Kloosterplein 10

4512275

kantpastoriesittard@gmail.com

18e jrg. - nr. 7 1 augustus 2015

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 12 september 2015.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
RELATIE KERK EN JODEN: ACTUEEL
In de eerste maanden van dit jaar zijn wij opnieuw geconfronteerd met hard antisemitisme. Dat
heeft slachtoffers geëist en brengt onrust in Joodse Gemeentes. Beveiliging moet worden
opgevoerd. Ik hoorde hen zeggen: ‘na zeventig jaar kan het onheil weer toeslaan'. De
Geschiedenis heeft dat vaak bevestigd. Reden om er ons hiervan goed bewust te zijn. De
herdenkingen zeventig jaar na 1945 hebben dat onderstreept: Auschwitz, Westerbork, Kamp
Amersfoort enzovoort.
2015 staat speciaal in het teken van de betrekkingen tussen de Kerk en de Joden. Hiervoor
wordt aandacht gevraagd vanwege het feit, dat vijftig jaar geleden door Vaticanum II het
document 'Nosta aetate' werd uitgevaardigd. Onderwerp daarvan is de relatie met de andere
godsdiensten. In de contacten met de Joden is dit document het ingrijpende keerpunt. De Kerk
spoort de gelovigen aan tot volledige herziening van onze houding tegenover de Joden met
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besef van schuld over hetgeen in voorgaande eeuwen hen is aangedaan. De Sjoa is en blijft het
onpeilbaar dieptepunt van de verguizing van Joden.
Op veel plaatsen is werk gemaakt van herdenking van de Joodse slachtoffers, zoals plaatsing
van monumenten, herstel van de synagogen, verzorging van hun begraafplaatsen en van
herdenkingsstenen. Daardoor worden er nieuwe contacten opgebouwd. Leerhuizen hebben daar
veel aan bijgedragen. De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI, sedert 1951) heeft
daarin ook haar functie bewezen. Daarom zijn er dit jaar extra bijeenkomsten voor zulke
ontmoetingen. Bijna wekelijks zijn er berichten over interreligieuze bijeenkomsten.
Verschillende steden kennen 'platforms' voor zulke gesprekken.
Internationaal was van grote betekenis de ontmoeting in mei jongstleden in Israël in Tiberias
Galilea, georganiseerd door de Neocatechumenale Weg. Aanwezig waren zeven kardinalen,
twintig bisschoppen en honderdtwintig rabbijnen, uit Nederland rabbijn Binyomin Jacobs,
rabbijn Awraham Soetendorp en rabbijn David Brodman. Paus Franciscus zond een groet en
toonde zich in gebed met allen verbonden. De rabbijnen stelden in hun slotverklaring onder
meer: “Wij hebben onze gezamenlijke inzet geuit voor de aanwezigheid van God in de wereld
en onze gemeenschappelijke wens om in “tikkum olam te engageren”, namelijk in het helen
van de wereld voor de gehele mensheid, door ook toenemende zorg te tonen voor het lijden van
de armen, een groter respect voor de schepping en het verstevigen van het gezin". “Door over
Nostra aetate en over de enorme verandering die dit document heeft voortgebracht te
reflecteren, zijn vele kansen en uitdagingen gemarkeerd". “Er is een zeer grote verandering in
vooroordelen en verdeeldheid uit het verleden ontstaan, wat een nieuwe relatie tussen
Jodendom en Christendom voorziet".
In augustus zal in Rome de conferentie zijn van de ICCJ, de International Council of Christians
and Jews. Op 28 oktober aanstaande, datum van de uitvaardiging van Nostra Aetate, zal in
Nederland in Utrecht een bijeenkomst zijn in samenwerking met de KRI, de Universiteit
Tilburg en Luce met het thema: 'Voorbij de interreligieuze dialoog?', uit zorg om toenemend
antisemitisme en geweld. Bovendien is die middag de Kardinaal Willebrandslezing door
rabbijn Ron Kronisch uit Israël.
Dit alles sluit aan op de jaarlijkse ‘Dag van het Jodendom 17 januari'. In dat kader was 15
januari in Rotterdam in de Liberaal Joodse Synagoge een bezinningsdag over Nostra aetate met
ruim honderd deelnemers van Joodse en Christelijke zijde. Het zijn tekenen van hoop en van...
'vrede is geen wens maar een opdracht'.
Frans Zwarts, lid KRI
DE ST.-ROSAPROCESSIE
Zoals ieder jaar trekken we op St.-Rosazondag, dit jaar op 30 augustus, aansluitend aan
de Pontificale Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk, in processie naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg.
Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.
Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in St.-Michielskerk.
Processievolgorde:
1
Sjtadssjötterie St.Rosa
8
Fanfare St. Jan
14 Philharmonie
2
Acolieten met kruis
9
Heren
15 Kerkbestuur, B&W
3
Mannenkoor Si-tard
10 St.-Rosasociëteit
en gemeenteraad
4
Harmonie St.-Joseph
11 Relikwie St. Rosa
16 Misdienaars + Acolieten
5
Kerkenwachtgilde
12 Beeld OLV Behoudenis
St.-Michael en St.-Rosa
6
Scoutinggroep St.-Joseph
der kranken
17 HH Geestelijken
7
Dames
13 Eerwaarde zusters
18 Allerheiligste
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LEZINGENREEKS ACADEMIE ROLDUC KRIJGT VERVOLG
Op vrijdag 2 oktober start nieuwe seizoen
De lezingencyclus 'Academie Rolduc' krijgt een vervolg. Het initiatief van het Theologisch
Instituut Rolduc bleek afgelopen seizoen een groot succes. De zeven lezingen werden steeds
door minstens vijftig en soms wel meer dan honderd belangstellenden bezocht.
Op 2 oktober start de nieuwe reeks met een filosofische beschouwing van het begrip
'barmhartigheid'. Daarna volgen lezingen op het gebied van kerkgeschiedenis, sociale leer
van de kerk, christelijke ethiek, cultuur, bijbel en de relatie christendom/boeddhisme. De
lezingen worden steeds gehouden op vrijdagavond in Abdij Rolduc in Kerkrade, telkens van
19.00 uur tot 21.30 uur.
De lezingen van Academie Rolduc zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen
per avond inschrijven. De kosten bedragen vijf euro per bijeenkomst.
Jaarprogramma
2 oktober: Een warm hart voor barmhartigheid? (dr. Detlef Rohling)
20 november: Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog (dr. Paul Hamans)
18 december: Paus Franciscus over het goede samenleven (prof. dr. Fred van Iersel)
22 januari: De eindige mens in het 'oneindige' universum (drs. Hubert Timmermans)
19 februari: Huwelijk en Gezin (dr. Lambert Hendriks)
11 maart: De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach (dr. Gerard Sars)
22 april: Vrouwen in de bijbel (dr. Lia van Aalsum)
10 juni: Boeddha in de etalage? (drs. Helene Etminan)
De brochure met een uitgebreide toelichting op de thema’s is verkrijgbaar via
academie.rolduc@gmail.com of 06-15858042. Via dit mailadres en telefoonnummer is het ook
mogelijk om zich voor één of meerdere lezingen aan te melden. Kosten per avond: € 5,- (ter
plekke contant te voldoen).
BEDEVAART SITTARD-KEVELAER
OP MAANDAG 14 SEPTEMBER
Thema: “Kevelaer: poort naar barmhartigheid”
Ieder jaar trekt de Broederschap Sittard-Kevelaer – sinds 1669 – met
velen vanuit Sittard en omgeving ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar
is de bedevaart op maandag 14 september. Gaat u ook mee?
Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen, waarna alle bussen zich verzamelen
bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar
Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:
10.15 u Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 u Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar Kaarsenkapel.
15.00 u Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 u Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar
de bussen voor de terugreis naar Sittard. Tussen de plechtigheden is vol-doende tijd voor privé
bezinning (bijv. biechtgesprek of stil gebed bij H. Sacrament) of even ontspanning. Zo zijn in
het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 1 september verkrijgbaar bij o.a.:
stomerij Mengelers, Putstraat 11,  4512251
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de heer Tummers, Hodgestraat 14, 4520590
mevrouw Donners, Overhoven 53, 06-21243805
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van
uw bus! Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag! Meer informatie:
Bel met de heer Frans Tummers:  (046) 4520590.
JONGEREN BEREIDEN ZICH VOOR OP WERELDJONGERENDAGENREIS
Infomiddag op zondag 18 oktober in Roermond
Het bisdom Roermond organiseert volgend jaar juli een reis naar de Wereldjongerendagen in
Polen. Tijdens de reis staan geloofsverdieping, gemeenschapsvorming en diaconie centraal. Dit
alles rond het thema: 'Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden'. Aan
de reis gaat een voorbereidingstijd vooraf, waarbij dezelfde onderdelen centraal staan. De
organisatie nodigt jongeren uit om deel te nemen. Met name aan de informatiemiddag op
zondagmiddag 18 oktober in de bisdomgebouwen in Roermond. Ook jongeren die nog niet
weten of ze mee naar Polen gaan, zijn van harte welkom.
Tijdens het voortraject kunnen deelnemers kennis maken met allerlei diaconale projecten in het
bisdom. Zo staat op zaterdag 14 november een bezoek aan een asielzoekerscentrum op de
planning en op zondag 20 december een kerstbijeenkomst.
Paus Franciscus heeft jongeren gevraagd om zich in de aanloop naar de WJD in Polen
diaconaal in te zetten. Dat wil zeggen dat ze activiteiten ontplooien die gericht zijn op de zorg
voor de naaste. Aan deelnemers aan de WJD vanuit het bisdom Roermond wordt gevraagd om
- vanaf september tot aan de reis volgend jaar zomer - minimaal één uur per week aan zo’n
activiteit te besteden. Wie dit haalt en daarvan eens per drie maanden verslag doet, krijgt
korting op de reissom. Ook kunnen deelnemers wellicht activiteiten in de eigen omgeving
organiseren, om zodoende sponsorgeld voor de reis binnen te halen.
De Wereldjongerendagen is een tweejaarlijks evenement waar honderdduizenden jongeren
vanuit de hele wereld aan deelnemen en waarbij ook paus Francicsus aanwezig zal zijn. Naast
geloofsverdieping, gemeenschapsvorming en diaconie is er tijdens de reis ook ruimte voor
ontspanning en bezichtiging van enkele plaatsen in Polen en de buurlanden.
De reis staat open voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar. De WJD 2016 vindt plaats van
dinsdag 26 tot en met zondag 31 juli in Krakau. De deelnemers vanuit het bisdom Roermond
vertrekken waarschijnlijk op 22 juli en keren op 7 augustus weer terug. De reis wordt
ondernomen per touringcar. Overnacht wordt in jeugdherbergen of vergelijkbare plekken.
Verwacht wordt dat de deelnameprijs onder de duizend euro zal blijven. Meer weten: mail naar
george.doelle@gmail.com. of op www.facebook.com/WJD2016. Kijk voor meer info op
www.wjd2016.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de informatiemiddag op 18 oktober.

ZALIGE ZUSTER VAN SITTARD: MARIA-TERESA TAUSCHER
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: Zalige Maria-Teresa Tauscher!
Limburg kent heel wat zaligen en heiligen van eigen bodem. Maar er zijn er tot nu toe pas twee
die ook daadwerkelijk in Limburg zelf zalig verklaard zijn. De primeur was voor Anna Maria
(kloosternaam: Maria-Teresa van de heilige Jozef) Tauscher. Op 13 mei 2006 werd in de
kathedraal in Roermond haar zaligverklaring uitgesproken, nadat toenmalig paus Benedictus
XVI de regels veranderd had. Voor die tijd vonden zaligverklaringen altijd in Rome plaats.
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Die zaterdag was er een geweldig feest in Sittard en Roermond met honderden gasten uit
binnen- en buitenland. Het portret van Maria-Teresa dat tijdens de viering werd onthuld, siert
nog altijd de gevel van het klooster van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus.
Dit is een zelfstandige tak van de Karmelorde, die door zuster Tauscher werd gesticht en die
momenteel 54 klooster in zestien landen heeft.
Anna Maria Tauscher werd in 1855 in Sandow in het oosten van Duitsland geboren. Haar
vader was dominee in de Lutherse kerk. Haar moeder had Nederlandse voorouders. Anna
Maria werkte als hoofd van een krankzinnigengesticht in Keulen. Toen ze besloot katholiek te
worden, kostte dat zowel haar baan als de relatie met haar familie. Via eenvoudige baantjes
wist ze toch de kost te verdienen. In 1891 stichtte ze in Berlijn haar eerste kindertehuis, dat
gevolgd werd door vele andere.
Het liefst had Anna Maria toen ook direct een eigen congregatie opgericht, maar vanwege de
antireligieuze wetten in Duitsland ging dat niet. Ze week uit naar Sittard, maar ook daar kon ze
niet meteen blijven. Ze stichtte wel diverse huizen in Europa en Amerika, maar pas in 1924
werd in het klooster aan de Kollenberg definitief het moederhuis gevestigd. Zuster Maria
Teresa van de heilige Jozef bleef daar de rest van haar leven wonen en overleed in Sittard op
20 september 1938. Ze ligt in de kloosterkapel begraven. Haar feestdag valt op 30 oktober, de
datum waarop ze katholiek werd.
In de loop van de jaren hebben de zusters veel werk verricht voor de opvang van weeskinderen
en ouderen. Ook organiseren ze veel bezinningsbijeenkomsten. Momenteel heeft de
congregatie twee kloosters in Nederland: Sittard en Vogelenzang. Het klooster in Sittard is niet
alleen moederhuis, maar ook het generalaat van de congregatie, die wereldwijd ongeveer 550
zusters telt.
Meer weten over de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus: www.carmeldcj.nl
MUTATIES IN HET KERKBESTUUR
De bisschop heeft met ingang van 1 juli 2015 de heer mr. Andries Houtakkers tot
kerkbestuurslid van onze parochies benoemd. Andries is woonachtig in de binnenstadparochie
aan de Rijksweg Zuid 45, en was al eerder kerkbestuurslid van de parochie HH. Petrus en
Michaël van 1988 tot 2000. Wij heten de heer Andries Houtakkers van harte welkom en
wensen hem toe dat al zijn werkzaamheden ten behoeve van onze parochies hem en ons met
vreugde mogen vervullen!
De heer Henk Wetzels, penningmeester van de parochie H. Hart van Jezus, heeft per 1 juli j.l.
de volledige verantwoording voor de financiën van onze vier parochies overgenomen. De heer
Wim Doggen, penningmeester voor de parochies HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette en H.
Paulus, moet noodgedwongen een stapje terugschakelen, omdat hij deze taak niet meer kan
combineren met zijn baan. Hij was penningmeester voor deze drie parochies vanaf 2008. Henk
was eerder vanaf 1995 penningmeester voor de parochie HH. Petrus en Michaël, vanaf 1998
tevens van de parochie H. Paulus, en vanaf 2005 ook van de parochie H. Bernadette.

2015
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20
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Financiële jaaroverzichten 2012 en 2013
Parochies H. Petrus en H. Michaël, H. Bernadette en H. Paulus
Staat van baten en lasten
x € 1.000
2013
2012
Bijdragen parochianen
Overige inkomsten

176
59
235

183
64
247

Personeelskosten
Af: bijdragen personeelskosten
Onderhoud
Energie
Verzekeringen/zakelijke lasten
Kosten erediensten/pastoraal
Afdrachten bisdom
Overige kosten

123
-37
37
40
27
23
40
41
294

119
-41
32
43
22
26
39
38
278

-59
-31
Negatief exploitatiesaldo
U ziet in de jaaroverzichten het effect van enerzijds een verdere daling van de inkomsten in
combinatie met een stijging van de kosten. Per saldo neemt het negatieve exploitatiesaldo fors
toe. De bijdragen bestaan uit de opbrengsten aan kerkbijdragen, collecten, lezen van H. Missen,
uitvaarten en huwelijken.
De personeelskosten laten een kleine stijging zien terwijl de bijdragen van derden zijn gedaald,
met name als gevolg van geringere doorberekeningen aan andere parochies. De ontvangen
bijdragen in de personeelskosten bestaan verder uit ontvangen bijdragen van instellingen.
Het is onzeker of en in hoeverre deze bijdragen ook in de komende jaren worden ontvangen.
Het in 2013 en 2012 uitgevoerde onderhoud betreft met name het hoognodige reguliere
onderhoud. De huidige staat van baten en lasten biedt geen dekking voor groot onderhoud.
Groot onderhoud kan alleen worden uitgevoerd met subsidies en opbrengsten uit acties. De
bijdragen van de overheid voor groot onderhoud en restauraties staan onder grote druk. Het
groot onderhoud van de H. Petruskerk kan niet worden aangepakt omdat nog onvoldoende
externe bijdragen zijn toegekend. In de toekomst zijn verdere bezuinigingen absoluut
noodzakelijk. Uw bijdragen blijven van groot belang.
Penningmeester W. Doggen
OVEREENKOMST ‘PERIODIEKE GIFT IN GELD’
Natuurlijk doet u mee en geeft u jaarlijks uw kerkbijdrage. Op die manier zorgt u voor een
financiële basis voor de gang van zaken in onze parochies en voor de instandhouding van onze
kerkgebouwen. Zeker onze monumentale gebouwen zijn qua onderhoud erg duur. Daarmee
zorgt u ervoor, dat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst beschikken over een plek van
devotie en dankzegging.
6
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Wij merken dat een fiscaal interessante manier van giften geven niet zo bekend is. Wanneer u
de jaarlijkse kerkbijdrage volgens een door de belastingdienst voorgeschreven model vastlegt
in een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’, dan is deze in zijn geheel voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar, in tegenstelling tot een zogeheten ‘gewone gift’. Een dergelijke
overeenkomst heeft een looptijd van tenminste 5 jaar achtereen, maar eindigt bij overlijden van
de schenk(st)er. Uw kerkbijdrage betaalt u – net als nu – op de bekende bankrekening, maar
wel ieder jaar een gelijk bedrag. Dat hoeft niet in een bedrag ineens, maar kan ook in
deelbetaling per maand of per kwartaal.
Dit formulier kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl/giften. U klikt dan op: Formulier
Periodieke gift in geld. Bij het formulier zit een duidelijke toelichting. U kunt het formulier
ook opvragen bij de centrale administratie van ons parochiecluster: Kloosterplein 10, T
4512275, E kantpastoriesittard@gmail.com.
Zowel de schenker als de parochie vullen het formulier in en ondertekenen dat. De
kerkbijdrage maakt u over op het rekeningnummer van uw keuze:
Binnenstad
NL51 INGB 0001 0325 40 t.n.v. Parochie Comité Sittard
Baandert:
NL07 INGB 0001 5719 73 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Bernadette
Limbrichterveld: NL86 INGB 0003 2686 33 t.n.v. Kerkbestuur H. Paulusparochie
Overhoven:
NL37 INGB 0001 0353 14 t.n.v. Parochie H. Hart van Jezus

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein St.-Michielskerk: Markt 24
Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540
NL98RABO 0147603676

NIEUWKOMERS WELKOM!

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

H. DOOPSEL / H. VORMSEL
Aurijn, dochter ouders De Graaf-Verkoelen, Graverstr, Kerkrade * 28-06-2015
Elin, zoon ouders De Graaf-Verkoelen, Graverstr, Kerkrade * 28-06-2015
Finn, zoon ouders V. Gellekom-Damen, Engelbertstrasse, Isenbruch * 5-7-2015
Djenna, dochter ouders Nacken-Mőlenberg, Meidoornstraat 5, Sittard * 5-7-2015
Het H. Vormsel ontving: Philippe Gijsen, Reubsaetlaan 11, Sittard op 27-06-2015.
Gefeliciteerd voor de Vormeling! Ook bidden we dat de dopelingen Aurijn, Elin, Finn en
Djenna 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.
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Rob Keulen & Caroline Schaap, Vriendenkringstraat 37 Limbricht, op 19 september 2015
Wesley Denie & Valerie Gerrits, A. Rodenbachstraat 9, op 25 september 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
Marcel Maes
Lamke Duchateau
Zr. Maria van Appeven
Anna v d Heuvel-Tholen
Tiny Bronneberg-Hanssen
Frits Bronneberg
Gretha Kees-Hendriks
Pierre Horn
Lil Bux-Durlinger

G. v Hövellstraat 2
G. v Hövellstraat 2
Smithlaan (Hoogstaete)
vh Dautzenbergstr 18
H. Dassenplein 20
Pr Kennedysingel 24
Odasingel 853
Smithlaan (Hoogstaete)
Baenjehof 4

67 jaar
70 jaar
85 jaar
82 jaar
86 jaar
88 jaar
83 jaar
79 jaar
95 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†

18-06-2015
20-06-2015
20-06-2015
22-06-2015
23-06-2015
29-06-2015
07-07-2015
07-07-2015
15-07-2015

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 Lisieux als
echtpaar heilig verklaard in oktober 2015 - GIDSEN VOOR ONZE SPIRITUALITEIT Leiding: Mgr. Joris Schröder. Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
25 - 27 september Weekend voor jongvolwassenen (18 - 30 jaar)
13 oktober: Slotavond van de pelgrimsbijeenkomsten.
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
8
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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 13
augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december, van 10u30-12u30.

UW AANDACHT S.V.P.
Op de dinsdagavonden 4-11-18-25 augustus vieren wij om 19.00 uur de Heilige Mis in
de St.-Rosakapel - Kollenberg! Overzicht vieringen rondom St.- Rosa: zie achterzijde.
Vrijdag 7 augustus: 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 2 augustus: Achttiende Zondag door het Jaar.
Donderdag 6 augustus: Feest Gedaanteverandering van de Heer
Zondag 9 augustus: Negentiende Zondag door het Jaar.
Zaterdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge feestdag, te
vieren als zondag. Géén ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk, maar een plechtige Hoogmis
om 9.30 uur in de St.-Petruskerk, met volkszang. In deze H. Mis en ook in de avondmis van
18.00 uur – dit jaar in de Basiliek - zegening van uw meegebrachte “Kroedwusj”. Deze
zegening is óók bij de Vigiliemis (vrijdagavond 14 augustus). Uitleg Kroedwusj zie blz 18/19.
Zondag 16 augustus: Twintigste Zondag door het Jaar.
Zondag 23 augustus: Een-en-twintigste Zondag door het Jaar. Tevens eigenlijke feestdag van
de heilige Rosa van Lima. Daarom is de liturgie in de St.-Michielskerk op deze dag ter ere van
de H. Rosa bij de HH Missen van 8u30 en 9u30.
Zaterdag 29 augustus: Vooravond Sint Rosafeest, om 18.00 uur pelgrimsmis in de St.Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk. Zie het St.-Rosaprogramma op de laatste bladzijde.
Zondag 30 augustus: Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patronesse van Sittard. Om
9u30 Pontificale St.-Rosamis in de St.-Michielskerk met aansluitend Stadsprocessie naar de
St.-Rosakapel.
Onze eigen Bisschop Mgr. Fr. Wiertz komt dit jaar dankbaar ons St.-Rosafeest vieren.
Maandag 31 augustus: St.-Rosa-maandag. Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, aansluitend om
10u H Mis in St.-Rosakapel. Géén H Mis om 8u!
Dinsdag 1 september: St.-Rosa-dinsdag.. Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, aansluitend om
10u H Mis in St.-Rosakapel. Géén H Mis om 8u in H. Petruskerk en géén H Mis om 9u in
Basiliek vw H. Rosaprocessie!
Vrijdag 4 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf
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17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 6 september: Drie-en-twintigste zondag dh Jaar. Collecte voor de MIVA
Dinsdag 8 september: Feest van Maria Geboorte.
Zondag 13 september: Vier-en-twintigste zondag dh Jaar.
Maandag 14 september: Jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaer: zie blz 3/4

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 12 september – 24 oktober 2015.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
vrijdag 4 september 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 1 augustus
Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean
Schimmel; ev Arno en Jeanny Oueisen18.00 uur Plzwd René Caris; plev Joep
Wessels; ev overl. ouders Gieskens-Martens
Kamp; gestplev voor de zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubert. en v fam. Gieskens-Muris
Catharina Krux; nadiensten Tiny Bronneberg- Woensdag 5 augustus
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
Hanssen, Frits Bronneberg, Pierre Horn, Lil
en de moed om godsdienstig te leven (D);
Bux-Durlinger (samenzang)
gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 2 augustus
19.00 uur gestev Willem van Neer
Achttiende Zondag door het jaar
11.30 uur plev uit dankbaarheid bgv 50-jarig Donderdag 6 augustus
Feest Gedaanteverandering van de Heer
Huw. Jublileum echtlieden Frans en Miet
08.00
uur uit dankbaarheid vw Christus' perTummers-Thissen; plev v overl. ouders Math
manente
aanwezigheid in H. Eucharistie (D)
en Sophie Maessen-Wijnands (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 3 augustus
Vrijdag 7 augustus
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
Eerste vrijdag van de maand
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om
08.00
uur ev tev H Hart van Jezus tot
leiding te geven (D);
eerherstel
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00
uur
ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck
Dinsdag 4 augustus (Pastoor van Ars)
Zaterdag
8
augustus
H. Johannes Maria Vianney, priester
H.
Dominicus,
priester
08.00 uur ev ouders fam Wyszenko, Meerts
08.00
uur
ev
tev
Onbevlekt
Hart van Maria
en Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders
voor
priesterroepingen
in
parochie,
dekenaat
uit dankbaarheid v bescherming en leiding
en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel gestev Zef Daniëls; 18.00 uur Plzwd Tiny Bronneberg-Hanssen;
ev overl. ouders Ben Claessens-Van Eijlen en pljrd Bertha Mevissen; gestplev v zielenrust
vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
zoon Eddie Claessens; ev Ria Wessels-van
Hubertina Catharina Krux; nadiensten v Pierre
der Hijden; ev Louis Beursgens; ev Louis
Horn, Lil Bux-Durlinger (samenzang)
Boesten en Wim Knoben; ev Jan en Elly
Zondag 9 augustus
Kessels-Beursgens; ev Thei Hunnekens en
Negentiende Zondag door het jaar
overl. fam. De Kok-Muller; ev Koos Simons;
ev Gerrit Goertz; ev ouders Beugels-Vreuls en 11.30 uur gestpljrd Wiel Zentjens en Mia
Zentjens-Paes; gestplev overl. echtpaar
ouders Houben-Durlinger; ev ouders Pierre
Clerx en Antje Clerx-Bosch; ev ouders Jos en Collombon-Köhlen (samenzang)
Lientje Beursgens; ev Roos Simons; ev Pa en Maandag 10 augustus
10
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Feest H. Laurentius, diaken en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen; gestev overl.
echtpaar Lejeune-Hassig;
Dinsdag 11 augustus
H. Clara, maagd
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel ev overl. ouders Ben
Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie
Claessens; ev Ria Wessels-van der Hijden; ev
Louis Beursgens; ev overl. ouders LinssenTheelen; ev Jeun Schelberg; ev Louis Boesten
en Wim Knoben; ev Jan en Elly KesselsBeursgens; ev Thei Hunnekens en overl. fam.
De Kok-Muller; ev Koos Simons; ev Gerrit
Goertz; ev ouders Beugels-Vreuls en ouders
Houben-Durlinger; ev ouders Pierre Clerx en
Antje Clerx-Bosch; ev ouders Jos en Lientje
Beursgens; ev Roos Simons; ev Pa en Ma
Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean
Schimmel; ev Arno en Jeanny OueisenWessels; ev overl. ouders Gieskens-Martens
en tevens fam. Gieskens-Muris; gestev voor
zielerust v. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen
vw St. Rosacomité
Woensdag 12 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin;
Donderdag 13 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels
Vrijdag 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en
martelaar
08.00 uur ev v overled vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
Vigilie Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Einde van de dienst Kroedwusj-zegening
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 15 augustus
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Einde van de dienst Kroedwusj-zegening
08.00 uur vervalt
09.30 uur gestpljrd Zef Krekels en tevens v
ouders Krekels-Schmeits en schoonouders
Janssen-Muris; ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestev echtp CaulfieldTholen (samenzang)
18.00 uur vw MARIAFEEST in BASILIEK
Zondag 16 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
11.30 uur gestev overl familieleden PierWeijzen; gestplev v de zielenrust van Willy
Karmelk Oremus en familie (samenzang)
Maandag 17 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Dinsdag 18 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel gestev Frits en Riet
Pfennings-van Santvoord; ev overl. ouders
Ben Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie
Claessens; ev Ria Wessels-van der Hijden; ev
Louis Beursgens; ev Louis Boesten en Wim
Knoben; ev Jan en Elly Kessels-Beursgens; ev
Thei Hunnekens en overl. fam. De KokMuller; ev Koos Simons; ev Gerrit Goertz; ev
ouders Beugels-Vreuls en ouders HoubenDurlinger; ev ouders Pierre Clerx en Antje
Clerx-Bosch; ev ouders Jos en Lientje
Beursgens; ev Roos Simons; ev Pa en Ma
Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean
Schimmel; ev Arno en Jeanny OueisenWessels; ev overl. ouders Gieskens-Martens
en tevens fam. Gieskens-Muris; gestev overl.
leden van de Vriendenkring van het St. Rosacomité en de overleden leden van het Rosacomité; gestev voor zielerust v. pastoor-deken
Mgr. Ben Janssen vw het Acolythencollege St.
Michaël en St. Rosa;
Woensdag 19 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur jrd v Brandon-Stevens; gestev
Pauline Feron-Hoenen;
Donderdag 20 augustus
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H. Bernardus, abt en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
Feron-Hoenen;
Vrijdag 21 augustus
H. Pius X, paus
08.00 uur ev ouders fam Wyszenko, Meerts
en Hendriks en Mgr. Ben Janssen;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 augustus
Heilige Maagd Maria, Koningin
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit
dankbaarheid (D); ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken v zieken en
noodlijdenden (D); gestev echtp CaulfieldTholen
18.00 uur gestplev v de zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadienst v Lil
Bux-Durlinger (samenzang)
Zondag 23 augustus
Een-en-twintigste Zondag door het jaar
11.30 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers;
pljrd Jacob Scheuermann; 1e pljrd v Rector
Henk Dieteren uit dankbaarheid (D); gestplev
echtpaar Mia en Guus van Aubel-Arnoldts en
overl fam (St.-Petruskoor)
Maandag 24 augustus
Feest H. Bartolomeüs, apostel
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 25 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel gestev Frits en Riet
Pfennings-van Santvoord; ev overl. ouders
Ben Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie
Claessens; ev Ria Wessels-van der Hijden; ev
Louis Beursgens; ev Louis Boesten en Wim
Knoben; ev Jan en Elly Kessels-Beursgens; ev
Thei Hunnekens en overl. fam. De KokMuller; ev Koos Simons; ev Gerrit Goertz; ev
ouders Beugels-Vreuls en ouders HoubenDurlinger; ev ouders Pierre Clerx en Antje
Clerx-Bosch; ev ouders Jos en Lientje
Beursgens; ev Roos Simons; ev Pa en Ma
Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean
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Schimmel; ev Arno en Jeanny OueisenWessels; ev overl. ouders Gieskens-Martens
en tevens fam. Gieskens-Muris; jrd Zef
Schurgers en jrd Leny Schurgers-Schins;
gestev overl. leden van de Vriendenkring van
het St. Rosa-comité en de overleden leden van
het Rosa-comité;
Woensdag 26 augustus
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 27 augustus
H. Monica
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D);
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
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
Zaterdag 29 augustus
Marteldood van de H. Johannes de Doper
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); ev v overledenen vd fam Joseph BrandtsRouschop uit dankbaarheid (D); overl.
grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hage-Simonis; gestev echtp Caulfield-Tholen
Begin St.-Rosafeest
18.00 uur vw St.Rosa in St.-Michielskerk
Zondag 30 augustus
St.-Rosa-zondag
Twee-en-twintigste Zondag door het jaar
Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard
09.30 uur vw St.Rosa in St.-Michielskerk
Géén dienst in St.-Petruskerk!!
Maandag 31 augustus St.-Rosa-maandag
08.00 uur vervalt
10.00 uur St.-Rosakapel ev Pa en Ma
Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean
Schimmel; gestev Frits en Riet Pfennings-van
Santvoord; gestev overl. leden van de
Vriendenkring van het St. Rosa-comité en de
overleden leden van het Rosa-comité; gestev
voor zielerust van pastoor-deken Mgr. Ben
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Janssen vanwege het Acolythencollege St.
Michaël en St. Rosa;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 1 september
St.-Rosa-dinsdag
08.00 uur vervalt
10.00 uur St.-Rosakapel ev Gerrit Kolkman
(vw verjaardag); ev Pa en Ma Schreurs,
tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel;
gestev overl. leden van de Vriendenkring van
het St. Rosa-comité en de overleden leden van
het Rosa-comité; gestev Frits en Riet
Pfennings-van Santvoord; gestev voor
zielerust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen
vanwege de Mander; ev tev. de H.
Engelbewaarders uit dankbaarheid voor
bescherming en leiding (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 2 september
08.00 uur ev 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 3 september
Feest Verjaardag van de Wijding van de
kathedraal Bisdom Roermond
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 4 september
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
Eerste vrijdag van de maand
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten
Dijck; gestev tev het H. Hart van Jezus
Zaterdag 5 september
08.00 ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor
priesterroepingen in parochie, dekenaat en

bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plev Jan Peters; gestplev Winand
Kissels en overleden familie en v overleden
familie Tossaint; gestplev voor de zielenrust
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; (samenzang)
Zondag 6 september
Drie-en-twintigste Zondag door het jaar
11.30 uur pljrd Ernest America; gestpljrd
echtp Van de Weyer-Palmen en ouders
Niesten-Paulsen; gestplev uit dankbaarheid
(vw fam v Aubel-Arnoldts); gestpljrd ouders
Kreijn-Buijzen; gestpljrd overl ouders
Barleben-Diehl (samenzang)
Maandag 7 september
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 overl van de fam VleugelsDieteren; gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 8 september
Feest van Maria Geboorte
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 9 september
08.00 uur ev zuster Robert Ann OP
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 10 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestpljrd Jos Bitsch
Vrijdag 11 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Zaterdag 12 september
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
St.-Michielskerk
Zondag 2 augustus
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Achttiende Zondag door het jaar
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 6 augustus
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 9 augustus
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Negentiende Zondag door het jaar
Zondag 30 augustus
St.-Rosazondag
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Twee-en-twintigste Zondag d/h jaar
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
patronesse van Sittard
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 13 augustus OPEN KERK
09.30 uur Pontificale Hoogmis: pljrd
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
ouders Tummers-Janssen en Gerrit
Zondag 16 augustus
Kolkman; gestpljrd overl. ouders Jan en
Twintigste Zondag door het jaar
Charlotte Oremus-Roppe; plev ouders
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch;
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
gestpljrd ouders Wetzels-Latten; gestpljrd
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
overl. echtpaar Krekels-Kemmerling;
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
gestplev overl. ouders Maassen-Jansen en
Donderdag 20 augustus
dochter Anne-Mieke; gestplev ouders
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Wijshoff-Jaeger en hun zoon Karel;
Zondag 23 augustus
gestpljrd overl. pastoor-deken Mgr. Ben
Een-en twintigste Zondag door het jaar
Janssen; gestpljrd overl ouders Wil en
Feestdag H. Rosa van Lima, maagd
Maria Wauben-Schroen; gestplev voor de
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard
09.30 uur gestpljrd v Frits en Riet
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
Pfennings-van Santvoord; gestplev vd
(Schola S.Michael)
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard
Aansluitend: St.-Rosaprocessie
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
Donderdag 3 september
(Bernadettekoor)
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Donderdag 27 augustus
Zondag 6 september
11u-12u: Uitstelling + Aanbidding
Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar
Zaterdag 29 augustus Begin St.-Rosafeest
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Feest van H. Rosa van Lima, maagd
09.30 uur gestplev voor levende en
18.00 uur Pelgrimsmis
overleden leden van Broederschap Sittardpljrd José van de Berg-Van den Brule;
Kevelaer; pl.jrd Harrie Triepels; gestpljrd
gestpljrd Jeanne Dirckx-Kreyn en Theo
Paul Chorus; v overl echtp Jan Gerard Grijs
Dirckx; pljrd v Harie Vink; gestplev v de
en Maria Hubertina Cath Krux (samenzang)
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs
Donderdag 10 september OPEN KERK
en Maria Hubertina Catharina Krux;
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
(samenzang)
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 2 augustus
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Achttiende Zondag door het jaar
Donderdag 6 augustus
10.30 uur v de levende en overl. Leden v.d.
Feest Gedaanteverandering van de Heer
Aarstbroederschap ; jrd v Nand Schreurs;
10.30 uur v de kinderen v Kinderkrans; v
overl echtp. Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
leden Aartsbroederschap; overl CaulfieldDinsdag 4 augustus
Tholen
H. Johannes Maria Vianney (Pastoor
Zaterdag 8 augustus
van Ars), priester
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H. Dominicus, priester
09.00 uur ; overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 9 augustus
Negentiende Zondag door het jaar
10:30 uur Jaardienst Mathieu Weekers;
overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 11 augustus
H. Clara, maagd
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 13 augustus
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v
leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 15 augustus
Géén Ochtenddienst!!
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
18:00 uur plev ouders Gerards-Schoonus;
gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux, overl echtp Caulfield-Tholen; v de
levende en overl leden v Aartsbroederschap;
nadiensten v Pierre Horn, Lil Bux-Durlinger
(Basiliekkoor)
Einde van de dienst Kroedwusj-zegening
Zondag 16 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
10:30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 18 augustus
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 20 augustus
H. Bernardus, abt en kerkleraar
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
voor de leden vd Aartsbroederschap; v overl
echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 augustus
Heilige Maagd Maria, Koningin
09:00; uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 23 augustus
Een-en twintigste Zondag door het jaar
10:30 uur pljrd v José Jessen-Bergh en Toos
v Meerendonk-Claesen; v overl echtp
Caulfield-Tholen NB komende zondag

géén H.Mis in de Basiliek vw St.-Rosa
processie (Basiliekkoor)
Dinsdag 25 augustus
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Donderdag 27 augustus
H. Monica
10.30uur v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d.
leden Aartsbroederschap, v echtp.Caulfield
Tholen
Zaterdag 29 augustus
Marteldood v/d H. Johannes de Doper
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Zondag 30 augustus
St.-Rosazondag
Twee-en-twintigste Zondag d/h jaar
Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard
H.Mis vervalt ivm St.-Rosaprocessie
Dinsdag 1 september
H.Mis vervalt ivm St.-Rosaprocessie
Donderdag 3 september
Feest Verjaardag v/d Wijding van de
kathedraal Bisdom Roermond
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v
leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 5 september
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Zondag 6 september
Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar
Bedevaart Broeksittard (eigen koor )
10.30 uur gestichte jaardienst ouders TeneyPennings; v overl echtp Caulfield-Tholen;
v lev en overl leden Aartsbroederschap
Dinsdag 8 september
Feest van Maria Geboorte
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 10 september
10.30 uur v kinderen Kinderkrans en leden
v aartsbroederschap; v Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 september
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Vertrouw ons uw e-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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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 7 augustus en
4 september (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.
16
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18E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 1 aug
19.00 u. Jrd Marga Konings-Granzier - Nadienst Bernard Ruber
Nadienst Tin Wilms-Robertz
Maandag 3 aug
19.00 u. Jo Boers
Woensdag 5 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 8 aug
19.00 u. Jrd Jan Smeets – Zeswekendienst Tin Wilms-Robertz
Nadienst Bernard Ruber
Maandag 10 aug 19.00 u. Jo Boers
Woensdag 12 aug 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
MARIA TENHEMELOPNEMING

Zaterdag 15 aug
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 17 aug 19.00 u. Jo Boers
Woensdag 19 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
21E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 22 aug
19.00 u.
Maandag 24 aug 19.00 u.
Woensdag 26 aug 19.00 u.
22E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 29 aug
19.00 u.
Maandag 31 aug 19.00 u.
Woensdag 2 sept 19.00 u.

OLV van Lourdes
Jo Boers
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zeswekendienst Bernard Ruber
Jo Boers
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

23E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 5 sept
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 7 sept
19.00 u. Jo Boers
Woensdag 9 sept 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Gedoopt: Rienon, dochter ouders Kaneyood-Thavarajan, Gewantmakerstraat,
Roermond * op 21-06-2015. Gefeliciteerd! Wij hopen dat Rienon onder de goede
zorgen van ouders, peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien
tot goede christenen.
Overleden
Tin Wilms-Robertz, Koekoekstraat 3 - 93 jaar † 22-06-2015
Bernard Ruber, Korhoenstraat 20 - 86 jaar † 30-06-2015
Tonia Michielsen, Bradleystraat 23 - 82 jaar † 09-07-2015
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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Zondag 30 augustus Traditionele St. Rosaprocessie – zie elders in dit parochieblad
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 29 augustus bij: Administratie 4512275,
Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie.

MISINTENTIES - INFORMATIE PAROCHIE H. HART VAN JEZUS-OVERHOVEN
Zondag 2 aug:
10.30 uur
Volkszang
Mia van den Heuvel-van de Wiel
Zondag 9 aug:
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst overleden ouders Nelissen-Hoedemakers, zeswekendienst Ineke Tummers-Schrijn
Zondag 16 aug:
10.30 uur
Bernadettekoor
Nico Verjans
Zondag 23 aug:
10.30 uur
Volkszang
Paul Bergmans en jaardienst Fien Bergmans-Jessen
Zondag 30 aug:
10.30 uur
Volkszang
Annie Nicoll-Poussart
Zondag 6 sept:
10.30 uur
Cantate
Jaardienst Tilla Schaeffer-Eykenboom en overl echtgenoot; Mia van den Heuvel-van de Wiel
Op zondag 6 september wordt er een collecte voor de MIVA gehouden.
GEDOOPT
Op 28 juni is gedoopt Lauren Geurts, Pater Chevalierstraat 6, Sittard
Op 12 juli is gedoopt Shadé Gossé, Caumerbeek 19 , Geleen.
OVERLEDEN
Op 18 juni is overleden dhr. Jan Drissen. Hij woonde Pr. Kennedysingel 24 te Sittard.
Dhr. Drissen is 87 jaar geworden.
Op 23 juni is overleden mevr. Ineke Tummers-Schrijn. Zij woonde Pater Geratsstraat 6,
Sittard. Mevr. Tummers is 65 jaar geworden. Haar zeswekendienst wordt gehouden op zondag
9 augustus 2015 om 10.30 uur.
ZATERDAG 15 AUGUSTUS/ZONDAG 16 AUGUSTUS
Op zaterdag/zondag 15/16 augustus wordt het hoogfeest van MARIA-TEN-HEMELOPNEMING gevierd. Op deze dag wordt ook de kroedwösj gezegend. Er worden een klein
aantal kroedwösjes tegen een (vrijwillige) bijdrage beschikbaar gesteld, maar het is natuurlijk
ook heel fijn en bijzonder als u zelf uw kroedwösj samenstelt. Dit is een boeket van 7 kruiden
en veldgewassen. De onderdelen zijn:
18
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2 graansoorten: Tarwe en Rogge, 2 geneeskrachtige kruiden: Boerenwormkruid en
Duizendblad, 2 onweer werende kruiden: Alsem en Koninginnekruid. (alsem wordt ook wel
eens vervangen door bijvoet, wilgenroos of huislook), en Walnotenblad. Het walnotenblad
bestaat uit 7 blaadjes. Het boeket wordt bijeengebonden met een lint of touw van zeven el en
dit mag in de kleur blauw. De 7 is het heilig getal van de Volheid van Gods Zegen.
BOEKENBEURS
Tijdens de wijkfeesten op 12 en 13 september a.s. zal er een boekenbeurs gehouden worden,
waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan onze parochiekerk. Hiervoor vragen wij
uw medewerking. Haal de bezem door uw boekenkast en sta de exemplaren waar u toch niets
meer mee doet af. Oude boeken :romans, geschiedenis, kookboeken, kinderboeken etc. Alle
nog bruikbare en goed uitziende boeken zijn welkom. U kunt ze tussen 31 augustus en 6
september tijdens kantooruren afgeven in ons parochiecentrum.
Kom dan op zaterdag 12 september van 13.00 - 17.00 uur en op zondag 13 september van
11.30 -17.00 uur naar ons parochiezaaltje en vul uw boekenkast weer opnieuw aan. Mocht u
ons willen helpen bij deze boekenbeurs, meld u zich dan aan bij het parochiekantoor: dinsdag
t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
STAND VAN ZAKEN IN DE PAROCHIE
Afgelopen jaar zijn er meerdere initiatieven geweest voor meer inkomsten voor de parochie.
Mooie initiatieven, die zeker voortgezet zullen worden. Desondanks blijft het belangrijk om uw
parochie financieel te ondersteunen, middels de kerkbijdrage.
VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!
INGbank: NL 37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594.
Daarnaast willen we als parochie ook een centrum zijn voor geheel Overhoven! Ook hier
worden meerdere initiatieven ontwikkeld. U zult er meer van horen in de komende
parochiebladen.
KOFFIEDRINKEN
Op zondag 2 augustus en op zondag 6 september kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE
Op zondag 9 augustus na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen de
ziekencommunie gebracht., evenals op zondag 13 september
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN DE MARIAKAPEL 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 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 komend parochieblad kunt u opgeven vóór 3 september 2015
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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
PROGRAMMA ST.-ROSAFEESTEN 2015
Thema: “HAAR TALENT, VOOR ONS EEN GAVE!”
Dinsdagavonden 4-11-18-25 augustus om 19u de Avondmis in de Kapel van St.-Rosa ter
voorbereiding op het eigenlijke St.-Rosafeest. (dus géén H. Mis in de St.-Petruskerk!)
Zondag 23 augustus, de eigenlijke feestdag van H. Rosa van Lima: de Missen in de St.Michielskerk om 8u30 en 9u30 worden dan t.e.v. de H. Rosa opgedragen.
Zaterdag 29 augustus: Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de
St.-Michielskerk met een pelgrimsmis (dus géén H. Mis in de St.-Petruskerk!)
Zondag 30 augustus: St.-Rosazondag
- De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door
- De HH Missen in de Basiliek en St.-Petruskerk (10.30 en 11.30 uur) vervallen
- Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige Pontificale Hoogmis
ter ere van Sint Rosa, met als hoofdcelebrant onze bisschop Mgr. Frans Wiertz.
- Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel
op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag. 2)
Maandag 31 augustus: St.-Rosa-maandag
- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de
St.-Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H. Mis gevierd wordt.
Dinsdag 1 september: St.-Rosa-dinsdag en sluiting St.-Rosafeest
- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk
naar de St.-Rosakapel, en wordt daar om 10.00 uur de H. Mis gevierd.
Het volgende parochieblad no 8 verschijnt op 12 september en loopt tot 24 oktober 2015.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 4 september 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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