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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 2 januari 2016.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
VOORBEREIDING OP KERSTMIS IN GRECCIO: OM EEN ZALIG KERSTMIS
In een kerstmeditatie las ik de volgende
gedachte: Over Franciscus zijn veel
verhalen geschreven. Tot en met
vandaag is alles wat over hem
geschreven is, zorgvuldig bewaard
gebleven. Hij is een heilige geworden
die midden in ons dagelijks leven blijft
staan. Op bijgaande afbeelding - een
mooi schilderij - is Franciscus te zien
als een zoeker van God. Wat ik zie, is
een Franciscus die staat voor een
lichtend kind, Jezus. Maria doet een
stap terug, de anderen zwijgen en kijken. Jozef is een figuur op de achtergrond, hij staat achter
Maria. Wat hebben wij gedaan met Franciscus? Wat hebben wij gedaan met Jezus, Maria en
Jozef? De legenden zijn sterker dan de scherven aan historische gebeurtenissen die wij hebben.
Daarom maakt elke tijd zijn herders anders, en de figuren zijn anders in elke tijd, ook in elke tijd
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van ons leven. Toch kan Franciscus ons helpen ons voor te bereiden op kerstmis: elk kind is
kostbaar. Elke geboorte is een wonder. Elke vader is belangrijk, elke moeder is onmisbaar. Dat
heeft onze Franciscus toch maar bereikt: niet hij is belangrijk, maar God, die verschijnt in een
vader, een moeder, een kind. Langs deze weg wens ik U allen een goede voorbereiding toe in
deze Heilige Advent. Deze Adventstijd brengt ons op het Feest van Maria Onbevlekt
Ontvangenis tot een bijzondere cyclus van genade en barmhartigheid: n.l. tot bij de schoot van
bijzondere genade, het Heilig Jaar. Daardoor worden alle liturgische momenten van het hele jaar
in de kerk als het ware uitvergroot. Zoals we nu naar dit schilderij kijken van Franciscus, zo
gedetailleerd zien we het hele jaar door volop kansen van Gods genade en barmhartigheid.
Daarom wensen we u nu al toe een Gezegend Kerstfeest, mede namens de collega’s, vrijwilligers
en kerkbestuur en aan u allen eveneens een Gezegend Nieuwjaar: een Heilig Jaar van Gods
Vreugde!
Deken Wilbert van Rens.
PASTOOR PIERRE KERKHOFS: 40 JAAR PRIESTER
Op zondag 13 december a.s. is het precies 40 jaar geleden dat pastoor P. Kerkhofs destijds met drie andere collega’s - door Bisschop Mgr. J. Gijsen in de kathedraal van Roermond tot
priester werd gewijd. Vanaf dit moment begon zijn pelgrimstocht als herder. Hij kwam
allereerst als kapelaan te werken in verschillende standplaatsen. Vanaf 1975 hier in Sittard,
daarna in Beek en in Schinveld. In 1984 werd hij pastoor in Nieuwstadt, vervolgens in Berg en
Terblijt, daarna in Maastricht (Mariaberg), vervolgens in 2002 in Grevenbicht, daarna nog in
Bocholtz, totdat de bisschop hem tenslotte in juni 2009 benoemde als pastoor-assistent in het
cluster Binnenstad Sittard met als speciale opdracht het pastoraat voor zieken en ouderen zowel
in de parochies zelf, alsook in verpleeg- en zorginstellingen in het gehele cluster, met als
voorlopige woonplaats: de pastorie van Einighausen, daarna Leyenbroek. U ziet een
indrukwekkende lijst van pastorale plekken waar de bisschop hem naar toezond . Onze collega
pastoor Kerkhofs heeft in de regel bijna alle pastorale opdrachten die hem werden
toevertrouwd, aangenomen. Wij treffen bij hem de houding aan van geloof in Gods
voorzienigheid en pelgrim zijn zoals alle andere gelovige mensen pelgrim zijn. U weet toch wat
het woord pelgrim betekent? Pelgrim komt van het Latijnse woord p e r e g r i n u s en dat
betekent letterlijk: Vreemdeling. Het woord is samengesmolten met het Latijnse woord p e r e
g e r en dat betekent: R e i z i g e r (die door de akkers loopt). Pastoor Kerkhofs heeft zich laten
zenden. Ook al moest hij soms door de klei van het Limburgse land ploeteren, hij ging. Hij liep
daarmee het risico om elke keer weer een tijd lang als “vreemde” te zijn, maar daarin toont zich
juist de ware pelgrim ! Je bent pas echt een man Gods als je je laat zenden. Zo ging hij 40 jaar
geleden op weg met de vaste wil om de Blijde Boodschap van Gods liefde in woord en daad uit
te dragen, waar hij ook terecht zou komen. Terugkijkend kunnen we dankbaar tegen collega
pastoor Kerkhofs zeggen: Tijdens je hele pelgrimstocht tot nu toe ben je een ware herder
geweest die hartelijk met je medemensen - gelovig, andersdenkend of niet gelovig - bent
omgegaan. Trots mogen we zeggen dat hij een ware, ambachtelijke zielenherder is, die er altijd
op uit is zoveel mogelijk contact te leggen met mensen thuis, in het ziekenhuis of gewoon op
straat. Met hem vieren we dankbaar zijn 40-jarig priesterfeest in de Hoogmis op zondag 13
december a.s. om 10.30 uur in de Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart. Het Amaliakoor
uit Einighausen zal deze dienst komen opluisteren. Aansluitend is er dan een receptie
(aangeboden door het kerkbestuur) in het Mariapark tot 13.00 uur. Pastoor Pierre Kerkhofs,
dank en proficiat en nog vele jaren in Gods Wijngaard !
Deken Wilbert van Rens.
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DENK ERAAN: WIJZIGING MISTIJDEN VANAF 1-1-2016
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 10u00 Heilige Mis in de Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart
om 11u00 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
HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid, beginnend op 8 december 2015
(Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, tevens 50 jaar na het
afsluiten van het Vaticanum II) en eindigend op 20 november 2016
(Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). Het logo is ontworpen
door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik. Het vermeldt
het motto: ‘Barmhartig zoals de Vader’, ontleend aan het Lucasevangelie
(Lc. 6, 36). Het logo toont een Christusfiguur met kruiswonden die een
verloren man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis
en drie blauwe ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog van
de 'Goede Herder' en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar
overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van
Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid
en toekomst.
1E THEMA IN JAAR VAN BARMHARTIGHEID:
GELOVEN HEEFT HANDEN EN VOETEN
Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar. Hij heeft ook een thema
aangereikt om tijdens het jaar bij stil te staan: barmhartigheid. In een serie korte artikelen
belichten we de Werken van Barmhartigheid.
Geloven is meer dan bidden. Liturgie en catechese zijn belangrijk, maar geloven vraagt ook om
‘doen’. Om dat wat we belijden ook in praktijk te brengen. Zoals de apostel Jacobus dat in zijn
brief in het Nieuwe Testament beschrijft: “Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof
heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? Stel dat een
broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hun zeggen: “Ga in
vrede, houd u warm en eet maar goed”, zonder hun te geven wat ze nodig hebben, wat heeft dat
voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood. “
(Jac.2,14-17). We worden uitgenodigd om ons geloof handen en voeten geven.
Een antwoord op de vraag hoe we dat kunnen doen is snel gegeven want Jezus geeft ons zelfs
handvatten daarvoor. In hoofdstuk 25 van het Matteüsevangelie noemt hij er zes, die later
bekend geworden zijn als de Werken van Barmhartigheid: 1. De hongerigen spijzen. 2. De
dorstigen laven. 3. De naakten kleden. 4. De vreemdelingen herbergen. 5. De zieken
verzorgen, en 6. De gevangenen bezoeken. In het jaar 1207 voegde paus Innocentius III het
zevende werk van barmhartigheid toe: 7. de doden begraven. Dit kwam niet zomaar uit de
lucht vallen, maar vindt zijn oorsprong in het Bijbelboek Tobit. Daarin wordt verteld dat Tobit
de overleden mensen die buiten de stadsmuren van Ninivé lagen, ging begraven. In de
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Middeleeuwen was dit een moeilijk en gevaarlijk werk, door de vele ziekten die er heersten.
Het begraven van de doden was in die dagen van bijzondere waard. Dat is tot op de dag van
vandaag zo gebleven.
Naast deze redelijk bekende lichamelijke werken van barmhartigheid, kent de Kerk ook zeven
geestelijke werken van barmhartigheid. 1. De zondaars vermanen. 2. De onwetenden beleren.
3. De bedroefden troosten. 4. In moeilijkheden goede raad geven. 5. Het onrecht geduldig
lijden. 6. Beledigingen vergeven en 7. Voor de levenden en overledenen bidden. Ook deze
geestelijke werken vinden hun oorsprong in de Bijbel. Ze zijn door de kerkvader Origines (2 e
en 3e eeuw) en Augustinus (4e en 5e eeuw) geformuleerd. Thema’s genoeg om komend jaar
over na te denken.
GEBEDSINTENTIES
Voor de maand december luidt de algemene gebedsintentie: Gods
barmhartigheid ervaren. Dat wij allen Gods barmhartigheid mogen
ervaren, die het nooit moe wordt ons te vergeven.
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Gezin. Dat de gezinnen — vooral
die welke te lijden hebben — in Jezus’ geboorte een teken van zekere
hoop mogen vinden.
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand januari luidt:
Interreligieuze dialoog. Dat de oprechte dialoog tussen mensen van
verschillinde geloofsovertuigingen vruchten voortbrengt van vrede en
gerechtigheid. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Eenheid van de
christenen. Dat de christenen met de genade van de Heilige Geest
scheidingen te boven komen voor dialoog en broederlijke liefde.

December
2015

januari
2016

HEILIGE ADVENT: HELP MOEDERS IN CAMBODJA ZORGEN VOOR HUN KINDEREN
Nadat de regering van Cambodja de bewoners verdreef uit een centrale wijk
van Phnom Penh ontstond buiten de stad de sloppenwijk 'An Dong Village'.
De families wonen nu te ver buiten de stad om in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien. Het kost meer om naar de stad te reizen, dan een dag werken
oplevert. De Adventsactie ondersteunt een project waarbij kansarme kinderen
een veilige huisvesting, kwalitatief onderwijs, voeding en alle andere
levensbehoeften krijgen. Hun ouders konden niet meer voor hen zorgen
vanwege ziekte of extreme armoede. Met een uitbreiding van het schoolgebouw kan de
aanwezigheid van de kinderen verdrievoudigd worden. Maar men wil ook de kinderen begeleiden
die wel bij hun familie wonen. Dit sluit aan bij de nieuwe visie en het nieuwe beleid van de
regering, waarin ondersteuning van leefgemeenschap en gezinnen een belangrijke rol speelt. Het
belangrijkste doel is om de moeders te helpen een toekomst te creëren voor hun kinderen door
volwassenen-educatie (bijvoorbeeld geletterdheid), lessen over het belang van onderwijs en hoe
om te gaan met geld, huiselijk geweld, en cursussen zoals naaien of sieraden maken. Verder wil
het project de positie van kinderen versterken met buitenschoolse activiteiten, zoals sport,
handenarbeid en muziek. Kortom: moeders helpen om hun kinderen een betere toekomst te
bieden. De Adventsactie wil dit jaar 20.000 euro bijdragen voor moeders en kinderen in 'An
Dong Village'. We houden hiervoor in het weekend van derde zondag van de Advent (dwz
19/20 december) een collecte in onze kerken.
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HEILIGE ADVENTSTIJD: TIJD VAN INKEER EN GEBED.
Christenen leven steeds in de verwachting dat Jezus Christus op aarde terug zal keren. In de
Adventstijd, als de komst van het kindje Jezus in Bethlehem wordt verwacht, denken christenen
nog eens speciaal aan het moment waarop Christus zal terugkeren, de Wederkomst. Bij zijn
terugkeer op aarde zal Christus komen oordelen, de levenden en de doden. De gelovigen worden
zich in de Advent, als zij zich de wederkomst van Christus realiseren, opnieuw van hun zonden
bewust. Daarom is de Advent ook een tijd van boetedoening, net als de Vastentijd dat is voor
Pasen. Het boetekarakter van de Advent is in de loop van de tijd enigszins naar de achtergrond
geraakt. De Advent is tegenwoordig vooral een periode van inkeer en gebed. De kleur van boete
en inkeer in de katholieke Kerk is paars. De paarse kleur domineert in de Advent de
kerkinterieurs. Ook de adventskrans is vaak versierd met een paars lint. Alleen op de derde,
'blijde' zondag in de advent wordt het paars door rozerood vervangen, ten teken dat Kerstmis
nabij is. Deze zondag wordt naar de beginwoorden van de Mis ook wel Gaudete genoemd, wat
'verheugt u' betekent.
PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR HUUB GRAAT.
Op zondag15 november 2015 ontving de heer Huub Graat, kerkmeester van de parochies HH
Petrus en Michaël c.a. te Sittard aan het einde van het H. Mis van 11:30 uur uit handen van
pastoor-deken Mgr. W. van Rens de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Zijn
broer, pastoor René Graat mhm (pastoor van het cluster Banholt e.o.) was de hoofdcelebrant in
deze mis. De heer Huub Graat is vanaf 1991 (met een onderbreking van 4 jaar) kerkmeester, eerst
in de H. Bernadetteparochie (tot 1998) en daarna (sinds 2002) van de federatie. Ook als
kerkzanger heeft hij zijn verdiensten (van 1988 tot 2003 in het Bernadettekoor en vanaf 1999 in
de Schola Gregoriana Sittardiensis. Daarvan is hij vanaf 2000 de voorzitter. In dat verband werd
hij in 2014 gedecoreerd met het Ereteken in zilver van de Sint-Gregoriusvereniging.
LEZINGENREEKS ACADEMIE ROLDUC
Vervolg Jaarprogramma
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).
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 en
wel in Polen, het geboorteland van H. Paus Johannes Paulus II. De WJD vinden plaats in
en om Krakau, waar hij jarenlang gewoond en gewerkt heeft. Vanuit Limburg gaat een
georganiseerde reis naar Polen. Interesse? Kijk bij: www.wjd2016.nl of  06-28729707.

Helpt u mee?? Vaste Kosten Kerk te bestrijden? Vanaf nu vragen we als vaste bijdrage
voor Plaatsengeld € 0,40. Een beetje hoger.. alle kleine beetjes baten. DANK!
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KERSTCONCERT ST.-PETRUSKOOR
Op zaterdag 19 december bent u om 16.00 uur van harte welkom bij het kerstconcert van het
St.-Petruskoor o.l.v. Arno Kerkhof. Het concert vindt plaats in de St.-Michielskerk aan de
Markt. Dit jaar zal een koperensemble onder leiding van Paul-Jean Jessen ook een bijdrage
leveren om tegen de achtergrond van de Wentjerdruim al in kerststemming te komen met
kerstliederen uit binnen- en buitenland. Voor de toegang wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd.
-------------KERSTCONCERT GEORGANISEERD DOOR STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER
Op zondagmiddag 13 december 2015 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om
15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld/Hoogveld
(Generaal Whitestraat 2, 6135 CN Sittard). U kunt deze middag genieten van zang en
fanfaremuziek. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee u in de kerststemming
kunt komen. Het concert zal verzorgd worden door: Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek (o.l.v.
Harrie Broun), Koor Con Dios (o.l.v. Kenny Jansen) en Kinderkoor Niños Cantando (o.l.v.
Kenny Jansen). Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit prachtig
concert.Toegang: GRATIS, vrije gave voor restauratie ‘Verschueren pijporgel” uit Kapel
Franse Klooster. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met: Stichting Behoud Franse
Klooster:Efrem Verleng, secretaris -- Charles Beltjenslaan 96132 AD Sittard 06-30567774
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl -- www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
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: VERVOLG GELOOFSAVONDEN ALS VOORBEREIDING OP
KERSTMIS ROND HET EVANGELIE VAN DE ZONDAG. Op volgende woensdagen: 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 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 je eigen leven op Dinsdag 12 januari: Nu jaar van Barmhartigheid –
waarom? Begin: 19.45 uur, sluiting: 21.45 uur Kosten: € 3,00 per avond. Voor alle
Informatie zie: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard, Zr Gisela
tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl http://www.reginacarmeli.nl
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2016
Mijn Kerk in balans!
Banknummers zie inlegformulier en op blz 19
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
NL98RABO147603676
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!
OVERLEDEN
Piet Vroemen
Jeannie Strijdhagen-Arets

Els Laudy-van de Wiel
Sef Coenen

Orbis Glana, Sittard
Gangelderweg 2, Jabeek
Kamillestraat 1, Sanderbout
Beekstraat 2, Overhoven

82 jaar
77 jaar
92 jaar
90 jaar

† 31-10-2015
† 3-11-2015
† 9-11-2015
† 10-11-2015

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK
gehouden: de datum in deze maand is 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, 1 december.
IN DE ST-PETRUSKERK wordt nu vanaf 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.
IN DE
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UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 29 november: Eerste Zondag van de Advent (begin van het liturgische jaar C)
Attentie: Op de zondagen in de Advent ( 29 november, 6, 13 en 20 december):
om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk
overzicht van de vieringen rond feestdagen: zie achterzijde!!
Vrijdag 4 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf
17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 6 december: Tweede zondag van de Advent.
Dinsdag 8 december: Opening Heilig Jaar van Barmhartigheid! Tevens hoogfeest van Maria
Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest van Bisdom Roermond.
Zondag 13 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete. Pastoor P. Kerkhofs viert
zijn 40-jarig Priesterfeest met een H. Mis om 10u30 in de Basiliek. Aansluitend is gelegenheid de
Jubilaris te feliciteren in het Mariapark (t.o. Basiliek) tot 13u00. Iedereen is welkom!!
Dinsdag 15 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk: Boeteviering – met
mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
Zondag 20 december: Vierde zondag van de Advent.
VANAF KERSTAVOND: HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER.
Op Kerstavond: vigilie van Kerstmis ►► begint met Kerstcommunie:
Donderdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de H. Kerstcommunie gebracht aan zieken en
aan-huis-gebondenen.
17.00 uur: St.-Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen, speciaal bedoeld
voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.
18.00 uur: St.-Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders
v.a. 20.00 uur: St.-Petruskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter
voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt opgeluisterd door het
St.-Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen.
v.a. 22.45 uur: St.-Michielskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter
voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor.
Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Zondag 27 december: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Donderdag 31 december: Silvesteravond/Oudjaar. Om 18.30 uur in de St.-Petruskerk: grote
dankdienst ter afsluiting van het jaar des Heren 2015 opgeluisterd door het St.-Petruskoor.
Vrijdag 1 januari 2015: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. LET OP: Nieuwe aanvangstijden Heilige Missen.
Na de Hoogmis van 11.00 uur in de St.-Petruskerk bent u van harte welkom op de
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (tegenover de Basiliek).
Vrijdag 1 januari: Tevens Nieuwsjaardag en Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd
aan het H. Hart van Jezus. Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén
Communie aan huis gebracht!
Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht, maar wilt u wel graag de
Kerstcommunie ontvangen, neemt u dan contact op met één van de priesters/diakens of de
administratie!
8
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 2 januari - 6 februari 2016.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
woensdag 23 december 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
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck
Zaterdag 28 november
18.00 uur gestpljrd Wil Sieben; gestev voor
Zaterdag 5 december
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
Maria Hubertina Catharina Krux; Nadienst:
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en
José Marx, Lenie Engels-Sevriens, Piet
bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
Vroemen, Jeannie Strijdhagen-Arets, Els
18.00 uur gestplev em-deken Cees Buschman;
Laudy-van de Wiel, Sef Coenen (Gezinsmis)
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Zondag 29 november
Krux; Nadienst: Piet Vroemen, Jeannie
Eerste Zondag van de Advent
11.30 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; 1e
Strijdhagen-Arets, Els Laudy-van de Wiel, Sef
pljrd Nel de Ruiter-Nouwens; pljrd ouders
Coenen (samenzang)
Limpens-Stefelmans; plev v overl. Ans
Zondag 6 december
Schnackers, v overl. ouders Schnackers-Loo, v
Tweede Zondag van de Advent
overl. ouders De Rouw-Geelen en v overl. Jan
11.30 uur Plzwd Lenie Engels-Sevriens;
van de Linden; gestplev overledenen van de
gestplev Rie Rutgers; gestplev de zielenrust van
fam. H. Canisius-Baggen en voor Jos Canisius Willy Karmelk-Oremus en haar ouders
(Schola S. Michaël)
(St.-Petruskoor)
16.00 uur vesperdienst
16.00 uur vesperdienst
Maandag 30 november
Maandag 7 december
Feest H. Andreas, apostel
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev voor Cees Buschman
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
bisdom en in de parochies gesteld zijn om
leiding te geven (D)
Dinsdag 1 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe; jrd
Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders uit
echtgenoten Canton Hermanns
dankbaarheid voor bescherming en leiding (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 8 december
19.00 uur gestjrd echtpaar Schickx-Tummers
Opening Jaar van de Barmhartigheid
Woensdag 2 december
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
van de heilige Maagd Maria,
en de moed om godsdienstig te leven (D)
patroonsfeest Bisdom Roermond
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Donderdag 3 december
Hendriks en Mgr. Ben Janssen
H. Franciscus Xaverius, priester
19.00 uur jrd Anneke van den Berg-van
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' perDonselaar; tev OLV+H.Bern. v.h. welzijn vd
manente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)
jeugd in de parochie; gestev echtp Caulfield18.30 uur Uitstelling-Aanbidding
Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 9 december
Vrijdag 4 december
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
parochie (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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19.00 uur gestev overl ouders Wim en Johanna
Fabus-Könings en zoon Jo
Donderdag 10 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.30 uur Uitstelling-Aanbidding
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Vrijdag 11 december
08.00 uur ev v overledenen vd fam Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echt Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 december
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D);
gestev echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur pljrd ouders Wijshoff-Bormans; pl
jrd Mieke Onland-Schiphorst; plev v Arnold
Dieteren en familie Gerard Driessen-Hermans;
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; Nadienst: Piet Vroemen, Jeannie
Strijdhagen-Arets, Els Laudy-van de Wiel, Sef
Coenen (samenzang)
Zondag 13 december, Zondag Gaudete
Derde zondag van de Advent
11.30 uur Plzwd Roel Keulers; plev v Piet
Vola; gestplev echtelieden Jeun en Tity
Schelberg-Cortenraad (St.-Petruskoor)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 14 december
H. Johannes van het Kruis, priester en
kerkleraar
08.00 uur ev uit dankbaarheid vw 80e
verjaardag; ev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Marijke EijgelshovenEyckeler
Dinsdag 15 december
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels; fam. Wyszenko, Meerts
en Hendriks;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Woensdag 16 december
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08.00 uur ev voor de zielerust v alle overleden
priesters, diakens en missionarissen van het
bisdom Roermond (D)
19.00 uur echtp Caulfield-Tholen;
Donderdag 17 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 18.30
uur Uitstelling-Aanbidding
19.00 uur gestev overledenen vd fam FeronHoenen
Vrijdag 18 december
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 19 december
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D);
gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd v Arnold Dieteren; plev Zef
Lumens, gestev voor zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; nadienst v Els Laudy-van de Wiel, Sef
Coenen (samenzang)
Zondag 20 december
Vierde Zondag van de Advent
11.30 uur gestpljrd Victor Eijckeler en Elly
Eijckeler-Tummers; gestplev v overl
echtelieden Ellie en Louis Corbeij-Gieskens;
plev overleden familieleden Pier-Weijzen
(samenzang)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 21 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Marie-Thérèse van BrakellVleugels; ev Jos Canisius; gestev overl echtp
Feron-Hoenen en em-past. Eduard Hoenen; ev
overleden echtpaar Diederen-Limpens
Dinsdag 22 december
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 23 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
19e jaargang, nr. 1 – 28 november 2015
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Donderdag 24 december
08.00 uur vervalt!!!
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
14.00 uur Kerstcommunie aan zieken
17.00 uur Kindje wiegen
18.00 uur Gezinsmis pljrd
Guus Jessen en Angèle
Jessen-Landuyt; plev Louis
Beurgens; ev v d
overledenen van de fam. Joseph SmeetsBouwels uit dankbaarheid (D)
20.00 uur Vigilie met samenzang
20.30 uur Nachtmis: pljrd overl. ouders
Noteborn-Meertens; pljrd ouders TummersJanssen en 2e jrd Gerrit Kolkman; plev Lies
Meulmeester-van Donselaar; plev Servaas
Houtakkers; v overl ouders Colaris-Spetgens;
plev v Trees en Cor de Wit-Neilen en tevens v
Dory Neilen; (St.-Petruskoor)
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
11.30 uur Plzwd v Sef Coenen, plev Noël
Ramakers en v familie Ramakers-Indekeu; plev
Miny Reijnders-Kuijpers; plev Frans Palmen
en Wies Palmen-Peeters; plev Servaas
Houtakkers; gestplev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin; gestplev Lies
Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels, pljrd
v Wim de Vet (St.-Petruskoor)
Zaterdag 26 december
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
11.30 uur Plzwd Jeannie Strijdhagen-Arets;
plev ouders Fuchs-Robling; gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Cath Krux (samenzang)
Zondag 27 december, Hoogfeest
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

11.30 uur gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en
Joop Rutgers, en alle levende en overl leden
vd fam Rutgers-Hulst (samenzang)
Maandag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
onder kerstoctaaf
08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Vleugels-Dieteren
Dinsdag 29 december
onder kerstoctaaf
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 30 december
onder kerstoctaaf
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
19.00 uur gestev levende en overl. fam. J.
Lejeune-Duykers; ev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 december
onder kerstoctaaf
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Oudjaarsavond:
18.30 uur gestplev levende en overl. leden vd
fam. Triepels-Vermij, levende en overl leden
vd fam Jansen-Renckens en voor Zef en Truus
Triepels-Jansen (St.-Petruskoor)
Vrijdag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
laatste octaafdag van Kerstmis
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels; ev Klaus Scheibe en
fam Ten Dijck (samenzang)
Zaterdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van
Nazianze, bischoppen en kerkleraren
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
tev Onbevlekt Hart van Maria v priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D)

Helpt u mee?? Vaste Kosten Kerk te bestrijden? Vanaf nu vragen we als vaste bijdrage
voor Plaatsengeld € 0,40. Een beetje hoger…… alle kleine beetjes baten. DANK U.
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St.-Michielskerk
23.00 uur Nachtmis: gestplev Frits en Riet
Zondag 29 november
Pfennings-van Santvoord; gestev levende en overl
Eerste Zondag van de Advent
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
leden vd fam Triepels-Vermij en fam Jansen09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
Renckens en tevens voor Truus en Zef Triepelsechtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Jansen gestev echtp Caulfield-Tholen (Schola S.
Catharina Krux (Bernadettekoor)
Michaël)
Zondag 6 december
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
08.30 uur ev v overledenen vd fam Joseph
Tweede Zondag van de Advent
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D)
09.30 uur Plzwd José Marx; plev fam. Peters- gestev echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Frings; gestev v zielenrust v overl echtp Jan
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms en v
Gerard Grijs en Maria Hub C. Krux (samenzang) bijz. intentie (Mannenkoor Si-Tard)
Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
Donderdag 10 december OPEN KERK
H. Stefanus, eerste martelaar
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding
08.30
uur ev tev OLVrouw Behoudenis der
Zondag 13 december: Zondag Gaudete
Kranken
voor zieken en Noodlijden-den (D);
Derde Zondag van de Advent
overl. grootouders Simonis -Tummers en ouders
08.30 uur gestpljrd Jack en Gerty HageHage-Simonis
Simonis en familie; gestev echtp Caulfield09.30 uur ev echtp Caulfield-Tholen
Tholen;
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp (samenzang)
Zondag 27 december, Hoogfeest
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Catharina Krux (Schola Sittard)
08.30
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 20 december
09.30
uur gestev overl vd familie Dols-Zeij,
Vierde Zondag van de Advent,
kinderen en aangetrouwde kinderen; gestev v
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp Jan zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Gerard Grijs en Maria Hub. Krux (samenzang) Maria Hubertina Catharina Krux; (samenzang)
Vrijdag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag
Donderdagavond 24 december
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
laatste
octaafdag van Kerstmis
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
09.30
uur
gestev tev het H. Hart van Jezus;
22.45 uur Vigilie met samenzang
gestev echtp Caulfield-Tholen (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!
09.00 uur overl echtp Caulfield- Tholen
Zondag 29 november
Eerste zondag van de advent
Donderdag 3 december
H. Franciscus Xaverius, priester
10.30 uur v fam. Smeets-Verstegen uit
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
dankbaarheid i.v.b. met 60 jr. huwelijk; v
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen
Dinsdag 1 december
12
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Zaterdag 5 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 6 december
Tweede zondag van de advent
10.30 uur voor Leo Willems en Rob
Veldmijer; gestichte jaardienst overl. echtp
Diederen-Limpens; v de levende en overl
leden v d Aartsbroederschap; v overl echtp
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor )
Dinsdag 8 december
Opening Jaar van de Barmhartigheid
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de heilige Maagd Maria,
patroonsfeest Bisdom Roermond
09.00 uur :v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 10 december
10.30 uur : v de kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen;
Zaterdag 12 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 13 december: Zondag Gaudete
Derde zondag van de Advent
10.30 uur uit dankbaarheid bgv 40 jarig
priesterjubileum Pastoor Kerkhofs; voor mijn
overl. ouders Corrie en Jean KerkhofsVerheggen, v een jarige en v Fam. Kerkhofs
en Fam Verheggen; v overl echtpaar
Caulfield-Tholen ( koor Einighausen)
Dinsdag 15 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 17 december
10.30 uur v ouders Habets-van Gansewinkel
en dochter Tiny; v de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 19 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 20 december
Vierde Zondag van de Advent
10.00-10.30 uur: Biechtgelegenheid
10.30 uur voor een bijzondere intentie voor
Familie Paques; voor de levende en

overl.leden van de Klup Wovan; gestichte
jaardienst Liza Joosten; v overl echtp
Caufield Tholen ( Basiliekkoor)
16:00 uur Kerstconcert: deelname van
vocaal ensemble Alouette, het Schiffer-sextet,
solist Andrea Poddighe en Eric Gruisen
(organist Basiliek ) toegang gratis, na afloop
gelegenheid tot het geven van een vrijwillige
bijdrage
Dinsdag 22 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 24 december
Géén dienst!!
Er is géén Nachtmis in de Basiliek!
Vrijdag 25 december
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Eerste Kerstdag
10.30
uur voor de overl ouders Castro-Schellinx;
voor de overl ouders, broers en zussen Reip;
v de levende en overl. Leden van het
Aartsbroederschap; v overl echtp CaulfieldTholen (Basiliekkoor)
De Basiliek is open van 14 – 16 uur
Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
10.30 uur Pl. Zeswekendienst Tiny
Strijdonk-Cüsters; v overl ouders en
grootouders Roeters-Smeets en Rogier
Oshatz; v overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor) Basiliek is open van 14-16
uur, Er worden kerstverhalen voorgelezen bij
de kerststal.
Zondag 27 december, Hoogfeest
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
10.00-10.30 uur: Biechtgelegenheid
10.30 uur v. overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 29 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 december Géén dienst!!
Vrijdag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
laatste octaafdag van Kerstmis
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10:00 uur v de kinderen v d Kinderkrans; v d
leden v Aartsbroederschap, overl echtp.
Caulfield -Tholen

Zaterdag 2 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
09.30-10.00 u Biechtgelegenheid

HEILIG JAAR: Onze Basiliek een Poort naar Barmhartigheid
Onze Basiliek is als Kerk met pauselijke eretitel ook aangewezen als Kerk met een “liturgische
poort naar barmhartigheid”. Met andere Basilieken in Limburg en Nederland tonen we op
zondag 20 december in de Hoogmis het speciale vaandel van het Heilig Jaar dat verwijst naar
deze bijzondere functie van poort van barmhartigheid. In de liturgie van die zondag wordt er
speciale aandacht geschonken aan dit thema. In het kader van dit Heilig Jaar is er speciale
gelegenheid om het sacrament van boetvaardigheid (biecht) te ontvangen. Vòòr iedere hoogmis
vanaf 20 december is er een priester aanwezig (half uur tevoren) om dit sacrament te
ontvangen. Ook op zaterdagmorgen na de H Mis van 9u. is er een half uur biechtgelegenheid.
Gods barmhartigheid stroomt naar ons toe! Maar je moet zelf naar de bron komen. We wensen
u een Heilig Jaar toe.

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
Op vrijdag 4 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie rondgebracht. Ook op donderdag (vlak voor Kerstavond) 24 december - vanaf 14u wordt de H.Kerstcommunie rondgebracht. Op de 1e vrijdag in januari 2014 wordt geen H.
Communie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4513381 of deken 4512275.
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 11 tot 16 uur
Op zaterdag en op zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur.
Elke woensdag wordt in de Maria&Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.

Zaterdag 28 nov
Maandag 30 nov
Woensdag 2 dec
Zaterdag 5 dec
Maandag 7 dec
Woensdag 9 dec
Zaterdag 12 dec
Maandag 14 dec

1E ZONDAG VAN DE ADVENT
19.00 u Tev H Bernadette voor overleden pelgrims
19.00 u Jo Boers
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
2E ZONDAG VAN DE ADVENT
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Jo Boers
19.00 u Willy v.Hees en ovl. Ouders Keijzers-Franken
3E ZONDAG VAN DE ADVENT
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Jo Boers
19.30 u Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis
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Woensdag 16 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
4E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 19 dec
19.00 u Jrd Lies Thissen-Janssen en overl. familieleden.
Maandag 21 dec 19.00 u Jo Boers
Woensdag 23 dec 19.00 u Tev H Bernadette
Donderdag 24 dec 20.00 u Kerstavond: Geboorte van de Heer
Nachtmis om 20.00 u : tiv onze parochie
♫Bernadettekoor
Voor HH Missen op 1e Kerstdag: zie H Petruskerk

H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF
Zaterdag 26 dec
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 28 dec 19.00 u Jo Boers - Voor een bijzondere intentie
Woensdag 30 dec 19.00 u Voor pelgrims, vluchtelingen en daklozen
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.
Gedoopt: Dyvano, zoon ouders Maduro-Verspaget, Eisenhowerstr.312 *23-11-2015
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Dyvano onder de goede zorgen van ouders, peetouders
en van de hele geloofsgemeenschap mag opgroeien tot een goede christen.
Vrijdag 1 Januari om 11.00 uur Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark. U bent van Harte Welkom!!! Misintenties voor
het volgende parochieblad tot 20 december bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

HH. MISSEN - INFORMATIE PAROCHIE H. HART VAN JEZUS-OVERHOVEN

Zondag 29 november: 1e zondag Advent 10.30 uur gezinsviering mmv The Voices of Kids
voor Annie Nicoll- Poussart vanwege haar 5e jaardienst; overleden ouders Tummers- Hamers
en kinderen en Bèr Parren
Zondag 6 december: 2e zondag Advent 10.30 uur
mmv Hofzèngesj
Zeswekendienst Thei Geilen; overleden ouders Cremers- Honings en zoon Jan; Mia van den
Heuvel- van de Wiel; Reinhard en Fien van de Brock- Limpens
Zaterdag 12 december:
16.30 uur Barbaramis mmv Fanfare St. Barbara
voor Mathieu Demarteau
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Zondag 13 december: 3e zondag Advent 10.30 uur
mmv Cantate
Zeswekendienst Sjeng Ermans; jaardienst Ria Schaeken-Kelderman
Woensdag 16 december: Boeteviering 19.00 uur
Volkszang
Zondag 20 december: 4e zondag Advent 10.30 uur
Volkszang
voor Nico Verjans
Donderdag 24 december:Kerstavond
18.00 uur *) mmv The Voices of Kids
voor overleden ouders Tummers-Hamers en kinderen en Bèr Parren; overleden ouders
Meulenberg-Thissen; ter nagedachtenis aan Peet en Ellie Kusters- Geelen en overleden
familieleden; Paul Bergmans en Fien Bergmans-Jessen; overleden ouders Eussen-Smeets en
dochter Toosje
Donderdag 24 december: Kerstavond
20.00 uur *)
mmv Oos Koor
De intenties worden met Kerstmis zowel in beide nachtmissen als op beide kerstdagen gelezen.

Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag

10.30 uur *)

mmv Schola

De intenties worden met Kerstmis zowel in beide nachtmissen als op beide kerstdagen gelezen.

Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag 10.30 uur *)

mmv Cantate

De intenties worden met Kerstmis zowel in beide nachtmissen als op beide kerstdagen gelezen.

Zondag 27 december:
10.30 uur
Volkszang
voor Annie Nicoll- Poussart
Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag
10.30uur
Volkszang
*) N.B. De beide nachtmissen zijn dit jaar om 18.00 uur en 20.00 uur.
GEDOOPT 22 november Nils Notten, Rijksweg 261, Sittard
22 november Jaijlen Smeets, uit Merkelbeek
GEBEDEN MET DE DOMINICANESSEN VAN SINT CECILIA
Elke maandag, dinsdag, woensdag in de Mariakapel in Overhoven - Geldersestraat 37,
Sittard 17.00 uur stille aanbidding en 17.30 uur Vespers
ROZENKRANSGEBED in de Mariakapel in Overhoven - Geldersestraat 37, Sittard
Elke dinsdag 18.00 uur en elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur
MEDEDELING OMTRENT H.MISSEN NA EEN KERKELIJKE UITVAART
Achter in de kerk kunt u een schrijven meenemen van onze pastoor-deken. Hierin wordt
uitgelegd wat de regeling is van de nadiensten die bij een kerkelijke uitvaart horen. Deze
regeling zal ingaan per 1 januari 2016.
ST. BARBARA Op zondag 6 december zal fanfare St. Barbara niet de H.Mis opluisteren (dit
in tegenstelling tot het bericht in het wijkblad). De Hofzèngesj zullen b.g.v. de zeswekendienst
van dhr. Thei Geilen komen zingen. Op zaterdag 12 december verzorgt St. Barbara wel de
Eucharistieviering als begin van hun jaarlijkse patroonsfeest.
PAROCHIE OVERHOVEN ONDERSTEUNT VOEDSELBANKACTIE
In 2015 organiseert de regionale omroep L1, net als vorig jaar, de actie Samen voor de
Voedselbank. Deze actie ondersteunt de Voedselbank bij het inzamelen van levensmiddelen.
De parochie H. Hart van Jezus uit Overhoven - Sittard wil hier graag een bijdrage aan leveren.
De parochie roept daarom alle parochianen en inwoners van Overhoven en Sittard op om
voedsel te verzamelen voor de voedselbank. Let wel op: het dient voedsel te zijn welke lang
houdbaar is en niet gekoeld hoeft te worden. Goed zijn zoals blikken (soep, erwten, fruit),
pakken (koffie, rijst, koekjes), potten (zoet beleg) en natuurlijk nog veel meer…Let er a.u.b. op
of de houdbaarheidsdatum minstens tot en met jan. 2016 is. Eenieder kan vanaf zondag 29
november t/m zondag 13 december het voedsel naar de Kerk van Overhoven meenemen
(Geldersestraat 37 Sittard). Achter in de kerk is een aparte hoek ingericht waar u, vóór of na de
H.Mis op de zondagen, het voedsel kunt neerzetten. Ook kunt u in deze periode het voedsel
afgeven op het parochiekantoor (Geldersestraat 37 Sittard) op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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uur en 12.00 uur. Op 17 december 2015 zal al het ingezamelde voedsel van de kerk van
Overhoven overgebracht worden naar het ‘grote inzamelpunt’ van de actie ‘Samen voor de
Voedselbank’. De actie Samen voor de Voedselbank 2015 moet een nog groter succes worden
dan die van 2014. Graag doen wij dit samen, met uw hulp. Breng dus in de periode tussen 29
november 2015 t/m 13 december 2015 uw voedsel naar de H. Hartkerk in Overhoven –
Sittard.
VREDESLICHT Elk jaar wordt het Vredeslicht ontstoken aan een eeuwigdurende vlam in de
geboortekerk van Jezus Christus in Bethlehem en daarna verspreid over de hele wereld. Het
Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons aan onze plicht ons
voor de vrede in te zetten. Het Vredeslicht is een teken van hoop. Het is in een betrekkelijk
korte tijd van een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een zee van licht. Met Kerst hebben ook wij
het Vredeslicht in onze kerk, het licht dat dit jaar weer in Bethlehem werd ontstoken. Dit lichtje
kunt u mee naar huis nemen om de vredesgedachte thuis brandend te houden. Tegen een kleine
vergoeding zijn er zelfgemaakte windlichten beschikbaar zodat u het lichtje veilig mee naar
huis kunt nemen. U kunt ook zelf u windlicht maken of nog glazen potten inleveren. Deze
dienen echter van een iets groter formaat te zijn n.l. hoogte ±14 cm en doorsnede ±9 cm.
ADVENTSBEZINNINGSDAG Voor jonge vrouwen (van 18 t/m 30 jaar) is er op zondag 29
november van 10.00 t/m 17.00 uur een adventsbezinningsdag, die gehouden zal worden door
de zusters Dominicanessen. Rond het thema: "Ik maak alles nieuw!" is er een lezing,
aanbidding, de H. Mis, biechtgelegenheid, lekker eten (misschien met een Amerikaanse
smaak!), en meer! Geef toestemming aan de Heer om in je hart alles nieuw te maken!
Aanmelden kan via nederland@op-tm.org of tel. 046-4266874.
KERSTSTAL BEZICHTIGEN Ook dit jaar wordt u weer in de gelegenheid gesteld om onze
kersstal te bezoeken. De kerk is hiervoor geopend op beide kerstdagen van 14.00 uur tot 15.00
uur. Tevens kunt U dan een lichtje aansteken voor iemand en een kaartje in de wensboom
hangen.
ACTIES t.b.v. DE PAROCHIE Zondag 29 november is er een boekenmarkt in ons
parochiezaaltje van 11.30 uur - 17.00 uur. Tevens verkoop van adventskransen/-stukjes en
fotokaarten.Verkoop van kerststukjes en wafels na de H.Missen van 12,13 en 20 december.
Heeft u nog potjes, schalen e.d. voor de kerststukjes, dan kunt u die tijdens kantooruren
afgeven op ons parochiekantoor. Na afloop van alle H.Missen op 24, 25 en 26 december zal er
een deurcollecte worden gehouden, dit t.b.v. onze parochiekerk. U kunt ook een gezegende
huiskaart mee naar huis nemen.
POETSEN van de kerk is op woensdag 16 december van 9.00 - 12.00 uur. Wie heeft een
uurtje tijd?
VRIJWILLIGER(STER)S BEDANKT!!! Wij danken al onze vrijwilliger(ster)s voor hun
inzet en hun betrokkenheid bij de parochie. Zij zijn voor ons onmisbaar. En natuurlijk danken
wij iedereen die heeft meegedaan aan de kerkbijdrage. Wij hopen dat wij weer op iedereen
kunnen rekenen in 2016.
Ook dank aan alle koorleden, dirigenten, organisten en andere musici die hun talent
altijd weer ter beschikking stellen om de Eucharistie op te luisteren. Dank ook aan
kosters, acolieten en misdienaars, evenals het pastorale team, voor hun inzet en
begeleiding.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 6 december kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken in ons parochiezaaltje. Op zondag 3 januari vervalt het maandelijkse
koffiedrinken in ons parochiezaaltje, maar kunt u terecht bij de Nieuwjaarsreceptie in Oos
Kaar. U bent beide keren van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 20 december na 11.15 uur wordt er voor aan huis
gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.
18

19e jaargang, nr. 1 – 28 november 2015

1x per jaar Advent/Kerstuitgave als huis-aan-huisblad!! Inlegvel voor Kerkbijdrage!
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.
U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar:
kantpastoriesittard@gmail.com of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!! INGbank: NL 37INGB0001035314 of
Rabobank: NL60RABO0147635594.
Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór maandag 21 december 2015
Op 8 december 2015 begint
het Heilig Jaar van Barmhartigheid.
Opent uw hart
voor Zijn Woord
en Sacrament.
Voor toelichting logo zie blz.3

Overzicht Verschijnen Parochieblad.
jrg-nr van
tot
duur
19-2 09-01
06-02 4 weken
19-3 06-02
19-03 6 weken
19-4 19-03
30-04 6 weken
19-5 30-04
11-06 6 weken
19-6 11-06
23-07 6 weken
19-7 23-07
03-09 6 weken
19-8 03-09
15-10 6 weken
19-9 15-10
26-11 6 weken
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
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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VIERINGEN ROND KERST
BOETEVIERINGEN: 19.30 uur
ma 14 december
19.30 uur
di 15 december
19.00 uur
wo 16 december
Kerstcommunie
KERSTAVOND: 14.00 uur
17.00 uur
Kindje wiegen
18.00 uur
Gezinsmis
18.00 uur
Gezinsmis
20.00 uur
Nachtmis
20.00 uur
Nachtmis
20.00 uur
Vigiliedienst en
20.30 uur
Nachtmis
22.45 uur
Vigiliedienst en
23.00 uur
Nachtmis
1E KERSTDAG: als op zondag,
2E KERSTDAG: als op zondag,
Dankdienst
OUDJAAR: 18.30 uur

St.-Pauluskerk
St.-Petruskerk
H. Hart Overhoven
Zieken Binnenstad
St.-Petruskerk
St.-Petruskerk
H. Hart Overhoven
St.-Pauluskerk
H. Hart Overhoven
St.-Petruskerk

18.00 uur

20.30 uur Nachtmis

St.-Michielskerk

St.-Petruskerk

18.00 uur

NIEUWJAAR: als op zondag PAS OP NIEUWE MISTIJDEN!!!
Traditiegetrouw is op Vrijdag 1 januari 2016 - aansluitend aan de plechtige Hoogmis van
11.00 uur in de St.-Petruskerk - de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (t.o. de basiliek).
Van harte uitgenodigd!

Het priesterteam, diakens, catechisten, vrijwilligers en
kerkbestuur wensen U
een Zalig Kerstfeest en
een Gezegend Nieuwjaar!!

Denkt U aan inlegformulier in deze uitgave!! Het is voor de jaarlijkse Aktie KERKBALANS.
Het gaat om uw bijdrage in 2016!!
Niet vergeten -- Gewoon doen!!

Het volgende parochieblad no. 2 jaargang 19 verschijnt op
2 januari en loopt tot 6 februari 2016.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 23 december 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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