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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 28 november 2015. 

 Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20. 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 

POORT OPEN VOOR  ……………  BARMHARTIGHEID. 
U kent wellicht oude en mooie schilderijen. Bijvoorbeeld een boerenerf met grote boerderijpoort 

en daar zie je de boer met grote huifkar en paard het erf van de boerderij opkomen. Hier en daar 

wat kippen en verder spelende kinderen van het boerengezin. Een prachtig warm tafereel, maar 

ook aanduidend de harde werkzaamheden van die tijd. Opvallend is het gesloten erf: veilig 

ommuurd door woning, boerenschuren en daar midden in de grote boerenpoort 

een kleine looppoort. Overdag is de grote poort open, in de avond is de poort 

gesloten en blijft de kleine looppoort open totdat de boer naar bed gaat. De hond 

ligt waakzaam aan de ketting. Paus Franciscus heeft aangekondigd dat er een 

(extra) Heilig Jaar zal komen met als thema: barmhartigheid. Op 8 december 

a.s. zal hij de heilige poort openen. Maar het is wel iets anders als bij een 

boerenbedrijf. In de St. Pieter te Rome, en ook in de andere grote basilieken, 
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kun je niet even een poort openen. Daar gaat heel wat aan vooraf. Als we nu door de St. Pieter in 

Rome zouden lopen (of bij een van de andere grote basilieken), dan zouden we wel de Heilige 

Poort vinden maar pal daarachter een gesloten en dicht gemetselde muur. Niet zomaar een 

muurtje dat je even kunt wegduwen, maar bouwkundig gezien een dikke dubbel steens muur, 

wel 10/11 meter hoog en zeker 6m breed. Ter hoogte van waar de deurkrukken zouden zitten, is 

ingelegd en gemetseld een aparte bouwsteen (een soort sluitsteen) met daarop een kruis gegrift. 

Als wij met pelgrims de St. Pieter bezoeken, dan laten we de pelgrims weten wat die dicht 

gemetselde poort betekent en als men wilt kan men in stilte naar die gesloten poort gaan, de hand 

leggen op de sluitsteen van de poort en bidden dat U Heer eens voor mij uw hemelse poort moge 

openen. Je ziet dat heel wat pelgrims doen: gebaar en gebed!  Eens in de 25 jaar viert de kerk 

een Heilig Jaar. Maar de paus kan om een bijzondere reden van deze frequentie afzien en als het 

ware onze tijd van wachten een bijzondere impuls geven. Onze huidige paus kijkt met ons in het 

tijdsvenster van deze tijd. Hij ziet met ons de vele  zorgen, het verdriet van mensen, maar ook de 

vreugde en  de liefde die God ons schenkt. We zijn ons te weinig bewust hoe groot Gods 

barmhartigheid is en hoe bijzonder wij mogen ontvangen en uitdelen deze barmhartigheids Gods. 

Daarom dat onze paus ons wilt wakker schudden en zegt: zie je die genade Gods niet? Het 

gevaar van toerisme is dat men voorbijgaat aan het waarom van prachtige bouwwerken. Met 

name een bezoek aan oude en monumentale kerkgebouwen nemen vaak een prominente plaats 

bij ons vele vakantiereizen. Heel trots komen mensen me wel eens zeggen: goh, ik heb prachtige 

kerken gezien…. ongelooflijk..  wordt wel eens gezegd. Maar men ziet nog niet eens de 

schoonheid van je eigen parochiekerk. En nog erger: men onderkent te weinig de geestelijke 

waarde van je eigen parochiekerk. Het is als met een boerenbedrijf: men ziet de romantische 

waarde van een boerenbedrijf, maar zo gauw als de boer niet meer kan zaaien, niet meer kan 

oogsten en niet meer het vee kan verzorgen, dan pas ontdekken we de werkelijke waarde van een 

boerenbedrijf. Wij als gelovigen zijn te veel toerist geworden. We “shoppen” naar onze kerk, we 

verwonderen ons over de aanvallen op kerk en geloofsleven, maar jezelf kritisch afvragen waar 

sta ik nu….  waarom kom ik zo weinig uit voor mijn geloof, zijn allemaal kritische vragen aan 

jezelf die we graag laten liggen. Inderdaad, we zijn verwend. Zo verwend dat we de geestelijke 

noodzaak van ons geloof niet meer zien en ervaren. Daarom dat de paus ons naar die dichte poort 

wijst! Het spectaculaire moet nog gebeuren. De poort is er, en die kan wel open, maar de muur is 

er nog !! Het is zoals de president van Amerika destijds in Berlijn riep bij de Muur van Oost-

West Berlijn:  omlaag met die muur! De vrijheid moet stromen van mond tot mond, van hart tot 

hart. Zo is het ook met ons geloof. Wie echt gelooft, zorgt ervoor dat zijn geloof ook 

doorstroomt naar de ander!! Daarom ga je naar een kerk. Je geloof moet je delen en doorgeven 

aan de ander die naast je staat. Daarom dat de paus vòòr 8 december letterlijk bouwkundig de 

muren achter de gesloten Heilige Deuren laat afbreken, steen voor steen … duidelijker kan het 

niet!! Gods genade stroomt wereldwijd ….. en je moet je bewust worden dat de inhoud van 

graanschuren, dus Gods genade, naar iedere gelovige kan toestromen. Zoals de boer zijn oogst 

opslaat in zijn schuren, zo slaat de kerk Gods genade op in zijn woonhuis, de kerk. Dat onze paus 

ons nu al de mogelijkheid geeft om die genade te ontvangen, dat is een zegen puur goddelijk 

voedsel. Maar je moet je wel op weg begeven. Ga door die poort en je zult spoedig ervaren hoe 

diep Gods genade jouw leven kan doordringen. Maar zet wel die stap! Zoals de Goede God zijn 

stap naar ons zet, zo kun je zien we hoe de paus dit al voor ons uitbeeldt in die grote poort die 

opengaat, dat is zijn stap naar U en mij! Over dit thema zullen we ons in het komende Heilig Jaar 

gaan beraden. We vragen uw aandacht en gebed voor de heilsgaven die wij kunnen ontvangen. 

Breek wel eerst uw eigen muur om u heen af. Dan voelt u indringender hoe groot Gods genade 

is. Dat wens ik u van harte toe in het komende Heilig Jaar.              Deken Wilbert van Rens 
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LEZINGENREEKS ACADEMIE ROLDUC  
Vervolg Jaarprogramma 

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).  
DEFINITIEVE WIJZIGING MISTIJDEN                                                                                                                           

ST.-MICHIELSKERK- BASILIEK -  ST.-PETRUSKERK 
Namens ons kerkbestuur van de kerken H. Petrus en H. Michael te Sittard en Bestuur 
Aartsbroederschap Sittard gaan de volgende nieuwe mistijden per 1 januari 2016 definitief in: 
om  9u30  Heilige Mis in de St.-Michielskerk                                                                
om 10u  Heilige Mis in de Basiliek  O.L.Vrouw van het H. Hart                                                                                
om 11u  Heilige Mis in de St.-Petruskerk                                                                                             
We hopen dat velen hun steentje zullen bijdragen om deze overgang voor iedereen te doen 
slagen.  Mag ik hopen op uw aller begrip en medewerking?             
                                                                              Deken Wilbert van Rens 

GEBEDSINTENTIES 

Voor de maand oktober luidt de algemene gebedsintentie: Tegengaan 

van mensenhandel: Dat er een einde komt mensenhandel — een 

moderne vorm van slavernij.     Gebedsintentie voor de evangelisatie: 

Missie in Azië. Dat de christengemeenschappen van het Aziatisch 

continent met een missionaire geest het Evangelie verkondigen aan allen 

die er nog op wachten.                                                                                                             

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand november luidt: 

Cultuur van ontmoeting. Dat wij ons openstellen voor persoonlijke 

ontmoeting en dialoog met alle mensen, ook met hen die andere 

overtuigingen hebben dan wijzelf. Gebedsintentie voor de evangelisatie: 

Herders van de Kerk. Dat de herders van de Kerk hun kudde van harte 

liefhebben, hen op hun weg begeleiden en hun hoop levendig houden. 

     

     oktober 

2015 

 

      
 

november 

2015 

PRIESTER LOUIS RUTTEN STICHTTE 175 JAAR GELEDEN 
DE BROEDERS VAN MAASTRICHT 

Het jaar 2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Jaar van het Godgewijde leven'. In een 

serie artikelen belichten we dit jaar telkens een bijzondere religieus, die ook een link met 

Limburg heeft. In dit parochieblad de laatste aflevering: De Broeders van Maastricht!     
 
De Broeders van Maastricht, ook wel de Broeders van de Beyart genoemd, heten officieel: 
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De congregatie werd in 1840 opgericht 
door de priester Louis Rutten uit Maastricht. Hij wilde aanvankelijk missionaris worden, maar 

mailto:academie.rolduc@gmail.com
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daarvoor was zijn gezondheid te zwak. Daarom besloot hij maar missiewerk in zijn eigen stad te 
gaan verrichten.  
Rutten (geboren in 1809) was een sociaal bewogen man en trok zich het lot van de arme 
bevolking van Maastricht aan. Met name de toen gangbare kinderarbeid was hem een doorn in 
het oog. In een portiek van de St.-Servaaskerk ging hij godsdienstlessen geven aan arme 
kinderen. Hij zorgde meteen dat ze eten en fatsoenlijk kleding kregen. Niet lang daarna richtte 
hij twee kleuterscholen op. In de avonduren gaf hij les aan fabrieksarbeiders. Tegelijkertijd 
nodigde Rutten zusters van Liefde uit om naar Maastricht te komen en een tehuis voor 
ongehuwde moeders te leiden. 
In 1840 besloot hij een broedercongregatie op te richten die zich met name op onderwijs en 
opvoeding zou toeleggen. Dit werden Broeders van Maastricht, die nog steeds werken vanuit het 
gedachtegoed van Mgr. Rutten, dat vooral geïnspireerd was door Vincentius á Paulo. De eerste 
broeders leefden zeer armoedig. Maar al snel verspreidde de congregatie zich door Nederland en 
België. De broeders gingen vooral in scholen en weeshuizen werken.   
Vanaf 1860 kreeg Rutten steeds meer problemen met zijn gezondheid. Hij trok zich terug in 
België, maar liet zich graag informeren over het wel en wee van ‘zijn’ broeders door Bernardus 
Hoecken, de eerste overste van de broeders. Hij overleed op 16 december 1881 in Tienen en 
werd in Maastricht begraven.  
De congregatie van Broeders van Maastricht is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde 
congregatie met meer dan 300 leden. De broeders zijn actief in zes landen. Naast wonen en 
werken er broeders in Chili, Ghana, Indonesië, Timor en Malawi. Dit jaar vieren de broeders hun 
175-jarig bestaan.  

ADVENTSBIJEENKOMSTEN MGR. SCHRIJNENHUIS OVER JAAR VAN BARMHARTIGHEID 
De ontmoetingsdagen voor vrouwen in de Advent van het Mgr. Schrijnen Huis gaan deze maand 
over het 'Heilig Jaar van Barmhartigheid' dat paus Franciscus heeft uitgeroepen. Tijdens het 
ochtendprogramma vertelt oud-vicaris Theo Willemssen over de joodse oorsprong van een 
Heilig Jaar of Jubeljaar. 's Middag staan de werken van barmhartigheid centraal en vertelt 
mevrouw Fien Cruts over het werk van de stichting Wijkpastoraat in Heerlen. De stichting werd 
uitgeroepen tot het beste diaconale project van Limburg en ontving daarvoor de Dr. Poelsprijs 
2015.  De ontmoetingsdagen voor vrouwen in de Advent zijn een initiatief van de Stichting Mgr. 
Schrijnen Huis. De dagen vinden plaats op 24 en 27 november 2015 in Roermond. Deelname is 
gratis, maar aanmelden vooraf is vanwege de grote belangstelling wel noodzakelijk: 
schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl of 0475-386820 of kijk op www.schrijnenhuis.nl   

EERSTE WEEK SYNODE: LUISTEREN NAAR DE UITDAGINGEN VOOR GEZINNEN 
De eerste week van de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode die van 4 
tot 25 oktober in Rome wordt gehouden, zit er op. In deze eerste week was het subthema 
‘Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen’ en dit verwees onder meer terug naar wat 
tijdens de voorgaande synode in 2014 is besproken. Kardinaal Eijk: ‘Het was een 
intensieve maar boeiende week. Ik vind het ook dit keer weer bijzonder dat ik deelnemer 
mag zijn aan de synode.' 
De deelnemers aan de synode vergaderen in plenaire bijeenkomsten tijdens de zogeheten 
Algemene Congregaties, maar ook in kleinere taalgroepen, de Circuli minores. De komende twee 
weken buigen zij zich over de laatste twee hoofdstukken uit het werkdocument met de titels 
‘Onderscheiding van de roeping van het gezin’ en ‘De missie van het gezin vandaag’.  
Ook de korte bijdragen, de zogeheten interventies, van de deelnemers aan de plenaire 
besprekingen en de inbreng van de deskundigen worden besproken. Het algemeen secretariaat 
van de Bisschoppensynode heeft gevraagd de teksten van de interventies niet te publiceren. Wel 
worden de verslagen van het overleg in de taalgroepen gepubliceerd, direct nadat deze de 
discussie over een van de drie delen van het Instrumentum laboris hebben afgerond en het 
verslag ervan in een plenaire zitting is voorgelezen. Van deze in totaal dertien Circuli minores, 
zijn er drie Franstalig, vier Engelstalig, drie Italiaanstalig, twee Spaanstalig en één Duitstalig.  
Vervolgens werkt een commissie op basis van deze verslagen aan een concepttekst van het 

http://www.schrijnenhuis.nl/
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slotdocument. Deze tekst wordt vervolgens gepresenteerd in de laatste Algemene Congregatie, 
waarna de synodevaders hun reactie kunnen geven. Een en ander wordt dan weer verwerkt in het 
slotdocument dat op zaterdagochtend 24 oktober tijdens de Algemene Congregatie zal worden 
voorgelezen. Tijdens de laatste Algemene Congregatie op zaterdagmiddag 24 oktober zal 
worden gestemd over het slotdocument; daarbij kunnen de synodevaders bij elk van de artikelen 
van het document aangeven of ze het ermee eens zijn of niet (placet of non placet).  
 

Wereldjongerendagen Polen 2016 

Samen met honderdduizenden, misschien wel meer dan een miljoen jongeren je geloof 

vieren. Dat kan tijdens de Wereldjongerendagen. In 2016 worden ze weer gehouden. Deze 

keer in Polen, het geboorteland van de heilige paus Johannes Paulus II. De WJD vinden 

plaats in en om Krakau, waar hij jarenlang gewoond en gewerkt heeft. Vanuit Limburg gaat 

er een georganiseerde reis naar Polen. Interesse? Kijk dan op:  

www.wjd2016.nl of bel 06-28729707. 

FAMILIEMIS OP ZATERDAGAVOND 18.00 U 
Vanaf 15 november a.s. beginnen we met “Familiemis”. Gewoon tijdens de wekelijkse 
zaterdagavondmis van 18.00 u. Géén Gezinsmis waarbij meer de kinderliturgie wordt 
gehanteerd, neen, wel een H Mis waarbij ouders en kinderen gezamenlijk naar toekomen. In die 
avondmis wordt meer uitgelegd (voor en tijdens H Mis) o.a. door de Zusters Dominicanessen 
wat we eigenlijk aan het vieren zijn. Kinderen – die zojuist bij het ZMC hun spelmiddag achter 
de rug hebben – komen (al of niet met hun ouders naar de kerk), zij kunnen naar verloop van tijd 
bepaalde onderdelen van de H Mis verzorgen: bijv. de lezing, voorbeden, brengen van de 
offergaven enz. Een Heilige Mis voor jong en oud!! En dat is eigenlijk de bedoeling van de kerk. 
Meer en meer hopen we dan met behulp van de zusters en al onze parochianen dat onze jongeren 
meer actief deelnemen aan de eucharistie waarbij Jezus ons samenbrengt als één familie!! In 
principe houden we de zaterdag hiervoor aan. Maar elke keer wordt vermeld wanneer de 
volgende familiemis is!! 

OVEREENKOMST ‘PERIODIEKE GIFT IN GELD’ 
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 ten minste 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. Via www.belastingdienst.nl/giften kunt u dit formulier downloaden 
waarbij u klikt 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,  4512275, Email: 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. Kerkbest. H. Bernadette 
Limbrichterveld: NL86 INGB 0003 2686 33 t.n.v. Kerkbestuur H. Paulus 
Overhoven: NL37 INGB 0001 0353 14 t.n.v. Parochie H. Hart van Jezus. 

http://www.wjd2016.nl/
http://www.belastingdienst.nl/giften
mailto:kantpastoriesittard@gmail.com
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            2015  

   Mijn Kerk in balans!  
        Banknummers op blz 20     

Stichting Hulp in Praktijk  

Westelijke Mijnstreek 

 

HiP is een sterk groeiend netwerk van christenen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden 
aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te 
kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen 
kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving. Vraag en aanbod worden door de 
plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, 
is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte 
HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, 
waar de vraag begint en waar hij eindigt. Lokale kerken, parochies en andere organisaties 
werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP 
wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en 
specifieke know how. HiP WM is momenteel operationeel in de gemeente Sittard-Geleen en in 
een groot gedeelte van de gemeente Stein. Er zijn nu acties gestart om ook actief te worden in de 
gemeente Beek en Schinnen. HiP WM beschikt sinds november 2014 over een lokale helpdesk 
met een eigen lokaal telefoonnummer 046-4262727 en website www.hipwestelijkemijnstreek.nl. 
Onze parochies nemen ook deel en we willen in onze kerken in het weekend van 14 en 15 
november de meeropbrengst van de collecte besteden aan dit doel. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

    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  

PROGRAMMA 2015:                                                                                                                  
10 november “GESTORVEN GRAAN WORDT BROOD": Nadenken over de dood tijdens het 
leven. Leiding: Dr. Lambert Hendriks  Begin: 19.45 uur, einde: 21.45 uur   Kosten: € 6,00       
Op donderdagen 12, 19, 26 november: CURSUS ROUWVERWERKING. Deze avonden zijn 
bedoeld om vrijwilligers toe te rusten om mensen te begeleiden tijdens hun rouwproces. Doel 
van de cursus is: a. inzicht vergroten; door te verduidelijken wat we verstaan onder 
verlieservaring en verliesverwerking en wat onderling pastoraat hierin kan betekenen. b. leren 
concreet vorm geven aan pastoraat, door het geven van aanwijzingen voor de manier waarop de 
parochie rond verliesverwerking aanwezig kan zijn. c. in de cursus zal ook een relatie gelegd 
worden  tussen persoonlijke ervaringen rondom geloof en verlieservaringen. Werkvormen  
Naast plenaire inleidingen worden de cursisten ook nadrukkelijk aan het werk gezet. Zo zal 
gebruik gemaakt worden van rollenspelen, bekijken van video-opnames, luisteren naar audio. Al 
deze werkvormen zijn bedoeld om de cursisten gevoelig te maken voor de grondhouding die in 
het bezoek- en groepswerk rondom rouwbegeleiding essentieel is. Hoeveel tijd? Op drie 
donderdagavonden (donderdag 12, 19 en 26 november) zullen we een eerste verkenning maken. 
Vervolgens zullen we samen kijken welke afspraken gemaakt worden voor een mogelijk 
vervolg. Voor wie is de cursus? Voor alle parochiële vrijwilligers die in parochieel of dekenaal 
verband rouwenden nabij zijn en/of willen zijn. Informatie bij: Drs. Hub Vossen, Dienst Kerk 
en Samenleving Bisdom Roermond, p.a. v. Goghstraat 3, 6165VG Geleen tel. 06 24488442, e-

http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl/
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mail hubvossendks@gmail.com Leiding: Drs. Hub Vossen  Tijdstip: Begin: 19.45 uur, sluiting: 
21.45 uur Kosten: € 10,00 (voor de 3 avonden)                                                                             
15 - 21 november  Retraite in stilte: GEBED EN VERSTERVING BIJ DE H. TERESIA EN DE 
H. JOHANNES VAN HET KRUIS.  Leiding: Pater Jan Bonten, karmeliet   Begin: zondag 17.00 
uur, sluiting: zaterdag 10.00 uur   Kosten: € 290,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)                                    
25 november:  GELOOFSAVONDEN ALS VOORBEREIDING OP KERSTMIS ROND HET 
EVANGELIE VAN DE ZONDAG.  Op volgende woensdagen:    25 nov., 2 dec., 9 dec., 16 
dec., 23 dec.  Leiding: Rector Ruud Goertz en/of  Zr. M. Renata Carmel DCJ   Begin: 19.30 uur, 
sluiting: 20.30 uur  Kosten: € 3,00 per avond.                                                                                          
4 december: BEZINNINGSMIDDAG IN DE ADVENT: ONDERWEG NAAR DE KRIBBE  
 Leiding: Zr. M. Renata Carmel DCJ      Begin: 14.00 uur, sluiting: 17.30 uur  Kosten: € 3,00            
12 december:  Bezinningsdag in stilte   "VERHEUG U - HEDEN IS U EEN REDDER 
GEBOREN!"        Leiding: Pastoor Marc Heemels   Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur 
 Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen).                                                           
PROGRAMMA 2016     van 8-10 januari 2016: 2e weekend van de geloofscursus in 5 
weekenden  GELOOFSCURSUS PLATFORM 30PLUS  (in 5 weekenden) a.d.h.v. de 
Catechismus van de Katholieke Kerk (leeftijd 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, Limbricht   Begin: vrijdag 18.00 uur, sluiting: zondag 16.00 uur  
 Kosten per weekend: € 80,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)  Overige weekenden: 19 t/m 21 
februari 2016, 1 t/m 3 april 2016,  10 t/m 12 juni 2016                                                                    
12 januari 2016: 2e dinsdag van de maand, “HEER, LEER ONS BIDDEN!” Ook op  10 mei, 
14 juni, 13 september, 11 oktober  Pelgrimeren in God’s barmhartigheid: De barmhartige Jezus 
ontmoeten – biddend – luisterend – mediterend – op zoek gaan naar God’s barmhartigheid in ons 
eigen leven =  Dinsdag 12 januari: Het heilig jaar van barmhartigheid – waarom?  Begin: 19.45 
uur, sluiting: 21.45 uur  Kosten: € 3,00 per avond. Voor alle informatie kunt u terecht bij 
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard, tel 046-4570993   
Zr. Gisela:regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl                                                     
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

                             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! 

mailto:hubvossendks@gmail.com
mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
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H. DOOPSEL  
Laurens, zoon ouders Donners-Demandt, Dr.Nolenslaan 10  * 13-09-2015 
Saar, dochter ouders Streukens-Evers, Heerdstraat, St. Joost * 27-09-2015 

Luuk, zoon ouders Van Daal-Beusen, F.Timmermansstraat 18 * 4-10-2015 

Lisa, dochter v ouders Silva-Statnik, Overhovenerstraat 41, * 11-10-2015 
Eloise, dochter v ouders Ruiters-Schroijen, Houbeneindstr 5, Munstergeleen, * 18-10-2015 
Gefeliciteerd!! Wij bidden dat de dopelingen Laurens, Saar, Luuk, Lisa en Eloise 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: 

Ryan Bolster & Fawn Schins, Dorpstraat 183, Bingelrade, op 28 november 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. 

 

 

ONLANGS OVERLEDEN 

Mieke Martens-Jeuken 

José Marx                         

Lenie Engels-Sevriens 

            

 

 Huis Vonderhof, Eindhoven  

 Bradleystraat 23 

 G. Franquinetstraat 7 

Mogen zij ruste in de vrede en 

vreugde van de verrezen Heer 

 

83 jaar 

80 jaar 

85 jaar 

 

 

†  20-09-2015  

†  19-10-2015 

†  18-10-2015 

     
ALLERZIELENLIJST 2014-2015 

Zoals gebruikelijk volgen hier de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke dienst – 
in het afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun 
namen worden als intenties meegenomen in de  Pl. Requiemmis om 19u in de St.-Petruskerk op 
Allerzielendag maandag 2 november 2015.  
Gerda van den Heuvel-Jetten Baandert 53 90 jaar †  30-10-2014 
Elly vd Brock-Bronneberg Rosmolenstr 32-1 93 jaar †  16-11-2014 
Mieke Onland-Schiphorst G.v Hövellstr 11A 93 jaar †  16-11-2014 
Tineke Willems-Heffels Schuttestraat 2 98 jaar †  16-11-2014 
Hub Ritzen Baenjehof 34 83 jaar †  18-11-2014 
Maria van Geel-Hendrix Wilhelminastr 7-11  81 jaar †  23-11-2014  
Dré Feron Simpsonstraat 12  87 jaar †  08-12-2014  
Jacques Nohlmans Odasingel 425 84 jaar †  15-12-2014 
Sanne Smeets-Beaumont Gelderhof 19         85 jaar †  18-12-2014  
Bep Rademacher-Derhaag St. Lambertusstr 5 78 jaar †  23-12-2014  
Zr. Augustina Bos Plakstraat 24  89 jaar †  09-01-2015  
Zr. Céline Meijs Smithlaan 151    92 jaar †  11-01-2015  
Rika Dieteren-Geurts Leyenbroekerwg 40B  85 jaar †  21-01-2015 
Els Mestrom-vd Winkel Kennedysingel 24 94 jaar †  29-01-2015  
Zr. Tonia Sangers Smithlaan 151 96 jaar †  02-02-2015 
Johannes Bronneberg p/a Cersstr 130 Vaals    70 jaar †  14-01-2015  
Fer Mennens    Kennedysingel  3/7  87 jaar †  09-02-2015  
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Seph Daniëls Kennedysingel 24  82 jaar †  26-02-2015 
Henk Steinbach Kempstr 24 Roosteren 70 jaar †  09-03-2015  
Deel Jaspers-Schiffeleers p/a Schuttestraat 2       80 jaar †  09-03-2015  
Tilly Konings-Köhlen Brugstraat 37    83 jaar †  12-03-2015  
Mia Brands-Hodenius Odasingel 687    81 jaar †  20-03-2015 
Ad van Heijst em.past. Schuttestraat 2 82 jaar †  22-03-2015 
Anna Willems-Dubois p/a Prinsenbaan K-bosch 89 jaar †  23-03-2015 
Mieke van Soest-Zeelen Parklaan 11/23  87 jaar †  26-03-2015  
Jos Schmeits, em. past.    Zorgcentr. Heythuysen   73 jaar †  27-03-2015  
Mia Rademacher-v Nielen Smithlaan 151  88 jaar †  01-04-2015 
Mat Habets Beatrixlaan 11 66 jaar †  11-04-2015  
Jeun Schelberg Schuttestraat 2 92 jaar †  11-04-2015  
Adriaan Stolk, em. rector Zorgcentrum Vroenhof 92 jaar †  12-04-2015  
Joop Rutgers                Kollenbergerhof 16    88 jaar †  15-04-2015  
Annie Stefelmanns-Heesakkers   Dr Schaepmanstraat 5 88 jaar †  19-04-2015 
Minneke De Haes Kleine Steeg 5 86 jaar †  21-04-2015 
Pierre Stijnen H. Dassenplein 56 84 jaar †  23-04-2015 
Nic Claessen Bergstraat 118 85 jaar †  24-04-2015 
Tilla van Woerkom-Boers Pr. Kennedysingel 24    91 jaar †  29-04-2015 
Frans Geilen (Koeie-Mekka) p/a Ziekenhuis Heerlen    71 jaar †  04-05-2015  
Ottie Kops-Patinama    Smithlaan  (Hoogstaete)  83 jaar †  26-05-2015  
Berthe Limpens Baenjehof 56 94 jaar †  25-05-2015 
Zr. Hermine Franssen Smithlaan  (Hoogstaete)  88 jaar †  31-05-2015  
Margriet Mennens-Coonen Pr. Kennedysingel 3/7 85 jaar †  05-06-2015  
Henk Meijntz Haspelsestraat 4 69 jaar †  08-06-2015  
René  Caris Wilhelminastraat 12-1 92 jaar †  13-06-2015 
Marcel Maes G. v Hövellstraat 2  67 jaar †  18-06-2015  
Lamke Duchateau    G. v Hövellstraat 2 70 jaar †  20-06-2015  
Zr. Maria van Appeven Smithlaan  (Hoogstaete)  85 jaar †  20-06-2015 
Anna v d Heuvel-Tholen vh Dautzenbergstr 18 82 jaar †  22-06-2015  
Tiny Bronneberg-Hanssen H. Dassenplein 20 86 jaar †  23-06-2015  
Frits Bronneberg Pr Kennedysingel 24 88 jaar †  29-06-2015  
Gretha Kees-Hendriks   Odasingel 853 83 jaar †  07-07-2015 
Pierre Horn Smithlaan  (Hoogstaete)  79 jaar †  07-07-2015 
Lil Bux-Durlinger Baenjehof 4 95 jaar †  15-07-2015  
Jeannette Schreuder W. v Gelre Gulikstr 52  57 jaar †  31-07-2015  
Jo Dohmen    Broekstr / Schinveld 77 jaar †  10-08-2015  
Leo Kretzers Wilhelminastraat13/21 90 jaar †  19-08-2015 
Chris Quix Smithlaan/Neubourgstr 73 jaar †  19-08-2015 
En Schmeits-Klingestijn Schuttestraat 2 88 jaar †  21-08-2015  
Wim Quix Kollenberg 3 71 jaar †  27-08-2015  
Annie Hoofwijk-Ubachs Schuttestraat 2 83 jaar †  03-09-2015 
Mieke Martens-Jeuken Vonderhof, Eindhoven  83 jaar †  20-09-2015  
José Marx                                 Bradleystraat 23 80 jaar †  19-10-2015 
Lenie Engels-Sevriens                      G. Franquinetstraat 7         85  jaar    †  18-10-2015 

VOOR HEN ALLEN BIDDEN WIJ: 

HEER, GEEF HEN ALLEN DE EEUWIGE RUST  

EN HET EEUWIGE LICHT VERLICHTE HEN,  
ZIJ MOGEN RUSTEN IN UW VREDE. AMEN. 
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LOF  EN  AANBIDDING:  LET OP --  ER ZIJN WIJZIGINGEN!! 

 

IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita gebedsuur ofwel OPEN 

KERK gehouden: de data voor 2015 zijn 12 november en 10 december, van 10u30-

12u30.  De data voor 2016 zijn: 7 januari, 4 februari, 3 maart, 19 maart (van 14u-

16u), 7 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november,  en 1 

december.  

 

IN DE ST-PETRUSKERK wordt nu vanaf 8 oktober weer de wekelijkse Aanbidding gehouden. Het 

bijzondere van dit nieuwe tijdstip is weer de avond, maar dan vooraf aan de avondmis: de 

Uitstelling begint om 18u30. Onze Zusters Dominicanessen willen deze Uitstelling met 

Aanbidding begeleiden. Aansluitend volgt de avondmis van 19u. We blijven de 

Donderdag aanhouden als de dag van de Instelling van de H. Eucharistie.  We zijn met 

deze wijziging gestart afgelopen donderdag 8 oktober. Na de avondmis kunnen de 

kerkgangers elkaar even ontmoeten op de pastorie voor een kop koffie, samen met onze 

zusters.  LET WEL: Op de donderdag dat er OPEN KERK is in de St.-Michielskerk is er 

’s avonds eveneens Aanbidding in de St.-Petruskerk. Het is fijn om te zien hoe kerkgangers even 

“tijd nemen” om Hem te aanbidden of een kaarsje op te steken. 

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 25 oktober: Dertigste zondag door het Jaar. 
Zondag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. Verplichte feestdag. In de namiddag van 
zondag 1 november vieren we al de gebruikelijke Allerzielendiensten: om 15u wordt de 

Allerzielendienst gehouden in de RK Urnenhof van de Baandert, opgeluisterd door 
Bernadettekoor. Om 15u is er ook de Allerzielendienst op de Algemene Begraafplaats aan de 
Wehrerweg, zoals gebruikelijk bij het reliekengraf van de Dienaar Gods Deken Tijssen. 
Maandag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen. De 
ochtendmis is zoals gewoonlijk om 8u. De Pl. Gezongen Requiemmis is om 19.00 uur in de 
St.-Petruskerk, opgeluisterd door Canticorum. 

Dinsdag 3 november: gedachtenis van de H. Hubertus: in de St.-Petruskerk wordt bij de H Mis 

van 8u de zegening verricht van het Hubertusbrood. 
Vrijdag 6 november: 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.  

Zaterdag 7 november: Hoogfeest van de H. Willibrord, verkondiger van ons geloof,  patroon 

van de Nederlandse kerkprovincie.  

Op Zaterdagvond 7 november om 18.00 uur in de St.-Petruskerk een Gezinsmis b.g.v. Sint 

Maarten, met aansluitend Lampionnenoptocht door de binnenstad.  

Zondag 8 november: Twee-en-dertigste Zondag door het Jaar. In Sittard tevens: Klaproosdag:  

Om 10.00 uur in de St.-Petruskerk een oecumenische dienst voor de Engelse gevallenen, 

opgeluisterd door het Petruskoor en Philharmonie.  

Donderdag 12 november:  OPEN KERK in St.-Michielskerk van 10u30-12u30. 
Zondag 15 november: Drie-en-dertigste Zondag door het Jaar.                                                            
Zondag 22 november: Hoogfeest, Christus Koning van het Heelal, tevens Vier-en-dertigste  en 

laatste zondag van het liturgische jaar. 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 28 november 2015 – 2 januari 
2016.  Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr vrijdag 20 november 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 24 oktober 
18.00 uur gestpljrd Jos en Lien Beursgens-

Verwijlen en ouders Beurgens-Schörgers; 

pljrd v Nic Wetzels; gestplev v zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst: Mieke 

Martens-Jeuken   (samenzang) 
Zondag 25 oktober  
   Dertigste Zondag door het jaar                
11.30 uur plev v overled. vd fam. Reijnders-
Kuijpers;  pljrd overl. ouders Schillings-
Houben; gestpljrd Harie Houben; pljrd voor 
echtlieden Chrit en Mia Dols-Wehrens; plev v 
overl ouders Cremers-Custers en alle overl 
familieleden   (St.-Petruskoor)   
Maandag 26 oktober  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur v. Maria Smeets uit dankbaarheid (D) 

Dinsdag 27 oktober 
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev overledenen vd fam Feron-

Hoenen; gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 28 oktober  
   Feest HH. Simon en Judas, apostelen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Donderdag 29 oktober 

08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige 

Vader de Paus en al zijn intenties (D) 

18.30 uur  Uitstelling-Aanbidding                           

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; gestev echtp 

Caulfield-Tholen 
Vrijdag 30 oktober 
   Zalige Maria Teresa vd H Jozef, maagd 

08.00 uur ev v d overledenen van de fam. 
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 31 oktober 
08.00 uur overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter ere 
v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 
zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp 
Caulfield-Tholen 
   Vigilie Hoogfeest van Allerheiligen 
18.00 uur pljrd v overl ouders Moonen-
Pollmeijer en ouders Halmans-Claessen;  jrd v 
echtelieden Willems-Willems en zonen Jean 
en Zef; gestplev v zielenrust vh overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  
Krux; nadienst: Mieke Martens-Jeuken, José 
Marx, Lenie Engels-Sevriens  (samenzang) 

Zondag 1 november 

   Hoogfeest van Allerheiligen 
11.30 uur hgm v alle overledenen vd fam. 
Nohlmans; plev v overl. Fam. Dieteren, fam. 
Gerits en fam. Hendriksen; gestjrd v overl 
echtelieden Jeun en Tity Schelberg-
Cortenraad; plev. Maria Smeets uit 
dankbaarheid (D); gestev overl. priesters en 
bedienaren van parochie en dekenaat vw 
Petrusacolieten; gestplev overl ouders 
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin; 
gestpljrd overl ouders Wim en Johanna 
Fabus-Könings en zoon Jo; gestpljrd levende 
en overl leden vd fam Vleugels-Dieteren; 
gestpljrd echtelieden Zef en Truus Triepels-
Jansen; gestpljrd Martijn Canisius en Lie 
Canisius-van Leeuwen; gestplev voor 
zielenrust v past-deken mgr Ben Janssen, de 
zielenrust van zijn ouders, de echtelieden 
Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn 
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broer en zusters; gestplev overledenen vd fam 
Van Bommel-Straeten;    (St.-Petruskoor) 
15.00 uur Allerzielendienst Alg Kerkhof 
15.00 uur Allerzielendienst RK Urnenhof 

Maandag 2 november - Allerzielen 
   Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
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), gestev echtp Caulfield-
Tholen 
19.00 uur v de overleden gelovigen die in het 
afgelopen jaar vanuit de kerk werden begeleid 
naar Gods Koninkrijk (namen Allerzielenlijst) 
gestev overl. priesters en diakens v.d.parochie 
H. Petrus en  H. Michaël en dekenaat Sittard 
(Canticorum) 
Dinsdag 3 november 
   H. Hubertus, bisschop 

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding 

(D); ev overleden ouders Kleikamp-Cremers; 

ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 4 november 
   H. Carolus Borromeüs, bisschop 

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 

en de moed om godsdienstig te leven (D)  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen      

Donderdag 5 november 

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' per-

manente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)  

18.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 

19.00 uur gestev v Frits en Riet Pfennings-

van Santvoord; gestev echtp Caulfield-Tholen   

Vrijdag 6 november 

   Feest Alle heilige verkondigers van het 

   geloof in onze streken 
   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 t.e.v. het Heilig hart van Jezus   
Zaterdag 7 november 
   Hoogfeest H. Willibrord, bisschop, 
   Verkondiger van ons geloof, 
   Patroon van de Ned. Kerkprovincie 

08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart v Maria v 
priesterroepingen in parochie, dekenaat en 
bisdom (D);  gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur uit dankbaarheid vw 80

e
 verjaardag  

gestplev v de zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux, nadienst: José Marx, Lenie 
Engels-Sevriens (Gezinsmis) 
Zondag 8 november 
   Twee-en-dertigste Zondag door het jaar  

10.00 uur Oecumenische dienst bgv 

Klaproosdag (St.-Petruskoor + Philharmonie)             

11.30 uur plev ouders van Binsbergen-

Geenen en dochter Mies van Binsbergen; plev 

Adje en Mina Chau-Pieper; plev Rika 

Dieteren-Geurts; gestpljrd v oud. Jean en 

Maddalena Oberdorf-Cuccuru; gestplev uit 

dankbaarheid (vw. fam. van Aubel-Arnoldts)  

(samenzang) 
Maandag 9 november 
   Feest Kerkwijding van de Basiliek van 
   Sint Jan van Lateranen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Twan Douffet  

Dinsdag 10 november 
   H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 
08.00 uur ev v overledenen vd familie 
Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid 
(D); ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 
en Mgr. Ben Janssen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 11 november  
   H. Martinus (van Tours), bisschop 
08.00 uur ev v overledenen vd fam Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 12 november 
   H. Josafat, bisschop en martelaar 

08.00 uur ev de weldoeners vd parochie (D) 

18.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
Vrijdag 13 november 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-past. Eduard Hoenen  
Zaterdag 14 november                                           
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
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der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur hgm v overl. ouders Paulus-van 
Neer, tevens voor Margrietje en Wim; 
gestplev v de zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux, nadienst: José Marx, Lenie 
Engels-Sevriens (familiemis + samenzang) 

 Zondag 15 november 
   Drie-en-dertigste Zondag door het jaar  
11.30 uur gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers 

en Victor Eijckeler; gestplev Maria Kissels en 

familie; gestpljrd overl ouders De Kok-

Muller; gestpljrd overl ouders Peeters-Jamin; 

plev overleden familieleden Pier-Weijzen;     

(Predikant René Graat en Schola Sittard) 
Maandag 16 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie  
Dinsdag 17 november 
   H. Elisabeth van Hongarije 
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 18 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Riet Willems 

Donderdag 19 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 

19.00 uur ev voor de familie Jennen-Palmen 

Vrijdag 20 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl. ouders en grootouders 

Dols-Peters 

Zaterdag 21 november 

   Opdracht van de heilige Maagd Maria            

08.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis der 

Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); 

gestev echtp Caulfield-Tholen                   

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

hetoverl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux, nadienst: José 

Marx, Lenie Engels-Sevriens (Si-tard)   
Zondag 22 november                        
CHRISTUS, KONING VAN 
HET  HEELAL - Vier-en-
dertigste en laatste Zondag van 
het liturgisch jaar 
11.30 uur pljrd Elly Muijters; 

gestpljrd overl ouders Bèr Daniëls 

en Mien Daniëls-Laumen en zoon Bèr jr; 

gestplev overl ouders Bisschops-Maessen en 

alle overleden fam. pljrd v Arno Queisen en 

Jeanny Queisen-Wessels  (Volkszang)           

Maandag 23 november                                      

08.00 uur ev v d overledenen van de fam. 

Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 24 november 
   HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en  
   gezellen, martelaren 
08.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en 
Hendriks  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 25 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev v overl  fam. Feron-Hoenen 

Donderdag 26 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin  
Vrijdag 27 november 

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 28 november 
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 

der Kranken v zieken en noodlijdenden (D); 

overl. grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis;  gestev echtp 

Caulfield-Tholen, nadienst: José Marx, Lenie 

Engels-Sevriens

St.-Michielskerk 

Zondag 25 oktober                                   
  Dertigste Zondag door het jaar                     

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev René Oberdorf; gestplev 
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vd zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Cath Krux (samenzang) 

Zondag 1 november 

   Hoogfeest van Allerheiligen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   
09.30 uur pljrd Hendrika Oomens en haar 
broer Adrianus; gestplev voor de zielenrust 
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux   
(Bernadettekoor)            

Zondag 8 november 
   Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang)    

Woensdag 11 november 

 15.30 uur Pl. Huw Dienst bruidspaar Barry

 Zonneveld & Kim Kleijnen             

Donderdag 12 november    OPEN KERK 

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 15 november 
   Drie-en-dertigste Zondag door het jaar                
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur pljrd v Elly vd Brock-

Bronneberg; gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang)  

Zondag 22 november 
   CHRISTUS, KONING VAN HET  
   HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste  

   Zondag van het liturgisch jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (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 25 oktober      
   Dertigste Zondag door het jaar                
10.30 uur  overl echtp. Caulfield-Tholen; v 
overl ouders Baer en Lies van Rens-
Reijnders en dochter en schoonzoon Elly en 
Fons; v overl. en de lev leden v d Aartsbroe-
derschap ( Marotte Kapel en Math Dirks) 
Dinsdag 27 oktober 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.    

Donderdag 29 oktober                                     

10.30 uur   v de kinderen v Kinderkrans; v d  

leden van de Aartsbroederschap;  v.overl  

echtp.Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 31 oktober 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 1 november 

   Hoogfeest van Allerheiligen 

10:30 uur v overl ouders Castro–Schellings; 

jrd v Annie Hennissen-Heijthuijzen; ter ere 

van mijn H Engelbewaarder; v ouders 

Rutten-Backus; overl echtp Caulfield-

Tholen; v de levende en overl leden v d 

Aartsbroederschap. 

 

Dinsdag 3 november 
  H. Hubertus, bisschop 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 5 november 
10.30 uur Jrd ouders Mulders-Den Boer; v de 
kinderen vd Kinderkrans; v leden vd Aarts-
broederschap; overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 7 november 
   Hoogfeest H. Willibrord, bisschop, 
   Verkondiger van ons geloof, 
   Patroon van de Ned. Kerkprovincie 
09.00 uur ; overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 8 november  
   Twee-en-dertigste Zondag door het jaar                 

10:30 uur 1ejrd v Gerda v.d.Heuvel; overl 

echtp Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)     
Dinsdag 10 november 
   H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 12 november 
   H. Josafat, bisschop en martelaar 
10.30 uur  v  de kinderen vd Kinderkrans; v 
de leden vd Aartsbroederschap; v overl 
echtp Caulfield-Tholen. 
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Zaterdag 14 november                                 
09:00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen        
Zondag 15 november 
   Drie-en-dertigste Zondag door het jaar  

10:30 uur  v lev en overl leden Aartsbroe-

derschap v overl echtp Caulfield-Tholen.  

 Dinsdag 17 november  
 H. Elisabeth van Hongarije 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.        
Donderdag 19 november 
10.30uur v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. 
leden Aartsbroederschap, v echtp.Caulfield- 
Tholen  
Zaterdag 21 november 
   Opdracht van de heilige Maagd Maria 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen             
Zondag 22 november   CHRISTUS, 
KONING VAN HET  HEELAL –  

Vier-en-dertigste en laatste Zondag van 
het liturgisch jaar                                   
10:30 uur vanwege verjaardag van Gerda 
van den Heuvel; v overl echtp Caulfield-
Tholen.( Basiliekkoor )                               
Dinsdag 24 november                                  
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en    
gezellen, martelaren                                 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.    
Donderdag 26 november                                 

10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans; v 

leden vd Aartsbroederschap; overl echtp 

Caulfield-Tholen.   

Zaterdag 28 november 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 

13.30 uur Plechtige huwelijksmis 

Bruidspaar Ryan Bolster & Fawn Schins 

CROWDFUNDINGSACTIE VOOR DE TOREN VAN DE BASILIEK IN VOLLE GANG!   
De toren van de Sittardse basiliek bevindt zich in zeer slechte staat. De restauratiewerkzaam-
heden zijn al begonnen: er kan niet gewacht worden!! Het bestuur van Aartsbroederschap is 
nog op zoek naar de laatste 50 duizend euro. Daarom is met hulp van de ABN Amro bank een 
crowdfundingsproject gestart om dit bedrag alsnog bij elkaar te krijgen. De actie loopt nog t/m 
30 november. Bijzonder aan een crowdfundingsproject is dat er niet alleen geld gevraagd 
wordt. Voor elke donatie krijgt de gever ook iets terug. Zo krijgen donateurs o.a. een 
rondleiding, onder leiding van bekende Sittardse historici, door de basiliek waarbij nooit eerder 
getoonde kerkschatten tentoongesteld worden. Ook is het mogelijk tegen een ruime gift de 
toren van de Grote Kerk te beklimmen voor een uniek uitzicht. Verder is er speciaal voor deze 
gelegenheid mogelijk om een votieftegel te laten plaatsen in de basiliek. Er is nog plaats voor 
ongeveer 20 tegels. Bezoek of informatie: www.doorgeven.nl of www.hartvoordebasiliek.nl. 
Ook kan 3 euro gedoneerd worden: SMS het woord BASILIEK naar 3010 te sturen! 

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 

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 
 
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
Met ingang van 1 november gaat de winteropening in voor de RK Urnenhof en 
Maria&Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden 
van 11 tot 16 uur zijn. Op woensdag is in de kapel om 16 uur het wekelijkse Rozenhoedje. Op 
zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de winter van 14 tot 16 uur.  
 

http://www.doorgeven.nl/
http://www.hartvoordebasiliek.nl/
mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  Op vrijdag 6 november (1e vrijdag 
van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie rondgebracht. 
Aanmelding: pastorie, Baandert 23, tel. 4513381.  
Allerzielen in RK Urnenhof  Sinds september 2013 vinden bijzettingen plaats van urnen met 
as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige gebedsdienst en 
ter afsluiting daarvan wordt de klok geluid om aan te geven dat de overledene “thuis” is 
gekomen. Het is dus een kleine afstraling van het feest van “Thuiskomst bij de Heer". Het is 
een “gewijde” begraafplaats en derhalve is deze RK Urnenhof geen opbergruimte of iets 
dergelijks. Het beeldt uit een “Vaderhuis” en daarin is onze Baandertkerk uitstekend geschikt 
gemaakt voor deze doelstelling. Conform de liturgie van onze Kerk willen wij ons aansluiten 
bij het wereldwijde gebed van onze Kerk op Allerzielendag. In de namiddag op zondag, 1 
november 2015 om 15:00 uur houden we de Allerzielendienst in de RK Urnenhof. Op 
maandag, 2 november 2015, de dag van de Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
(Allerzielen) wordt om 15:00 uur in de H. Bernadettekapel bij de RK Urnenhof het 
Rozenhoedje gebeden. 

 
Herdenking oorlogsslachtoffers (1944)  in H. Bernadettekapel 

Sinds 2014 herdenken we de oorlogsslachtoffers uit de Baandert. Hun namen staan op het 
gedenkbord in de H. Bernadettekapel. De meesten vielen op zondag 19 november 1944 toen, 
twee maanden na de bevrijding van Sittard en terwijl het front al maanden ter hoogte van 
Susteren lag, Sittard werd getroffen door een granatenregen. Die middag vielen er elf doden, 
waaronder diverse mensen die waren afgekomen op de wedstrijd Sittardse Boys–Maurits 
(Geleen).  Dit jaar vindt de herdenking plaats op woensdag, 18 november 2015 om 16:00 uur 
in de H. Bernadettekapel met een Rozenkransgebed.
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30

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 24 okt 19.00 u. Tin Wilms-Robertz vw verjaardag en voor alle overleden 

leden van het Pauluskoor 

Maandag 26 okt 19.00 u. Jo Boers – Overleden ouders Bosman-Geelen 

Woensdag 28 okt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
ALLERHEILIGEN 

Zaterdag 31 okt 19.00 u. Voor alle overleden parochianen van het afgelopen jaar 

Maandag 2 nov 19.00 u. Allerzielen - Jo Boers 

Woensdag 4 nov 19.00 u. Willy van Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

 
32

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 7 nov 19.00 u. OLV van Lourdes                                  ♫Bernadettekoor 

Maandag 9 nov 19.00 u. Jo Boers 

Woensdag 11 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
33

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 14 nov 19.00 u. Jrd leerdert Beeren 

Maandag 16 nov 19.00 u. Jo Boers 

Woensdag 18 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL 

Zaterdag 21 nov 19.00 u. Jrd overl. echtpaar Jozef en Marie Kolodziejczak-Kusters 

Maandag 23 nov 19.00 u. Jo Boers 

Woensdag 25 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

   Parochiemededelingen H. Paulusparochie Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozen-
hoedje en op vrijdag Lof. Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil 
gebed. Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 21 november bij: Administratie 
4512275, Kerkbestuur, Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, of assistente sacristie.  

Onlangs Overleden:  Mevr. Jes Frijns-Veders, Bradleystraat 23 - 87 jr † 07-10-2015 
Dhr. Louis Verhorstert,   Bradleystraat 23  -  83 jaar    † 17-10-2015 

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

Uit de H. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen 
Mevr. Nellie de Korte-Heesen (93)                   Mevr. Jo Boers (91) 
Dhr. Ben de Weerd (81)          Mevr. Joke Gaans-Schepers (90) 
Mevr. Mia Makulski-Keuren (86)    Mevr. Riek vd Linden-v Haarlem (85) 
Mevr. Tin Wilms-Robertz (93)      Dhr. Bernard Ruber (86) 
Mevr. Tonia Michielsen (82)      Mevr. Bertha Beuten-Hustinx (90)     
Mevr. Jes Frijns-Veders (87)            Dhr. Louis Verhorstert (83) 

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis 

van Allerheiligen op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur. 
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      MISINTENTIES - INFORMATIE PAROCHIE H. HART VAN JEZUS-OVERHOVEN H.MISSEN                                                                                                                                       

Zondag 25 oktober:     10.30 uur Schola                                                                                                                                                      

Annie Nicoll- Poussart; Chrit Gruisen vanwege zijn verjaardag; uit dankbaarheid voor 61 jaar 

huwelijkstrouw.                                                                                                                                

Zondag   1 november: Allerheiligen  10.30 uur Oos Koor                               

Nico Verjans; Mia van den Heuvel- van de Wiel; Bert Ponsen en overleden familie; 

zeswekendienst Giel Geurts; Reinhard en Fien van de Brock- Limpens.                                                                                                     

Maandag 2 november: Allerzielen       19.00 uur Cantate                                                      

Voor onze overleden weldoeners                                                                                                                       

Zondag    8 november: Gezinsviering St. Maarten 10.30 uur The Voices of Kids                          

Maria Elisabeth Gruisen- Jessen als jaardienst en overleden kinderen                                                                       

Zondag   15 november:  waaronder Ziekenzalving 10.30 uur Volkszang*)  De collecte                                  

Paul Bergmans en Fien Bergmans-Jessen *) wordt gehouden tbv HiP (Stichting Hulp in de Praktijk)                                                                                                                                                                  

Zondag  22 november:  Hoogfeest Christus Koning 10.30 uur Cantate                                                      

jaardienst overleden ouders Franssen- Kuipers en dochter Lily; ouders Gorissen-Goossens; 

overleden ouders Langeveld-Wanders en kleinzoon Jurdin                                              

ONLANGS OVERLEDEN  Op 18 september is overleden dhr. Giel Geurts. Hij woonde 

Nusterweg 22. Dhr. Geurts is 90 jaar geworden. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 

1 november om 10.30 uur. Eveneens is overleden op 15 oktober dhr Thei Geilen, Heistraat 50, 

hij is 77 jaar geworden. De zeswekendienst is op 6 december a.s. om 10.30 uur. Ook overleden 

is dhr. Sjeng Ermans, Dr Philipsstraat 27  -- 85 jaar. Zeswekendienst: 13 december 10u30                                                  

GEDOOPT:    op 30 augustus 2015 Maud Mestrum, De Lerodestraat 5 in Born. 

6 september 2015 Roos Hassing, Pater Schreursstraat 20,  Sittard.                                                                                         

10 oktober 2015   Francesca Colabella, Elisabethstrasse 15, Tüddern. 

11 oktober 2015   Lucas Haen, Grauwertstraat 11, Sittard                                                           

GEBEDEN MET DE DOMINICANESSEN VAN SINT CECILIA Mariakapel in Overhoven: 

Elke maandag, dinsdag, woensdag: 17.00 uur stille aanbidding om 17.30 uur Vespers                                                                                                                    

ROZENKRANSGEBED  In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard                                                                        
Elke dinsdag 18.00 uur   Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur                                                                                           

Kinderen die meebidden krijgen een rozenkrans of een armband met een kruisje.                              

      2014  ALLERZIELEN  -  OVERHOVEN  2015 

In onze parochiegemeenschap namen we afscheid van: 

Greetje Zwakhalen                Tooropstraat 11                          52 jaar   †  25-12-2014 

Wil Muris                               Gelderhof 26                        84 jaar   †  24-01-2015 

Piet Kusters                   Ptr. Chevalierstraat 41 84 jaar   †  28-01-2015 

Nico Verjans                           Rolandsweg 37       66 jaar     †  04-02-2015 

Tonia Tummers-Haas            Pres. Kennedysingel 24   91 jaar    †  07-03-2015 
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Adriana van der Star             St. Petrusstraat 26   81 jaar     †  21-03-2015 

Thérèse Herberigs-Goossens Bradleystraat 23   90 jaar      †  18-04-2015 

Piet Krekels                   Heistraat 21     88 jaar    †  11-05-2015 

Math Bongaerts                      Kastelenweg 32   76 jaar    †  06-06-2015 

Chantal Philippen                  Gelderhof 15    59 jaar    †  07-06-2015 

Jan Drissen                             Pres. Kennedysingel 24  77 jaar    †  18-06-2015 

Ineke Tummers-Schrijn         Ptr. Geratsstraat 6 65 jaar     †  23-06-2015 

Trees Jöris-Cremers              Nusterweg 9 89 jaar    †  30-07-2015 

Lambert Schmeitz                  Heistraat 17 78 jaar          †  28-08-2015 

Giel Geurts                             Nusterweg 22  90 jaar    †  18-09-2015 

Thei Geilen         Heistraat 50      77 jaar   †  15-10-2015 

Sjeng Ermans        Dr Philipsstraat 27  85 jaar  †  20-10-2015 

Zij worden herdacht in de avondmis 19u op Allerzielendag maandag 2 november a.s. 

Mogen zij rusten in Gods Vrede!! 

SINT MAARTEN Martinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon van een Romeins 

legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij in dienst van het Romeinse leger. Uit deze tijd 

stamt een van de meest bekende verhalen over Sint Martinus. Voor de poorten van Amiens in 

Frankrijk kwam hij een verkleumde bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode 

soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. Nadat Martinus in 372 gekozen was 

tot bisschop van Tours kreeg hij een steeds grotere bekendheid. Hij stichtte in Frankrijk 

verschillende kloosters en stierf op hoge leeftijd in het jaar 397. Het leven van St. Maarten zal 

op zondag 8 november centraal staan in de gezinsviering. De kinderen mogen hun lampions 

meenemen en meelopen in de lichtprocessie.  De jaarlijkse St. Maartensoptocht zal dit jaar in 

de kerk beginnen en wel op vrijdag 13 november om 18.00 uur.  Iedereen wordt uitgenodigd 

om de kerk binnen te gaan, waar de kinderen o.l.v. de kapelaan het verhaal van St. Martinus 

zullen uitbeelden, Daarna vertrekt de stoet naar parkeerplaats naast Oos Kaar.                                                                                                                             
SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING  In verschillende zorgcentra (en vaak ook in 
een parochiekerk) bestaat de mogelijkheid om aan een groep gelovigen het Sacrament der 
Zieken in groepsverband toe te dienen. Ook wij willen ons hierbij aansluiten: op zondag 15 
november 2015 in de H. Mis van 10.30 uur. Wie kan hieraan deelnemen? In feite iedere 
parochiaan die door de broosheid van zijn leven getekend is: het kan zijn door leeftijd, door 
ziekte die je dagelijks ervaart en waarvan je weet ” ik moet me gereed houden, Hij kan me 
roepen….”.  De priester kan alleen dit sacrament toedienen. Het verdient de voorkeur om 
vooraf een klein pastoraal gesprek te houden met een priester ter voorbereiding! Men dient bij 
opgave hier rekening mee te houden. De ziekenzalving is een speciaal sacrament. Het is het 
teken bij uitstek van Gods nabijheid juist aan mensen die een kruis dragen. Het is ook een bede 
om sterkte, genezing of overgave. Men mag de ziekenzalving vaker ontvangen in zijn leven. 
De ziekenzalving is hetzelfde sacrament als wat vroeger 'bedienen' heette. Maar toen werd dit 
sacrament uitgesteld tot het laatste moment en was het in de praktijk eerder een sacrament van 
stervenden dan van zieken. Inmiddels is het ziekensacrament in ere hersteld. Het is een gebed 
om Goddelijke genade voor een zieke of oudere waarbij de Heer naar ons “toesnelt”. Dit 
sacrament is nadrukkelijk niet alleen voor zieken maar ook voor ouderen die kwetsbaar en 
broos zijn. U kunt zich opgeven voor deze viering door het formulier in te vullen, dat achter in 
de kerk ligt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons parochiecentrum: dinsdag t/m 
vrijdag 10.00-12.00 uur of met deken (4512275) of kapelaan (4512628) of via kantoor pastoor 
Ewals. Na de viering willen wij graag met u en uw familie een kop koffie drinken in ons 
parochiezaaltje. U bent van harte welkom.                                                                          
AFSCHEID PASTOOR VERGOUWEN BROEKSITTARD  Op zondag 8 november neemt 
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pater W. Vergouwen afscheid van zijn parochie in Broeksittard. Hij gaat terug naar zijn orde 
M.S.C. in Tilburg. Pater Vergouwen is jarenlang kapelaan en later ook pastoor geweest in onze 
parochie. Belangstellenden kunnen na de H. Mis afscheid van hem nemen in Broeksittard.                                                                                                                                                     
KOFFIEDRINKEN  Op zondag 1 november kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie 
komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!                                                                                           
THUISCOMMUNIE  Op zondag 8 november na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden 
parochianen de ziekencommunie gebracht.                                                                                                                                                             
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team.  VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!                                                                                                 
INGbank: NL 37INGB0001035314  of   Rabobank: NL60RABO0147635594.                    
Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór 19 november 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. 1 jaargang 19 verschijnt op  

28 november en loopt tot 2 januari 2016. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 20 november 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. 
 

                                                                                                                      

Op 8 december 2015 begint                                                                   

het Heilig Jaar van Barmhartigheid.                                             

Opent uw hart                                                                                          

voor Zijn Woord                                                                                    

en Sacrament. 

 

 

 

 

 


