daarom ons ook het geloof had doorgegeven als
het kostbaarste. En dat geloof had ze verdiept in haar trouwe kerkgang met ons vader: dat
wenste ze ons allen toe. Het werd diep stil aan de oude tafel van ons vader en moeder.
Ga de oude tijden maar na……. Ineens beseften we met zijn allen dat we misschien te zeer
onze eigen weg zijn gegaan. Niemand van ons maakte een verwijt of uitte een teleurstelling.
Integendeel, je voelde aan alles dat onze ouders niet zomaar oppervlakkig hadden geleefd
met de tijdgeest van die dagen. Ze hadden als kinderen de 1 e wereldoorlog meegemaakt en
later heel bewust de verschrikkingen en de angsten van de 2e wereldoorlog. Ze waren
gevormd door al die gebeurtenissen, maar nog meer door de doorgegeven houding van trouw
aan elkaar en samen aan God. Ze hebben ons vaak verteld over het geloof van hun eigen
ouders en de kerkgang van die dagen. Ze hebben ons voorgehouden om die trouw ook uit te
beelden in de kerkgang. Zij bleven trouw, en wij …. wij waren zgn. meer geleerd door studie
enz., maar zij hadden de storm van hun tijdgeest overwonnen met de vasthoudende trouw aan
God en Zijn Kerk.
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Ga de oude tijden maar na…….
Ineens zag ik zgn. familiebijbel van Keulers, ik herinner het me nog precies. Ik sloeg het
open op de plek waar een bladwijzer lag. Daar had mijn vader of moeder blijkbaar het laatste
gelezen of iets opgezocht. Het was een stuk uit het Boek Deuteronomium, het boek over
Mozes en het Joodse Volk tijdens hun tocht van 40 jaar door de woestijn. Ik heb het nu in de
huidige vertaling opgezocht om te achterhalen wat daar alweer stond. En nu lees ik met
andere ogen en met hetzelfde hart dezelfde eeuwenoude boodschap:
Mozes sprak tot het volk en zei: “Ga de oude tijden maar na, die u zijn voorafgegaan vanaf
de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot
aan het andere: is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft
een volk ooit een God uit het vuur horen spreken, zoals gij en daarbij het leven behouden? Of
heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen, door
tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm, door grote,
schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God, die voor uw ogen in Egypte heeft verricht?
Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God in de hemel boven en op de aarde
beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden, die ik u heden geef.
Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God u
voor altijd schenkt. (Deuteronomium hoofdstuk 4, 32-34.39-40).
In stilte vervolgde daarna ieder zijn eigen weg. Bij mij werd het leven ineens heel anders en
meer diepgaand. Het doosje staat nu in mijn kamer. Het heeft al die tijd een kostbare schat
bewaard. Voor mij blijft het die kostbare schat uitstralen.
Ga de oude tijden maar na…….
Ik wens u Zegen toe bij uw zoektocht naar de kostbare schat van onze Heer van Tijd en
Eeuwigheid.
Deken Wilbert van Rens.

DANKBAAR TERUGZIEN NAAR DE SACRAMENTSPROCESSIE
Afgelopen zondag 7 juni hielden we onze jaarlijkse Processie bgv Sacramentszondag. Ik
moet u zeer trots meedelen dat ik bewondering heb voor al die mensen die in de weer zijn
geweest (sommigen al heel vroeg) om deze dag weer zo bijzonder te maken. Enkele dagen
tevoren hadden processiecomité met heel wat vertegenwoordigers van verenigingen,
buurtverenigingen en kerkbestuur - en veel andere leden die zich betrokken voelen bij de
processies – in een vergadering hun gedachten en zorgen geuit over de toekomst. Het ging
o.a. over minder betrokkenheid bij buurtverenigingen vw de onkerkelijkheid, minder
jongeren en de vergrijzing van onze maatschappij. Toch was er een duidelijk signaal dat we
deze traditie kost-wat-kost in ere moeten houden. Dan maar wat minder schoonheidsbetoon
als de geestelijke en innerlijke boodschap maar niet aan waarde hoeft te verliezen, was de
kerngedachte. De route kan ook anders en alles moet meer gericht zijn op dezelfde
eenvoudige uitstraling van ons geloof. Het processiecomité was dankbaar om al deze
adviezen en uitwisseling van gedachten. Ze beraden zich nu hoe een en ander een invulling
zal krijgen voor de toekomst. Wij als priesters, kerkbestuur en al de deelnemers mogen
dankbaar terugzien op een zeer geslaagd Sacramentsfeest met processie. Na afloop werd met
kerkbestuur en processiecomité op de pastorie nog even nagepraat over deze prachtige
jaarlijkse processie. Dank aan al de bewoners van de huizen in de straten met hun vlag of
versiering waar de processie doorheen trok, aan de buurtbewoners met de zorg voor het
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rustaltaar, aan al de medewerkers van verenigingen en buurten etc, acolieten, koren,
harmonieën, religieuzen en alle deelnemers: kortom fijn dat we eensgezind Ons Heer hebben
mogen uitdragen in onze straten en in de harten van velen die willen geloven. Heel veel
dank!!
Deken W. van Rens.
THEMA SINT ROSA 2015: HAAR TALENT, VOOR ONS EEN GAVE!
Hebt u dat ook? Je mag ouder worden….. hier en daar merk je dat je af en toe wat vergeet.
Maar de herinnering aan vroeger wordt op de een of andere manier veel levendiger! Het lijkt
er af en toe op alsof je nu pas beseft wat je vroeger hebt meegemaakt. Vooral bij de
herinnering aan thuis en school. In onze gesprekken met familieleden enz. wordt af en toe
getwist over wie nu het beste geheugen heeft. Niet altijd wint de oudste omdat deze de
meeste herinneringen zou hebben, maar een diep treffende gebeurtenis blijft voor altijd in je
geheugen gegrift.
Met de komende maand augustus stel ik u voor even stil te staan bij een jonge vrouw uit
Lima: St. Rosa. Wij in Sittard kennen haar al van kindsbeen af. Er was in haar tijd een
periode van grote armoede. Temidden van armen en rijken durfde deze vrouw keuzes te
maken. Zelfs toen er geen klooster was in haar stad en wijde omgeving waar ze met haar
zoektocht van idealen terecht kon. Ze kon zelfs geen kloosterling worden, nergens kon ze
terecht met al haar geloofsidealen. Dan maar in de achtertuin van haar ouderlijke woning.
Een hutje aldaar is voldoende om als kloosterling te leven. Ik hoef al die rijkdom niet. Ze zag
af van wat haar ouders en de rijken van de stad toen hadden. Ze zocht een totaal andere
rijkdom. De armen van die dagen begrepen onmiddellijk haar levenskeuze. Haar kluis in de
achtertuin van haar ouderlijke woning werd een oord van stilte en tegelijk een drukke plek
van ontmoeting van veel mensen, van ommekeer en een nieuwe levensweg voor velen in die
dagen. Ze werd in haar kluis een verwijzing naar het waarachtige leven dat God ieder mens te
bieden heeft. Het doet ons een beetje denken aan St. Franciscus die voor zijn vader en de
bisschop in die dagen alles aflegde, alle rijkdom van thuis, de erfenis alles…. wees
Franciscus af om Jezus te volgen…. Franciscus kleedde zich uit, naakt ging hij weg en vanaf
die dag was hij gekleed met Gods liefde en barmhartigheid. Zo ook met St. Rosa: ze wilde
niets van de rijkdom van die dagen en was daarmee rijk voor God en de vele armen van die
dagen. Kijk dat is het talent van St. Rosa. Haar talent van keuzes maken en daaraan
gekoppeld haar levenswijze, en deze vorm van leven en keuzes maken, bracht velen op de
been om ook als St. Rosa te leven. Haar levensideaal was leven als dominicanes, eenvoudige
kloosterling, en helaas het kon in haar stad niet, maar dan doe ik het alleen, weliswaar met
Gods hulp, want Hij is toch bij me! Deze “niet-geklede kloosterling” was meer dan welke
kloosterling dan ook in die dagen gekleed met het waarachtige kloosterkleed van Gods liefde
en eenvoud. Ze werd om haar ideaal later erkend als dominicanes van de lekenorde. Na haar
dood waren de Dominicanen later heel trots op haar. Ze had haar talent niet onder stoelen of
banken gestoken. Haar talent had ze gezaaid, ongeacht welke tijdsgeest het was in haar
dagen.
Nu ik ouder ben, kijk ik heel anders tegen deze geschiedenis van St. Rosa. Hoe ga je met je
herinneringen om? Maak ook ik keuzes? Of loop ik met anderen slaafs mee? Je talenten
benutten, we zeggen het zo vaak tegen onze kinderen, maar vergeten we daarbij niet dat het
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grootste talent je geloofsvertrouwen is? Wat hebt U, wat heb ik, wat hebben we met het talent
van ons geloof gedaan? Waren we bang voor onze tijdsgeest en stopten we daarom maar
onze zoektocht weg….. Wordt het niet tijd dat we - net als St. Rosa - eens even achter in de
stilte van onze “persoonlijke” tuin terugkijken naar ons eigen leven. Kom, loop maar met ons
mee in de komende augustusmaand naar de kluis van St. Rosa, gelegen in de Kollenberg,
waar we weer even met haar alleen kunnen zijn. Durft U uw talent weer te toetsen??
Ik wens u toe gezegende dagen ter ere van de H. Rosa in de komende zomer. Doe als
St. Rosa: benut uw talenten, ontwikkel ze meer en meer, deel ze en stop ze niet weg!! De
jonge mensen na ons hebben recht op het delen van de zoektocht naar onze talenten die we in
dienst mogen stellen van het innerlijke geluk van hen en ons allen. Zonder innerlijk geluk
vaart niemand van ons wel! Dat talent van geluk heeft St. Rosa met ons gedeeld en ons
geschonken.
Deken Wilbert van Rens
HUWELIJKSZONDAG IN SITTARD
Op 13 september organiseert het ‘Initiatief Huwelijkszondag’ in samenwerking met het
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom, een dag speciaal voor alle gehuwden.
Tijdens de dag wordt het mooie van het kerkelijk huwelijk nader belicht en worden de
gehuwden in hun trouw bemoedigt.
Uitgenodigd zijn alle kerkelijk gehuwden, jong en oud, met en zonder kinderen. Welkom zijn
ook gehuwden die een huwelijksjubileum vieren, die God willen danken voor bescherming
van hun huwelijk en zij die God kracht willen vragen voor hun verbondenheid in het
huwelijk.
De dag begint om 10.00 uur met een H. Mis. Er zijn lezingen door onder meer de
Rotterdamse bisschop Van den Hende en diaken Klinkenberg. Er is een apart programma
voor kinderen en tieners naar leeftijd en er is een viering met hernieuwing van de
trouwbeloften. Voor een maaltijd, hapjes en drankjes wordt gezorgd. De dag eindigt rond
17.00 uur.
De dag vindt plaats in bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard. Opgeven is mogelijk tot 25
augustus. Echtparen met kinderen betalen 25 euro, echtparen zonder kinderen 20 euro.
Opgeven is mogelijk via m.rademaker@bisdom-roermond.nl. Meer info is verkrijgbaar via
(077) 3734370 of huwelijkszondag@tele2.nl.

12 JULI A.S.: PASTOOR FRANS BRONNEBERG 40 JAAR PRIESTER.
Op 29 juni 2015 – op de hoge Feestdag van HH. Petrus & Paulus – is het precies 40 jaar
geleden dat collega em.pastoor Frans Bronneberg tot priester werd gewijd. Een
priesterwijding is inderdaad bijzonder maar Frans Bronneberg – destijds parochiaan van de
parochie H. Petrus en H. Michaël van Sittard – werd in Rome door Paus Paulus VI tot
priester gewijd en dat gebeurde destijds in het kader van het Heilig Jaar 1975. De Paus zou
ongeveer 300 diakens vanuit alle hoeken van de wereldkerk tot priester wijden en diaken
Frans Bronneberg was uitgekozen als vertegenwoordiger van de Nederlandse kerkprovincie.
Zo lees ik in ons parochieblad van 40 jaar geleden (10e jaargang, nr 8 van 15 maart 1975) de
aankondiging van zijn priesterwijding. In de daarop volgende uitgaven wordt ons verteld van
alle voorbereidingen van het neomistenfeest en van de dag van priesterwijding zelf in Rome
(waar overigens 402 diakens tot priester werden gewijd) en daarna de Eerste H Mis op
6
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zondag 6 juli 1975 in onze Sittardse H. Petruskerk. Nu kijken we na 40 jaar even terug, maar
ook vooruit! Em.pastoor Frans Bronneberg vindt het fijn zijn jubileumfeest in zijn
vertrouwde parochiekerk te mogen vieren. En wij – als collega’s en kerkbestuur – vinden het
een hele eer hem dit te mogen aanbieden. Omdat de jubilaris – na zijn pensionering - als
vrijwilliger zijn pastorale diensten Pro Deo aan onze parochie aanbiedt, zijn we blij dat we
hem als jubilaris in ons midden mogen hebben. Toch dringt de jubilaris erop aan om het feest
heel bescheiden te houden. Ik vind het al fijn dat ons Petruskoor en onze acolieten de liturgie
mee willen opluisteren, zoals het ook bij de Eerste H Mis gebeurde, is zijn dankbare
opmerking! Na de H. Mis van 11u30 op zondag 12 juli a.s. is er gelegenheid de jubilaris te
feliciteren in de tuin van de deken. U bent welkom!! Pastoor Frans Bronneberg: Van harte
Proficiat en Moge Gods Zegen op uw pastoraat rusten!
Namens collega’s en kerkbestuur:
deken Wilbert van Rens

HEILIGE BIRGITTA: ECHTGENOTE, MOEDER, RELIGIEUZE
ÉN GEWETEN VAN EUROPA
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: Heilige Birgitta!
Birgitta Birgersdotter heet ze officieel. Ze werd in 1303 geboren in een adellijke familie in
Uppland in Zweden. Ze is vooral bekend geworden als stichteres van een kloosterorde, maar
aanvankelijk leed ze een gelukkig huwelijksleven, waaruit maar liefst acht kinderen werden
geboren. Een van haar dochters (Catharina van Zweden) werd net als moederlief heilig
verklaard.
Maar dan zijn we al weer een hele tijd verder. Aanvankelijk leed het gezin een goed leven in
Zweden. Birgitta en haar man Ulf zetten zich in voor de armen en tegelijkertijd werd zij ook
regelmatig als adviseur door de Koninklijke familie geraadpleegd. In 1341 gingen Birgitta en
haar man op bedevaart naar Santiago, wat vanuit Zweden een enorme onderneming was en
ook iets zegt over hun welstand.
De pelgrimstocht was een soort overgang van een werelds naar een geestelijk leven. Terug in
Zweden trok het stel zich terug in een Cisterciënzerklooster. Na het overlijden van Ulf in
1344 besloot Birgitta in Vadstena een nieuw klooster te bouwen. Daar stichtte ze de Orde van
de Allerheiligste Verlosser. Later werden de leden van deze orde kortweg naar hun stichteres
vernoemd: Birgittijnen en Birgittinessen.
Birgitta bleef avontuurlijk en ook als religieus maakte ze pelgrimstochten. Onder meer naar
Rome, naar tientallen andere steden in Italië en naar het Heilig Land. Ze vestigde zich
uiteindelijk in Rome, waar ze zich - geheel volgens haar gewoonte in Zweden - ook actief
met het bestuur en de politiek in het toen hopeloos verscheurde Europa bleef bemoeien. Ze
was een van de mensen die in de 14e eeuw met gezag opriepen tot eenheid in de kerk. Om
die reden spande ze zich ook in om de paus vanuit Avignon terug te krijgen naar Rome. In
teksten van haar eigen orde wordt Birgitta omschreven als "een heilige die bij uitstek
thuishoort in de reeks vrouwen die het geweten van Europa wakker schudden en de
christelijke grondslagen van het continent tot leven wekten." Meer dan 600 jaar na haar dood
werd ze in 1999 door paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot medepatrones van Europa.
Birgitta overleed op 23 juli 1373 in Rome en werd in het door haar gestichte klooster
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Vadstena begraven, waarvan haar dochter de eerste abdis was. In Limburg wonen sinds 1843
Birgittinessen in de abdij Maria Hart in het centrum van Weert. Op 23 juli viert de Kerk het
feest van Sint Birgitta.
GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand juli luidt:
Politieke verantwoordelijkheid! Dat politieke verantwoordelijkheid op
juli
alle niveaus mag worden beleefd als een hoge vorm van naastenliefde.
2015
De gebedsintentie voor de evangelisatie luidt: Armen in Latijns-Amerika!
Dat de christenen in Latijns-Amerika - temidden van sociale ongelijkheid
- getuigenis afleggen van hun liefde voor de armen en bijdragen aan een
meer broederlijke maatschappij.
Voor de maand augustus luidt de algemene gebedsintentie: Vrijwilligers!
Dat vrijwilligers zichzelf met overgave ten dienste stellen van hen die in
augustus
nood zijn. De gebedsintentie voor de evangelisatie:
Aandacht voor de marginalen! Dat wij niet bij onszelf blijven stilstaan.
2015
maar naar buiten treden om de mensen nabij te zijn die op relationeel en
sociaal vlak in de marge verkeren.

PROGRAMMA BARO(C)KFESTIVAL SITTARD
Zaterdag 20 juni 19:00u Amstel Quartet in St.-Michielskerk
Het meest kleurrijke saxofoonkwartet ter wereld laat u op virtuoze wijze kennis maken met
barokmuziek met o.a. werken van Purcell, Bach, Simons en Germanus. Het Amstel Quartet
laat barokmuziek klinken op een verrassende en vernieuwde wijze, met veel energie, oprecht
contact met het publiek en altijd opwindend en ontroerend. (Kaarten via Domijnen/Stadsschouwburg)
Zondag 21 juni om 11:30u Hoogmis in de St.-Petruskerk
Deze hoogmis zal ter gelegenheid van het Baro(c)kfestival speciaal worden opgeluisterd met
orgelmuziek van o.a. Dandrieu en de Grigny door Arno Kerkhof. Arno Kerkhof studeerde
piano, orgel en Katholieke Kerkmuziek in Maastricht. Hij vervolgde zijn orgelstudie aan het
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde. Hij is een veelgevraagd begeleider en is dirigent van verschillende koren, waaronder ook het St.-Petruskoor,
dat tijdens deze mis ook een aantal werken ten gehore brengt.
Zondag 21 juni 12:45 tot 14.00u Kamermuziekconcerten
Van 12.45 tot 13.15 uur speelt Bernard Woltèche in het Gruizenkerkje zijn soloprogramma
Cello Sweets. Na afloop van dit concert loopt u door de prachtige Sittardse binnenstad naar
de Basiliek waar ensemble Agimont u van 13.30 tot 14.00 uur verrast op prachtige werken
van o.a. Grandi, Mannelli en Händel.
Zondag 21 juni 15:30u AD MOSAM in St.-Petruskerk
Het stijlvol en meeslepend uitvoeren van de muzikale rijkdommen uit de barok, dat is waar
Sittards Barokensemble AD MOSAM voor staat. Als afsluiting van het Baro(c)kfestival
brengen zij twee feestelijke werken (Gloria van Vivaldi en Magnificat van Bach), waarbij
solo’s en koordelen elkaar afwisselen. Vestig uw aandacht op signaaltonen, contrasten,
raffinement en uitbundige klankkleuren en laat u verleiden door barokspecialisten pur sang.
(Kaarten via Domijnen/Stadsschouwburg)

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
8
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Ook dit jaar willen wij weer samen met jullie op zomerkamp gaan,
en er opnieuw één groot feest van maken.
We gaan weer naar ons oude stekkie d.w.z. naar de tuinen van de
zusters van de Missiecongregatie Heilig Bloed te Aarle-Rixtel.
Het is een van de mooiste kamplocaties!
Data zomerkampen:
Meisjeskamp van maandag 17 tot zaterdag 22 augustus
Jongenskamp van maandag 24 tot zaterdag 29 augustus
Na mondelinge aanmelding ontvangt u t.z.t. een schriftelijke uitnodiging.
Daarin staat van alles over de locatie, de benodigdheden,
de vertrek- en aankomsttijden, etc.
Geef je op bij de kapelaan of bij Romy Ewoldt.
Dit kan mondeling maar ook via de mail;
(zie www.zmc-sittard.nl onder het kopje 'contact')
Met vriendelijke groeten en nogmaals van harte uitgenodigd!
De kampleiding

2015
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

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!
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H. DOOPSEL
Rens, zoon ouders vd Heuvel-Dijcks, R. Graaflandstraat 31, Sittard * 10-05-2015
Dorian, zoon ouders Meerts-Kemp, Portonnekuilstr 9 Geleen * 10-05-2015
Koen, zoon ouders Kreijen-Levels, Liviusstraat 17, Sittard * 17-05-2015
Keano, zoon ouders Souren-Stoffels, Dagoberstraat 31 Sittard * 17-05-2015
Maja, dochter ouders Bubienko-Potocka, Eisenhowerstr 339 Sittard * 31-05-2015
Jesslin, dochter ouders Speckens-Eijkenboom, v Ostadestraat 2 Sittard * 14-06-2015
Gefeliciteerd! We bidden dat Rens, Dorian, Koen, Keano, Maja en Jesslin 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:
Martinique Habets & Patrick Hickey, Landweringstraat 89, op 26 juni 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.

OVERLEDEN
Frans Geilen (Koeie-Mekka)
Ottie Kops-Patinama
Berthe Limpens
Zr. Hermine Franssen
Margriet Mennens-Coonen
Henk Meijntz
René Caris

p/a Ziekenhuis Heerlen
Smithlaan (Hoogstaete)
Baenjehof 56
Smithlaan (Hoogstaete)
Pr. Kennedysingel 3/7
Haspelsestraat 4
Wilhelminastraat 12-1

71 jaar
83 jaar
94 jaar
88 jaar
85 jaar
69 jaar
92 jaar

†
†
†
†
†
†
†

04-05-2015
26-05-2015
25-05-2015
31-05-2015
05-06-2015
08-06-2015
13-06-2015

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
14 september Bezinningsdag in stilte: "KRUISVERHEFFING" "En wanneer Ik van de
aarde zal zijn omhooggeheven, zal Ik allen tot Mij trekken" (Joh. 12,32) Leiding: Pater
Ambrosius Bantle ORC Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
10 oktober Bezinningsdag in stilte: Louis en Zélie Martin, ouders van Theresia van
10
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Lisieux als echtpaar heilig verklaard in oktober 2015 - GIDSEN VOOR ONZE
SPIRITUALITEIT - Leiding: Mgr. Joris Schröder. Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket
meebrengen)
6 - 10 juli Retraite in stilte "OP WEG MET TERESA VAN AVILA" Leiding: Pater Frans
Vervooren, OCD Kosten: € 208,00
25 - 27 september Weekend voor jongvolwassenen (18 - 30 jaar)
20 – 22 oktober Retraite in de vorm van een leerhuis: SERIE TEKSTEN VAN HEILIGE
VROUWEN: HADEWIJCH OVER "DIE MINNE ES AL" Leiding: Pater Frans Vervooren
OCD Kosten: € 104,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
23 - 25 oktober: 1ste weekend van de geloofscursus in 5 weekenden: GELOOFSCURSUS
IN 5 WEEKENDEN A.D.H.V. DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
(voor 25 – 50 jaar, zo mogelijk: aan alle weekenden deelnemen) Wat is geloven eigenlijk?
Wie is God? Bestaat Hij wel zeker? Wat weten wij echt over Jezus? Wat houdt het geloof
van de katholieke Kerk precies in? Wat is katholiek, wat niet? Leiding: Pastoor M. Otto. De
kosten bedragen: € 80,-- per weekend (+ evt. € 6,-- voor beddengoed) Overige
weekenden (van vrijdag 18.00 uur t/m zondag 16.00 uur): 8 t/m 10 januari 2016 - 19 t/m 21
februari 2016 - 1 t/m 3 april 2016 - 10 t/m 12 juni 2016 INFORMATIE: Bezinningshuis
Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard, tel 046-4570993 Zr. Gisela:
regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl

LOF EN AANBIDDING: IN DE ST.-MICHIELSKERK!!
Al een hele tijd hebben we het wekelijkse biduur niet meer in de St.-Petruskerk
maar iedere donderdag in de St.-Michielskerk: van 11u-12u. Het is fijn om te
zien hoe marktbezoekers ook even “tijd nemen” om Hem te aanbidden of een
kaarsje op te steken. In dezelfde St.-Michielskerk wordt ook maandelijks het
EvaVita gebedsuur ofwel OPEN KERK gehouden: de data voor 2015 zijn 9 juli,
13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december, van 10u30-12u30.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 21 juni: Twaalfde Zondag door het jaar.
Woensdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper
Zondag 28 juni: Dertiende Zondag door het jaar.
Maandag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
Vrijdag 3 juli: 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 5 juli: Veertiende Zondag door het jaar.
Zondag 12 juli: Vijftiende Zondag door het jaar.
Zondag 19 juli: Zestiende Zondag door het jaar.
Zondag 26 juli: Zeventiende Zondag door het jaar.
NB. St.-Rosaprocessie is op zondag 30 augustus 2015: hieraan voorafgaand zijn de 4
dinsdagavonden: dit jaar op 4-11-18 en 25 augustus. Geef tijdig uw misintenties op!!
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 1 augustus tot 12 september
2015. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vòòr vrijdag 24 juli 2015 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via
e-mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant of op NL98RABO
0147603676 t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 20 juni
18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl
18.00 uur Plzwd v Tilla van Woerkomechtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Broers; pljrd Louis Keijsers en Tilly Keijsers- Catharina Krux; nadienst v Berthe Limpens,
Margriet Mennens-Coonen, Henk Meijntz,
Gijsen; plev overleden familieleden PierRené Caris (dankviering communicantjes)
Weijzen; gestplev voor de zielenrust van het
Zondag 28 juni
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Dertiende Zondag door het jaar
Hubertina Catharina Krux; nadiensten v
11.30 uur pljrd ouders Jan en Wies PijlsBerthe Limpens, Margriet Mennens-Coonen,
Alberts; pljrd Mia Daniëls-IJsermans; plev
Henk Meijntz, René Caris (samenzang)
Corrie Jetten-Wijnands plev Miny ReijndersZondag 21 juni
Kuijpers (samenzang)
Twaalfde Zondag door het jaar
Maandag 29 juni
11.30 uur gestplev v zielenrust van Willy
Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen
Karmelk-Oremus en ouders (St.-Petruskoor)
08.00 uur ev v de weldoeners vd parochie (D)
Maandag 22 juni
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 30 juni
19.00 uur gestev Jos Bitsch
08.00 uur ev ouders fam Wyszenko, Meerts
Dinsdag 23 juni
en Hendriks
08.00 uur ev ouders fam Wyszenko, Meerts
en Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vigilie Hoogfeest Johannes de Doper
Woensdag 1 juli
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
Woensdag 24 juni
en de moed om godsdienstig te leven (D)
Hoogfeest Geboorte van de H. Johannes
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 2 juli
de Doper
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Jeun Schelberg
permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie
Donderdag 25 juni
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
en em-past. Eduard Hoenen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 26 juni
H. Thomas, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev Mw. M. Verbeek-Broos vw haar
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
verjaardag; ev tev H Hart van Jezus tot
Corbeij-Gieskens
eerherstel (D)
Zaterdag 27 juni
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten
08.00 uur overl. grootouders SimonisDijck; gestev echtp Caulfield-Tholen
Tummers en ouders Hage-Simonis; gestev
Zaterdag 4 juli
echtp Caulfield-Tholen
12
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08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart v Maria v
priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom (D); gestev echtp CaulfieldTholen; nadiensten v Berthe Limpens,
Margriet Mennens-Coonen, Henk Meijntz,
René Caris (samenzang)
Zondag 5 juli
Veertiende Zondag door het jaar
11.30 uur pljrd pastoor J.Linssen (samenzang)
Maandag 6 juli
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 ev v ouders de Wever-Brouwers en
zoon Léon; gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 7 juli
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 8 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
08.00 uur ev v overled. vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 10 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Zaterdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur 1epljrd Paul Kaminski ; gestplev
voor de zielenrust van het overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; nadiensten Margriet Mennens-Coonen,
Henk Meijntz, René Caris (samenzang)

Zondag 12 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
11.30 uur hgm uit dankbaarheid vw 40-jarig
Priesterjublileum Frans Bronneberg; Plzwd
Berthe Limpens; pljrd Joep Geelen; plev
Miny Rijnders-Kuijpers; gestpljrd ouders Jo
en Ine Zwakhalen-Westerop; gestpljrd overl
ouders Pastwa-Spätgens; gestplev Max
Kreijn; gestev overl. fam. Muyres-Maessen
(St.-Petruskoor)
Maandag 13 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Jeun Schelberg
Dinsdag 14 juli
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 15 juli
HH. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen
Donderdag 16 juli
H Maagd Maria van de berg Karmel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl vd fam Feron-Hoenen
Vrijdag 17 juli
08.00 uur v overledenen vd fam Hendrik
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 18 juli
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur Plzwd v Henk Meijntz; gestplev
voor de zielenrust van het overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; nadienst v René Caris (samenzang)
Zondag 19 juli
Zestiende Zondag door het jaar
11.30 uur Plzwd v Margriet MennensCoonen, plev Jos Canisius; plev overleden
familieleden Pier-Weijzen; gestpljrd Marijke
Eijgelshoven-Eyckeler; pljrd. Christien
Linssen (Petruskoor)
Maandag 20 juli
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 26 juli
19.00 uur ev Jeun Schelberg
Zeventiende Zondag door het jaar
Dinsdag 21 juli
11.30 uur pljrd Jan Gorissen; gestplev
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
echtpaar Arnoldts-Thissen en v echtpaar
Guus en Mia v Aubel-Arnoldts (samenzang)
Hendriks
Maandag 27 juli
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
Woensdag 22 juli
H. Maria Magdalena
08.00 uur ev v weldoeners vd parochie (D)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 28 juli
19.00 uur gestjrd Joanna Hendriks
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Donderdag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van
Hendriks
Europa
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
Woensdag 29 juli
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
H. Marta
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestjrd Joanna Hendriks
Vrijdag 24 juli
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur v overl echtgenoot Piet v der Ploeg Donderdag 30 juli
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Zaterdag 25 juli
H. Jakobus, apostel
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 31 juli
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter
H. Ignatius van Loyola, priester
Josette en kleindochter Jooske; overl.
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
grootouders Simonis-Tummers en ouders
19.00 uur ev Jeun Schelberg
Hage-Simonis; ev tev OLVrouw Behoudenis
Zaterdag 1 augustus
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
H. Alfonsus Maria de’Liguori,
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
bisschop en kerkleraar
18.00 uur plev vw verjaardagen v Lies
08.00 uur ev Jan Verbeek; ev ter ere v
Meuwissen-Schmeits en v Mia BrandsOLVrouw Behoudenis der Kranken voor
Hodenius; gestplev voor de zielenrust van
zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Caulfield-Tholen
Hubertina Catharina Krux; nadienst v René
Caris (samenzang)
St.-Michielskerk
Zondag 21 juni
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Twaalfde Zondag door het jaar
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
Hubertina Catharina Krux, v Zr Hermine
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
(Schola Sittardiensis)
Hubertina Catharina Krux; v Zr Hermine
Donderdag 2 juli
(samenzang)
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Donderdag 25 juni
Zondag 5 juli
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Veertiende Zondag door het jaar
Zondag 28 juni
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dertiende Zondag door het jaar
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms en
voor bijz. intentie; gestplev vd zielenrust
14
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Zestiende Zondag door het jaar
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maria Hubertina Catharina Krux, v Zr
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Hermine (samenzang)
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Donderdag 9 juli OPEN KERK
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
HH. Martelaren van Gorcum
Donderdag 23 juli
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones v Europa
Zondag 12 juli
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Vijftiende Zondag door het jaar
Zondag 26 juli
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zeventiende Zondag door het jaar
09.30 uur gestev v zielerust van pastoor08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
deken Mgr. Ben Janssen; gestplev vd
09.30 uur pl.jrd Harrie Triepels; gestpljrd
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs
Paul Chorus; v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Cath. Krux, v Zr
en Maria Hubertina Cath Krux (samenzang)
Hermine (Bernadettekoor)
Donderdag 30 juli
Donderdag 16 juli
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 19 juli
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 21 juni
Dinsdag 30 juni
Twaalfde Zondag door het jaar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur v de levende en overl. Leden
Donderdag 2 juli
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v
v.d. Aarstbroederschap; voor overl. ouders
leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
Tomesen-Gulpers; overl echtp. CaulfieldCaulfield-Tholen
Tholen (Dialectmis, Basiliekkoor)
Vrijdag 3 juli
Van 13:30 tot 14:00 kamermuziekconcert
H. Thomas, apostel
Baro(c)kfestival Sittard
14:00 uur Pl HuwMis v bruidspaar Leon
Dinsdag 23 juni
Hoofwijk & Patricia Vrijhoeven
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 4 juli
Donderdag 25 juni
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur v Familie Jacobs-Thoor; v de
Zondag 5 juli
kinderen v Kinderkrans; v leden
Veertiende Zondag door het jaar
Aartsbroederschap; overl Caulfield-Tholen
10:30
uur Bedevaart Einighausen;v overl.
Vrijdag 26 juni
vader
Ger
Ubaghs; gstjrd Louis Wagemans
12:00 uur Plechtige huwelijksmis
en Mia Wagemans-Frenken; jrd v Mietsie
Martinique Habets & Patrick Hickey
Jacobs-v Thoor; jrd overl ouders SpetgensZaterdag 27 juni
Tummers; v lev en overl leden Aartsbroe09.00 uur voor Marian; overl echtp
derschap, v overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen
Dinsdag 7 juli
Zondag 28 juni
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Dertiende Zondag door het jaar
Donderdag 9 juli
10:30 uur Voor de overl. Ouders CastroHH. Martelaren van Gorcum
Schellinx overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
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10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
voor de leden vd Aartsbroederschap; v
overl echtp Caulfield-Tholen.
Zaterdag 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
09:00; uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 12 juli
Vijftiende Zondag door het jaar
10:30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Dinsdag 14 juli
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Donderdag 16 juli
H Maagd Maria van de berg Karmel
10.30uur v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d.
leden Aartsbroederschap, v echtp.Caulfield
Tholen
Vrijdag 17 juli
14:00 uur Pl HuwMis bruidspaar Wesley
Nottelmans & Jolanda Scheper
Zaterdag 18 juli
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Zondag 19 juli
Zestiende Zondag door het jaar

10:30 uur gestjrd fam. G. Joosten-Gonera;
v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 21 juli
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones Europa
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v
leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 25 juli
H. Jakobus, apostel
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Zondag 26 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 28 juli
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 30 juli
10.30 uur v kinderen Kinderkrans en leden
v aartsbroederschap; v Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 augustus
H. Alfonsus Maria de’Liguori, 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

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 3 juli (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 is ook een hulpmiddel voor verbetering 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 is er in de Maria&Bernadettekapel om 16u het Rozenkransgebed.
16
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Zaterdag 20 juni
Maandag 22 juni
Woensdag 24 juni

12E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Jrd Overleden ouders Pustjens-Linden
19.00 u. Jo Boers
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 27 juni
Maandag 29 juni
Woensdag 1 juli

13E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. 6e Jrd Loek Jeurissen
19.00 u. Jo Boers
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 4 juli
Maandag 6 juli
Woensdag 8 juli

14E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Jo Boers
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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Zaterdag 11 juli
Maandag 13 juli
Woensdag 15 juli

15E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Jo Boers
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 18 juli
Maandag 20 juli
Woensdag 22 juli

16E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Jo Boers
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 25 juli
Maandag 27 juli
Woensdag 29 juli

17E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Voor een bijzondere intentie
19.00 u. Jo Boers
19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken

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 18 juli bij: Administratie 4512275,
Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie.
Overleden
Riek van der Linden-van Haarlem, Smithlaan 151 - 85 jaar † 04-06-2015
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS-OVERHOVEN
Zondag 21 juni:
10.30 uur
Volkszang
Theo Schulpen vw zijn verjaardag
Zondag 28 juni:
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst pastoor Jan van Maanen; Annie Nicoll-Poussart
Zondag 5 juli: Dankviering
10.30 uur
The Voices of Kids
Jaardienst Will Thimister, jaardienst voor Elly Kusters-Geelen en ook ter nagedachtenis aan
Peet Kusters en overleden familieleden
Zondag 12 juli:
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst ouders Wauben-Gruisen en dochters Leny en Mia; jaardienst Jan Ermans,
overleden ouders en schoonouders
Zondag 19 juli:
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst Mia Beaumont-Loozen en echtgenoot Sjang; ouders Bosman-Geelen
Zondag 26 juli:
10.30 uur
Volkszang
18
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Plzwd v Chantal Philippen, v Credo Pugno mannen; Truus Klaus-Gubbels en overleden
familieleden; Annie Nicoll-Poussart; overleden ouders Meulenberg-Thissen
GEDOOPT Zondag 7 juni is gedoopt Zoë Verjans, Frans Halsstraat 10 Sittard
OVERLEDEN Op 23 april is overleden 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.
Op 11 mei is overleden Piet Krekels, Heistraat 21 in de leeftijd van 88 jaar.
Op 6 juni j.l. overleed Math Bongaerts in de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde: Kastelenweg
32. Hij was vele jaren secretaris van ons kerkbestuur. Wij als parochie, zijn dankbaar voor
het vele werk dat hij heeft verzet voor ons.
Op 7 juni j.l. overleed Chantal Philippen – Gelderhof 15 – in de leeftijd van 59 jaar.
MEDEDELINGEN OVER ONZE PAROCHIE
****Inmiddels hebben wij ook onze eigen facebook-pagina nl.: KERK OVERHOVEN.
GEVRAAGD
****Ook dit jaar willen wij ons er voor inspannen om met Kerstmis het Vredeslicht uit
Bethlehem weer in onze kerk te krijgen. Om het voor mensen makkelijker te maken dit
licht mee naar huis te nemen, willen we windlichtjes maken. Hiervoor vragen wij glazen
potten van bv. augurken. Deze dienen echter van een iets groter formaat te zijn nl potten
hoogte plm 14 cm en doorsnede plm 9 cm. U kunt ons helpen deze te verzamelen en dan bij
de kerk in te leveren.
****Wie heeft er een uurtje tijd heeft om mee te helpen bij het poetsen van de kerk en
Mariakapel op woensdag 8 juli a.s. vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. Een gehele morgen
meehelpen mag natuurlijk ook! Mocht poetsen niet uw favoriete bezigheid zijn, koffie
zetten kan ook! Of wellicht andere kleine werkzaamheden. Dit geldt voor zowel dames als
heren!
****ZIEKENBEZOEK Laatst hoorden wij dat iemand uit onze parochie-gemeenschap
geruime tijd in het ziekenhuis lag. Bij het parochiekantoor wordt dit – al bijna 10 jaar - niet
automatisch gemeld. Dit kan alleen door uzelf! Mocht u of iemand waarvan u weet dat deze
graag ziekenbezoek ontvangt, een bezoekje wensen dan kunt u dit aan het parochiekantoor
doorgeven. Dit geldt ook voor het ontvangen van de thuiscommunie eens per maand.
****KINDER- EN JEUGDKOOR "THE VOICES OF KIDS" OVERHOVEN
Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2015, heeft er na afloop van de prachtige
Communieviering in de kerk van Overhoven een extra deurcollecte plaatsgevonden ten
behoeve van het kinderkoor. Deze collecte heeft €78,36 opgebracht en zal gebruikt worden
voor het jaarlijks uitstapje van het kinderkoor en misdienaars van Overhoven. Hartelijk
dank voor uw gave! Het kinderkoor zoekt nog steeds versterking door zowel jongens als
meisjes; ook als ze buiten de parochie van Overhoven wonen, zijn ze van harte welkom.
Twijfel niet, en neem contact op met Efrem Verleng, of kom eens op een woensdagavond
kijken, luisteren en meezingen tijdens een repetitie. Het koor repeteert iedere
woensdagavond van 18.30 uur t/m 19.30 uur in het kerkzaaltje van de kerk van het Heilig
Hart te Overhoven (Geldersestraat 37, Sittard). Tijdens schoolvakanties heeft het koor vrij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Efrem Verleng (dirigent/organist). Tel:
06-30567774 of 046-4377591 Email: efremverleng@planet.nl of kijk op hun website:
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www.voicesofkids.webklik.nl De laatste repetitie vóór de zomervakantie is woensdag 15
juli 2015. Wij maken hier een gezellige repetitie van! De zomervakantie duurt van
maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus. De eerstvolgende repetitie na de
zomervakantie is woensdag 2 september 2015.
VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!
INGbank: NL 37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 5 juli kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen
drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 12 juli na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden
parochianen de ziekencommunie gebracht.
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN DE MARIAKAPEL VAN OVERHOVEN
Elke maandag 19.30 uur LOF en AANBIDDING (met de zusters Dominicanessen) In de
zomermaanden vervalt deze. Pas in september zal lof en aanbidding weer
plaatsvinden. ►►Elke dinsdag 18.00 uur ROZENKRANSGEBED
►►Elke woensdag en 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 heer Deken of het daarvoor
aangewezen lid van het pastorale team.
Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór 22 juli 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 7 verschijnt op 1 augustus en loopt tot 12 september 2015.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 24 juli 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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