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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 6 februari 2016.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

WAARTOE ZIJN WE OP AARDE?
Herinnert u zich nog de eerste vraag uit onze catechismus? Ik herinner me nog precies het
eerste antwoord dat we begin 50-jaren in klas 3 moesten leren: “we zijn hier op aarde om
God te dienen en daardoor hiernamaals gelukkig te zijn”. Een paar jaar later moesten we het
antwoord uitbreiden met de toevoeging: “en daardoor hier én hiernamaals gelukkig te zijn”.
Het klimaatcongres te Parijs heeft veel bereikt – zeggen veel wetenschappers wereldwijd en nauwelijks bekomen van het afschuwelijk terreurgeweld in deze wereldstad, kondigde
men aan dat men klimaatdoelen had gesteld en ondertekend. We kunnen samen veranderen
…. het moet anders ….. anders loopt het niet goed af. Maar ondertussen hebben we al het ene
record gebroken van de warmste Kerst. Geen sneeuw, geen vorst, alleen maar lenteachtige
taferelen. Ach wat, dat kan nu eenmaal gebeuren, er zijn wetenschappers die het allemaal
overtrokken vinden. Collega H. Brouwers schreef een paar jaar geleden toen er in december
nog volop sneeuw lag: Ik ben bang voor een mensheid zonder geloof! De godsdienst smelt in
West-Europa weg als de sneeuw van december. Aanvankelijk was het een sprookjesachtig
wonderland geweest. Allengs overwoog de overlast. Alleen de kinderen wilden nog! Toen
begon de dooi, tergend langzaam. Op sommige plekken bleven grote hopen vervuilde sneeuw
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liggen. Tenslotte ging het snel en dreigde er overstromingen. In het dagelijks leven speelt
religie geen rol meer van betekenis. Bij jongeren en kinderen hangen nog wat vage religieuze
sentimenten, maar ze laten zich daar niet door storen; zoeken er soms wat troost. In een
liefdevol interview van Paul Witteman met Herman Finkers op tweede kerstdag enkele jaren
geleden , kon je het cultuurverschil pijnlijk duidelijk waarnemen. De journalist snapte er niets
van! Waarom kon de cabaretier zijn mystieke kijk op de schepping niet in een logische visie
omzetten? Voor Finkers was zo’n logica een reductie van de werkelijkheid. Dat is het
verschil, dunkt me, tussen geloof en ongeloof. Het moderne ongeloof heeft de wereld
verengd tot een logische gedachte. Bekeken door een wetenschappelijke bril is de wereld een
complex van oorzaken en gevolgen, van vormen en formules, waaruit de vraag naar het
waarom verbannen is. De beleving van het heelal is gereduceerd tot een
constatering zonder passie, zonder verdriet. Daarin kan geen God bestaan. In
de zeventiende en achttiende eeuw waren het vooral de geleerden in Europa
die vraagtekens gingen zetten bij het godsidee. Zij gingen processen meten,
in eenvoudige modellen vertalen en hun voortgang voorspellen. De wereld
leek een zelf aflopend systeem. De successen waren groot. Armoede en
ziektes werden overwonnen. De wetenschappelijke benadering drong in de
twintigste eeuw door tot de grote massa van de bevolking en ging de plaats
innemen van de oorspronkelijke ervaring van de schepping. Mensen hebben modellen
ontworpen om de natuur te beschrijven. En op den duur zijn ze die modellen gaan houden
voor de werkelijkheid zelf. Onze voorouders waren zich bij elk offer dat het leven vroeg,
bewust van een liefdevolle God die op hen toezag. Daarom wilden ze niet alleen weten hoe je
de wereld naar je hand kunt zetten, maar ook waaròm je dat zou doen. Het leven diende
ergens toe. Dat precies is verdwenen uit het wereldbeeld. De wereld is perfect voorspelbaar,
maar ze is er een zonder zin geworden. De enige zin - zo lijkt het - is ervan genieten zolang
het kan en door wie het kan. De werkelijkheid zelf lijkt kil en wreed. Filosofen gingen op
zoek naar vervangers voor God. De schoonheid, de liefde, de waarheid zouden de zin moeten
uitmaken. Maar waarom? Als de mens zijn eigen rechter is dan is een wereldoorlog nabij. Als
de wereld alleen zichzelf tot doel heeft, dan is er geen zin, want de zin ligt buiten het
systeem. Als we lezen over de roeping van Jesaja (zie Jes. 49,3,5-6), dan ontdekken we dat
hij ten diepste voelt dat hij niet zomaar een van miljoenen Judeeërs is, geboren om te sterven,
nee, hij is er met een goddelijke opdracht. Hij moet Israël de ogen openen voor de opdracht
die het heeft. …. Heeft Parijs ons de ogen geopend? Dat gevoel, dat wij persoonlijk en als
volk ergens toe geroepen zijn, ik hoop dat we dat kunnen terugwinnen voor onze kinderen en
kleinkinderen. En dat is niet eenvoudig! Want je moet natuurlijk niet gewoon de doelen die je
zelf in het leven hebt en de rol die je land in de wereld speelt gaan verheffen tot Gods wil.
Dat is arrogant en levensgevaarlijk. Dat is wat fundamentalisten en terroristen doen. God
blijft een mysterie. Er ìs een waarom van je leven, maar misschien kom je daar aan het eind
pas achter! Bijvoorbeeld als in een zorghuis een lieve begeleidster je bij de hand neem en je
uitnodigt je levensverhaal te schrijven en je met een schoenendoos vol foto’s langzaam het
gevoel krijgt: ja, ik diende ergens toe, al kan ik het niet onder woorden brengen! Er ìs een
reden waarom de mensheid er is, maar de formulering daarvan eist eerbied en
voorzichtigheid, voorzienigheid, misschien zelfs muzikaliteit. Ik hoop dat de mens van de
toekomst leert hoe mooi de wetenschap is, en dat hij echt niet àlles is. Er zijn dingen
waarover de wetenschap niet spreekt, zei de filosoof Wittgenstein (1889-1951), en dat zijn
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vaak de dingen waar het op aan komt! Zijn we juist daarvoor niet op aarde? Met dank aan
collega Harry Brouwers
Deken Wilbert van Rens.
DE HONGERIGEN TE ETEN GEVEN Thema Heilig Jaar
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. Ze kunnen je zo doordringend
aankijken. Foto’s van kinderen uit de Derde Wereld maken vaak grote indruk, omdat ze je
raken. Het zijn vaak foto’s van kinderen, die getroffen worden door honger, door ziekte, door
tekort aan mogelijkheden een menswaardig bestaan op te bouwen.
Het moet afschuwelijk zijn om als ouder je kinderen met honger naar bed te brengen. Ik denk
daarbij aan het verhaal dat een moeder uit Sri Lanka vertelde. Zij werkt de hele dag op een
theeplantage om de kost te verdienen. Maar dat is niet toereikend: “Ik verdien iedere dag twee
euro, maar ik heb drie euro nodig om mijn kinderen te eten te geven.”
Het eerste ‘Werk van Barmhartigheid’ is: de hongerige te eten te geven.
Misschien is het wel het eerste, omdat voedsel ook de eerste
levensvoorwaarde is. Zonder eten heb je geen leven, geen toekomst.
Voedsel heeft ieder mens nodig, niemand kan er buiten. Soms is het wel
eens een probleem dat er teveel voedsel voor ons is. We merken dan dat
we teveel eten en dat schaadt de gezondheid. Hele kuren kun je volgen
om af te vallen. Hele reclamecampagnes, die je aan de pillen, drankjes
of poeders willen krijgen om je gewicht te verbeteren. Dit tekent schril
af tegen de honger die er in hele grote gebieden van de wereld heerst; of
– dichter bij huis – mensen die naar de Voedselbank moeten.
De hongerige te eten geven – het eerste werk van barmhartigheid – vraagt ons niet om hele
broden op te sturen naar de hongergebieden. We kunnen wel de acties steunen, die de honger
de wereld uit willen helpen. Acties, die er vaak op gericht zijn, mensen te leren zichzelf te
helpen door duurzaam de grond te gebruiken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Daarnaast mogen wij ook kritisch zijn op onze eigen consumptie. Hoeveel stoppen we in ons
winkelwagentje dat we eigenlijk niet nodig hebben? Hoeveel voedsel wordt er weggegooid,
omdat we teveel gekocht hebben? De Universiteit van Wageningen heeft in een onderzoek
aangetoond dat wij, Nederlanders, gemiddeld 50 kilo goed voedsel per jaar weggooien. Dat
geeft wel te denken, zeker als je weet dat er elders in de wereld honger geleden wordt.
De wereld verbeteren en de honger van de ene op de andere dag opheffen, zal ons niet lukken.
Maar zelf klein stappen zetten kunnen we wel en geloven, dat ook dat bijdraagt aan
verbetering!
J. P. Janssen pr
NIEUWE MEDEWERKER COLLEGA KAPELAAN HARRIE PETERS.
In ons cluster HH. Petrus & Michaël, H Bernadette, H Paulus, H. Hart v Jezus, met daarbij de
parochie H. Gemma (Sanderbout) en de parochie O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard) is per 1
december j.l. tot kapelaan benoemd de ZEH Harrie Peters. Aanvankelijk studeerde hij af in
Franse Taal en Letterkunde en hierna begon hij de priesteropleiding in ons bisdom. Na zijn
priesterwijding in 2000 werd hij tot kapelaan benoemd in de drie parochies van Blerick-noord.
In later jaren kwamen daar ook de overige parochies van Blerick bij. Voor ons is Kapelaan
Peters nu allereerst benoemd tot lid van ons pastoraal team, dat de zorg heeft over onze
parochiecluster, alsmede van de parochies Sanderbout en Broeksittard en daarin is zijn eerste
opdracht zielzorger te zijn voor zieken en ouderen. Dit betekent dat hij de toediening van
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sacramenten verzorgt in al onze zorginstellingen en eveneens bij de ons bekende particuliere
contacten in ons cluster. We hebben er alle vertrouwen in dat hij veel kan betekenen voor onze
Kerk en vooral voor pastorale bediening aan al onze gelovigen op weg naar Gods Vaderhuis.
We wensen hem Gods Zegen toe in dit zo bijzondere pastorale werk van barmhartigheid en
verbondenheid met de Heer. We hopen op uw aller begrip en medewerking. Met veel dank.
Deken Wilbert van Rens.
DE DORSTIGEN LAVEN vervolg Thema Heilig Jaar
Uit mijn kinderjaren kan ik mij herinneren hoe heerlijk het was, als je op een warme dag een
glas koud water kon drinken. Na school als een hazewind naar huis, omdat daar het water niet
zo lauw was als uit de schoolkraan. Heerlijk koud water. Het kon je dan
echt verfrissen.
Voor ons is het niet voor te stellen dat er geen water uit de kraan komt.
Wanneer er eens een leidingbreuk is of er andere werkzaamheden aan het
leidingnetwerk zijn, dan voelen we meteen dat het grote aanpassingen
vraagt: om te drinken, om te wassen, om te koken, om het toilet door te
spoelen. We beseffen dan misschien nog meer dan anders dat water
levensnoodzakelijk is. Water, schoonwater, drinkwater betekent leven.
Zonder water kun je maar een dag of wat in leven blijven. We realiseren
ons dat vaak niet, omdat het zo vanzelfsprekend is dat er water uit de
kraan komt. In Derde Wereldlanden is dat wel anders. We kennen we foto’s of filmbeelden
waar mensen met jerrycans in de hand in lange rijen voor een watertappunt staan. Waterputten
slaan en zorgen voor schoon water is een zaak van levensbelang. Daaraan meehelpen en acties
in ervoor steunen is werken aan barmhartigheid: de dorstige laven.
Maar naast de letterlijke dorst is er ook een andere dorst. Dorst naar geestelijke verfrissing.
Dorst naar water dat je spirituele leven kan verfrissen. Om ook in gelovig opzicht niet op te
drogen, is het nodig dat je verfrist wordt. We komen daar in onze hectische en drukke
samenleving vaak niet aan toe. Haast helpt je niet om je spiritualiteit te verfrissen. Het is
opvallend dat hoe langer hoe meer mensen dat beginnen te begrijpen. Vaak zie je dat
zakenmensen of andere leidinggevenden zich enkele dagen terug trekken in de stilte van het
klooster om weer diepgang in hun leven te krijgen en niet te blijven steken in
oppervlakkigheid. Jezus trekt zich regelmatig terug om te bidden. We lezen dat vaak in het
evangelie. De stilte helpt je geest om het verlangen en de weg naar de ander, naar de
medemens, te vinden voor een nieuw verstaan. De stilte en het gebed helpen je de bronnen te
vinden om uit te putten, zodat je niet geestelijk verdroogt. Die stilte en het gebed zoeken, kan
de dorst van jezelf laven.
J. P. Janssen pr
DAG VAN HET JODENDOM OVER RELIGIEUS GEWELD
Dinsdag 19 januari in Sittard
In het kader van de Dag van het Jodendom in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wordt
op dinsdag 19 januari een bijeenkomst georganiseerd in het Mariapark aan de Oude Markt
(tegenover de basiliek) in Sittard. Het uiterst actuele thema van de samenkomst is ‘leven onder
bedreiging’. Sprekers zijn prof. Dr. Fred van Iersel en de joodse journalist Hans Knoop.
Hans Knoop zit sinds 1963 in de journalistiek en heeft als oud-oorlogscorrespondent vele
oorlogen verslagen en daar ook boeken over gepubliceerd. Landelijke bekendheid kreeg hij in
de jaren zeventig met zijn jacht op de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Menten. En
afgelopen jaar trok zijn in mei uitgezonden documentaire over het leiderschap van de Joodsche
raad ten tijde van de bezetting veel aandacht. Knoop zal in zijn lezing het thema jodendom en
geweld centraal stellen en met name vanuit de halacha de sprong naar de actualiteit maken.
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Fred van Iersel is hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de
universiteit van Tilburg en docent Sociale Leer van de Kerk aan verschillende
theologieopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Hij belicht in zijn lezing de katholieke visie
op vrede en plaatst die in de actuele context van religieus gemotiveerd geweld en
neorealistische politiek.
De dag vindt plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur en is voor iedereen bij te wonen. Aanmelden
kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl. De dag wordt georganiseerd door de
Resonansgroep Jodendom en Katholieke Kerk in Limburg. De dag werd acht jaar geleden door
de Nederlandse bisschoppen ingesteld om de kennis van en de dialoog met het levende
Jodendom te bevorderen. Meer info over de landelijke dag in het algemeen:
www.dagvanhetjodendom.nl

IN HET HEILIG JAAR MET DE BISSCHOPPEN NAAR ROME
In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid biedt het bisdom Roermond in
november een bedevaart naar Rome aan. Van 12 tot en met 17 november gaan bisschop Wiertz
en hulpbisschop De Jong met een grote groep Limburgse pelgrims naar het hart van de
wereldkerk. Tijdens de reis worden in Rome de vier grote basilieken bezocht en is er
gelegenheid om door de Heilige Deur te gaan, want dat hoort bij een Heilig Jaar. Verder staat
een kennismaking met het antieke Rome op de agenda en uiteraard deelname aan de algemene
audiëntie bij paus Franciscus. Er is volop gelegenheid om te genieten van het vele moois dat
Rome te bieden heeft. De reis kost € 839 per persoon. Voor aanmeldingen of meer informatie:
www.huisvoordepelgrim.nl of www.bedevaarten.com. Bellen of mailen kan ook: 043-3215715
of info@huisvoordepelgrim.nl.
GEBEDSINTENTIES
Voor de maand januari luidt de algemene gebedsintentie: Interreligieuze
dialoog. Dat de oprechte dialoog tussen mensen van verschillende
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.
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt:
Zorg voor de schepping. Dat wij zorg dragen voor de ons geschonken
schepping, en haar cultiveren en in stand houden voor de toekomstige
generaties. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Azië. Dat de dialoog en
ontmoeting tussen het christelijke geloof en de Aziatische volken mogen
toenemen.

Januari
2016

Februari
2016

LEZINGENREEKS ACADEMIE ROLDUC
Vervolg Jaarprogramma
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).
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Een heel hartelijk DANK-U-WEL aan al degenen die ook dit
jaar weer hebben bijgedragen aan de mooie vieringen en
versieringen in de Kersttijd! Onze kerken waren dit jaar
uitzonderlijk mooi gesierd, prachtig daarbij verlevendigd
door Koorgezang etc . Dank aan: Kerststalbouwers,
bloemdecoratiegroep, kosters, lectoren en acolieten, zangers,
organisten, dirigenten, collectanten en allen die zich hebben
ingezet voor onze kerken. Heel hartelijk dank!!

LIMBURGSE JONGEREN LOPEN ZICH WARM VOOR WJD 2016
Een bezoek aan een asielzoekerscentrum, kajakken in de Ardennen, een bezoek aan
catecheseclub. De Limburgse jongeren die gaan deelnemen aan de Wereldjongerendagen
2016 bereiden zich op allerlei manieren voor. De WJD vinden deze zomer plaats van 26
juli tot en met 1 augustus in Krakau in Polen. De ontmoetingsdagen met misschien wel
meer dan een miljoen jongeren staat in het teken van Barmhartigheid. Vanuit het bisdom
Roermond wordt een reis voor jongeren naar de WJD aangeboden. Behalve naar de WJD
in Krakau, zal de groep Limburgse jongeren vooraf ook enkele dagen in het Poolse bisdom
Gniezno verblijven. Achteraf bestaat nog de mogelijkheid door te reizen naar de
Mariabedevaartplaats Czestochowa, naar Wadowice (geboorteplaats van de heilige paus
Johannes Paulus II) en het voormalige concentratiekamp Auschwitz. Ook wordt op de
terugreis nog Praag bezocht. Het belooft een heel mooie reis te worden. Zin om mee te
gaan? Meer informatie over deelname, kosten en aanmeldingen is de vinden op de speciale
website www.wjd2016.nl of  06-28729707.

PATER PIO, VOLGELING VAN ST. FRANCISCUS EN ST. ANTONIUS
9 daagse reis naar Padua, San Giovanni Rotondo en Assisi van 22 tot en met 30 juni 2016.
Op verzoek van Mgr. Wilbert van Rens, organiseert de stichting Bon Pasteur een 9 daagse
bedevaart/cultuurreis naar de Heilige Pater Pio, volgeling van de Heilige Franciscus en de
Heilige Antonius. Ga met ons mee en laat het voorbeeldig leven van Sint Antonius, de Heilige
Pater Pio, de Heilige Clara en St. Franciscus u in uw hart raken. Met het volgende
reisprogramma gaat dat zeker lukken! Via Altötting (Mariabedevaartsplaats Zuid-Duitsland,
onze 1e overnachting) komen we op de 2e dag aan in Padua aan, alwaar we nabij heiligdom tev
H Antonius voor 1 overnachting verblijven. Dan gaan we San Giovanni Rotondo bij H Pater
Pio en hier verblijven we 3 dagen en hebben daardoor volop gelegenheid alles omtrent de
heilige Pater Pio in ons op te nemen. Daarna gaan we naar Assisi, het bedevaartsoord van de H.
Franciscus en hier verblijven we 2 dagen. Via de terugtocht met een overnachting in
Einsiedeln, de Mariabedevaartsplaats van Zwitserland sluiten we deze indrukwekkende
pelgrimsreis af die geheel begeleid wordt door de prachtigste ontmoetingen met mooie
panorama’s en bijzondere toeristische plaatsen met al hun monumentale bouwwerken.
Via Frankrijk , Luxemburg en België gaan we weer naar huis en hebben zodoende een “rondje”
Europa gemaakt met in onze bagage onvergetelijke momenten en indrukken en de moed om de
naastenliefde zoals de heilige Franciscus en zijn volgelingen die uitdroegen ook bij ons uit te
dragen. U vindt een uitgebreide beschrijving van deze reis in de folder die u vindt achter in de
kerk of op www.bonpasteur.eu .
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Deze 9 -daagse reis kost slechts € 745,-- per persoon in een twee persoonskamer. De toeslag
eenpersoons kamer bedraagt €140,--. In de prijs is begrepen:

Vervoer per luxe touringcar

Verzorging op basis van halfpension in goede hotels met alle kamers minimaal
douche/wc

Alle excursies ( exclusief eventuele entrees)

Inclusief en collectieve reis en bagage verzekering. Voor slechts € 45,-- per persoon
kunt u deelnemen aan de collectieve annuleringsverzekering te betalen bij de
aanmelding.

Geestelijke begeleiding door Mgr. W. van Rens

Bekwame reisleiding door de stichting Bon Pasteur
Aanmelden via een aanmeldingsformulier dan wel via email info@bonpasteur.eu of bij deken
Mgr. W. van Rens. Verdere informatie bij de stg. Bon Pasteur. www.bonpasteur.eu of bij de
reisleider Gerard van Rens, gerard@vanrens.be of per telefoon +32 470653514

2016
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz. 20

Doe mee aan Kerkbalans

---Mijn kerk inspireert
Mensen zeggen wel eens: “De Kerk is van de pastoor.” Of misschien: “Van het
kerkbestuur.” Een enkeling denkt dat de paus zich met alle plaatselijke kerken bezighoudt.
Maar niet is minder waar. De kerk, dat zijn alle parochianen samen. Het is úw kerk. Het is
ónze kerk! Dit betekent dat we ook samen verantwoordelijk zijn voor onze kerk en voor
het kerkelijk leven in onze parochie. Ook financieel. Het onderhoud van het gebouw, de
kosten voor de vieringen of de inzet van het pastorale team worden niet door de paus of de
bisschop betaald, maar door alle parochianen samen. Als u denkt: “Daar staat mijn kerk en
die is waardevol voor onze gemeenschap,” mogen we dan ook dit jaar weer op uw
financiële steun rekenen? Doe mee aan de Actie Kerkbalans. Voor banknrs: zie blz 20!!

“BENEMERENTI” BGV AFSCHEID IN HET KERKBESTUUR
Het kerkbestuur heeft in een bijeenkomst afgelopen december afscheid genomen van
penningmeester Dhr Wim Doggen. Hij was sinds 1 januari 2008 penningmeester van de
parochies HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette en H. Paulus te Sittard. Sinds 1 januari
2014 was hij ook penningmeester van de parochie H.Hart van Jezus te Sittard.
Zoals afgelopen zomer al gemeld heeft hij dit besluit tot afscheid moeten nemen omdat hij
zijn taak niet meer kan combineren met zijn baan, en wordt het penningmeesterschap
overgedragen aan Henk Wetzels. Henk was eerder al vanaf 1995 penningmeester voor de
parochie HH. Petrus en Michaël, vanaf 1998 tevens van de parochie H. Paulus, en vanaf
2005 ook van de parochie H. Bernadette. We zijn Wim veel dank verschuldigd. Niet alleen
mag duidelijk zijn dat het penningmeesterschap van drie en later vier parochies een grote
belasting voor een vrijwilliger is, het penningmeesterschap van de binnenstadparochie op
zich is al zeer intensief. Bijzonder genoemd mag worden zijn inzet en financieel inzicht
tijdens de ombouw van de Bernadettekerk tot RK Urnenhof. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat hij bij zijn afscheid de Pauselijke onderscheiding “BeneMerenti” heeft
mogen ontvangen. Wim, nogmaals heel veel dank en proficiat!
Namens Kerkbestuur, Deken Wilbert van Rens.
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AAN JOU HET WOORD --- Gebedsweek voor de eenheid
Aan jou het woord. Zo luidt het motto van de Gebedsweek voor de eenheid van alle
christenen, die van 17 tot en met 24 januari wordt gehouden. Met gelovigen van over de
hele wereld bidden we dan om eenheid tussen de christelijke kerken. ‘Aan jou het woord’ is
een vrije vertaling van het officiële thema: ''Geroepen om de machtige daden van de Heer te
verkondigen.” Het betekent eigenlijk dat wij als gedoopte mensen allemaal geroepen zijn
om het geloof uit te dragen en het om het in praktijk te brengen. Als parochianen onder
elkaar, maar ook als leden van verschillende kerken. Dat wij ‘geroepen’ zijn, wil zeggen dat
het woord nu aan ons is om het Gods Liefde uit te dragen in de wereld. Dat hoeft niet altijd
plechtige woorden, maar kan ook in gewone alledaagse dingen. Op de gebedskaart die dit
jaar is uitgegeven staat het zo:
Aan jou het woord
Je stappen
zullen je woorden zijn,
de weg je lied,
de vermoeidheid je gebeden.
En aan het eind
zal de stilte tot je spreken

GEBED VOOR DE EENHEID te bidden van 18 t/m 25 januari
“Mogen ze allen één zijn, zoals Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik in U; mogen ze
ook één zijn in Ons, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt”. En de
glorie die Gij Mij hebt gegeven, heb ik ook aan hen gegeven, opdat ze één zijn,
zoals Wij één zijn: Ik in hen, en Gij in Mij, opdat ze de volmaakte eenheid
bezitten, en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden, en dat Gij hen
hebt bemind, zoals Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij
hebt gegeven, met Mij mogen zijn, waar Ikzelf ben; dat zij Mijn heerlijkheid
mogen aanschouwen, die Gij Mij hebt gegeven.’ (Joh. 17, 21-24)
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 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 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
8
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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
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. 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
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540
NL98RABO 0147603676

Kerkelijke Cijfers: In het afgelopen kalenderjaar 2015 werd in de St.-Petruskerk Binnenstad,
aan 30 kinderen het H. Doopsel toegediend, verder deden 48 kinderen (met kinderen uit
buurtparochies) de 1e H Communie en aan 51 kinderen (ook met kinderen van buurtparochies)
werden het H Vormsel toegediend. Verder ontvingen ook 4 ouderen hun H Vormsel; aan 10
bruidsparen werd het Sacrament van het Huwelijk toegediend, en via onze St.-Petruskerk
waren er 59 kerkelijke uitvaarten waarvan 21 met crematie.

H. DOOPSEL
Nikki en Kyra, dochters ouders Tatto Acosta-Hermans, H.Hermansln 436 Geleen *6-12-15
Tes, dochter oud Koerts-de Greef, Past Schoenmaeckerstr 4 C Geleen *6-12-15
Finne en Svenne, dochters v Schepers-Jans, Veluwestr 2, * 27-12-2015
Gefeliciteerd!! Wij bidden dat de dopelingen Nikki, Kyra, Tes, Finne en Svenne
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.
OVERLEDEN
Guus Timmermans

Paardestraat 17
Putstraat 116
Mia Meuwissen-Meuwissen Smithlaan 151
Vic van Neer
Rosmolenstraat 40/2
Guus Paques
Brugstraat 141
Efisio Crabu

67 jaar
89 jaar
96 jaar
92 jaar
88 jaar

†
†
†
†
†

01-12-2015
01-12-2015
07-12-2015
14-12-2015
28-12-2015

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
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GEZINSMIS MARIA LICHTMIS
Op zaterdagavond 30 januari is er bij gelegenheid van het naderende
feest van de Opdracht van Jezus in de tempel - Maria Lichtmis - om
18.00 uur in de St.-Petruskerk weer een speciale Gezinsmis. Ouders
en kinderen, welkom!
ZIJ ONTVANGEN OP 24 JANUARI 2016 HET SACRAMENT VAN HET HEILIG VORMSEL
TOEGEDIEND DOOR MGR. H. SCHNACKERS:
Isis Boon
Gemma Bothmer
Esmee Bovendeert
Lee Crauwels
Mats Debets
Sven van Eeghem
Soraya van Eijsden
Gina Gagliardi
Senna Griek
Marie Hage
Kim Halders
Aukje Hermanns
Sidney Hoofs
Amber Koenen
Britt Jansen
Celine Junghans
Kenai Lehnen

Kian Lehnen
Charlotte Lemmens
Fabian Lenselink
Casper Lentjes
Loeka Kuhnen
Sanne van de Manakker
Lorenzo Migdalski
Benjamin Meijs
Ieke Nijsten
Kevin Peerebooms
Joris Pijper
Maud van Proemeren
Djim Rouschop
Romy Salden
Meike Schmeits
Lynn Scholtes
Dean Schrijen

Jason de Sévrèn-Jacquet
Mike Queis
Nova Schaefer
Niels Sievers
Martijn Smits
Finn Stoop
Guillaume Strijdhagen
Bente Triepels
Tara Tummers
Lizzy van der Veen
Sjoerd Veldhuijsen
Victor Vroemen
Thomas Werdens
Patryk Wiatr
Melle ten Wolde
Rick Zegwaard

PROFICIAT MET JULLIE KEUZE OUDERS EN KERK STAAN ALS ÉÉN MAN ACHTER JULLIE!!
ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK
gehouden. 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 sinds oktober weer de wekelijkse Aanbidding
gehouden. Het bijzondere hiervan is dat dit gebeurt voorafgaand aan de avondmis: de
Uitstelling begint om 18u30. Onze Zusters Dominicanessen begeleiden deze
Uitstelling met Aanbidding. Aansluitend volgt de avondmis van 19u. We houden de
Donderdag aan als de dag van de Instelling van de H. Eucharistie. Na de avondmis
kunnen de kerkgangers elkaar even ontmoeten op de pastorie voor een kop koffie,
samen met onze zusters.
IN DE

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET
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UW AANDACHT S.V.P.: DE ZONDAGSE HOOGMIS OM 11U!!
Zondag 3 januari: Driekoningen: Hoogfeest Openbaring des Heren.
Zondag 10 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd.
Zondag 17 januari: Tweede Zondag door het Jaar.
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Zondag 24 januari: Derde zondag door het Jaar. In de St.-Petruskerk in de H. Mis van 11.00
uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel aan leerlingen van de groepen 8 van de
Binnenstad, Baandert, en Limbrichterveld/Hoogveld door Mgr. H. Schnackers.
Zondag 31 januari: Vierde zondag door het Jaar. LET OP: vanwege a.s. feest Opdracht
van de Heer (Maria Lichtmis) is op zaterdagavond (30 januari) om 18.00 uur in de St.Petruskerk tevens een gezinsviering. Tevens wordt al de komende gedachtenis van de H.
Blasius (3 februari) geëerd en daarom wordt in dit weekeinde al de Blasiuszegen in alle
HH.Missen gegeven ter afweer van keel- en andere ziekten.
Dinsdag 2 februari: Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Dag van het Godgewijde leven. In de Eucharistievieringen vindt de zegening van de kaarsen
plaats.
Vrijdag 5 februari: 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.
Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht, maar wilt u wel graag de
communie ontvangen, neemt u dan contact op met één van de priesters/diakens of de
administratie!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 6 februari-19 maart 2016.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
donderdag 28 januari 2016 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 gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 2 januari
Dinsdag 5 januari
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl
H. Pater Karel
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Catharina Krux; nadiensten: Guus TimHendriks ; ev tev Onbevlekt Hart van Maria
mermans, Efiso Crabu, Mia Meuwissenvoor priesterroepingen in parochie, dekenaat
Meuwissen , Vic van Neer (samenzang)
en bisdom (D)
Zondag 3 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. vd
Woensdag 6 januari
fam Roppe-Kissels; gestpljrd overl. vd fam
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
Brouwers-Geraets (samenzang)
gezinnen en de moed om godsdienstig te
Maandag 4 januari
leven (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. vd
19.00 uur gestev overl echtpaar Verviersfam Roppe-Kissels; ev tev de H. Geest v
Gieskens
allen, die in ons bisdom en in de parochies
Donderdag 7 januari
gesteld zijn om leiding te geven (D)
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08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; uit
dankbaarheid vw Christus' permanente
aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)
18.30 uur Uitstelling-Aanbidding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 januari
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 januari
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken v zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd Mathieu Noteborn; plev overl.
ouders Gerards-Schoonus; gestplev v
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten
Guus Timmermans, Efiso Crabu, Mia
Meuwissen-Meuwissen, Vic van Neer, Guus
Paques (samenzang)
Zondag 10 januari
Feest Doop van de Heer
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. v.d
fam. Roppe-Kissels; gestplev echtelieden Jeun
en Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev overl
fam Muyres-Maessen (St.-Petruskoor)
Maandag 11 januari
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 12 januari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en Mgr. Ben Janssen
19.00 uur ev gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 13 januari
08.00 uur ev gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Donderdag 14 januari
08.00 uur ev v overl. vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
18.30 uur Uitstelling-Aanbidding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
12

19.00 uur ev overl. vd fam Feron-Hoenen
Zaterdag 16 januari
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoude-nis
der Kranken v zieken en noodlijdenden (D);
gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Efisio Crabu; pljrd Louis
Beursgens; gestplev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadiensten Mia MeuwissenMeuwissen, Vic van Neer, Guus Paques
(samenzang)
Zondag 17 januari
Tweede zondag door het jaar
11.00 uur pljrd Paul Jessen en Truus
Jessen-Janssen; pljrd Dolf Ruigt; Twan
Vermin; gestplev overl fam Cobben-Cals;
gestpljrd Guus van Aubel en Mia v AubelArnoldts; overleden familieleden PierWeijzen (Schola S.Michael)
Maandag 18 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
Dinsdag 19 januari
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 20 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
Donderdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
08.00 uur ev v d overl. vd fam. Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
18.30 uur Uitstelling-Aanbidding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 22 januari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Zaterdag 23 januari
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
19e Jaargang, no 2 - 2 januari 2016

Zondag 31 januari
Catharina Krux; nadiensten: Mia MeuwissenVierde zondag door het jaar
Meuwissen, Vic van Neer, Guus Paques
11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers;
(samenzang)
gestpljrd v Jo Göbbels; gestpljrd overleden
Zondag 24 januari
echtpaar Ritzen-Merckelbagh; gestpljrd
Derde zondag door het jaar
Corry Strijbos (St.-Petruskoor)
Viering van het Heilig Vormsel, Vormheer
(Schola S. Michaël)
Mgr. H. Schnackers
Maandag 1 februari
11.00 uur pljrd Rika Dieteren-Geurts
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
(samenzang)
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
Maandag 25 januari
om leiding te geven (D)
Feest Bekering vd heilige apostel Paulus
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 2 februari (Maria Lichtmis)
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
Feest Opdracht vd Heer
en em-past. Eduard Hoenen; gestev Maria
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
ten Dijck
Hendriks; ev tev. de H. Engelbewaarders uit
Dinsdag 26 januari
dankbaarheid v bescherming en leiding (D)
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Woensdag 3 februari
Hendriks
H. Blasius, bisschop en martelaar
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinWoensdag 27 januari
nen en de moed v godsdienstig leven (D)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v pelgrims tev H Bernadette
Donderdag 4 februari
Donderdag 28 januari
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
H. Thomas van Aquino, priester en
permanente aanwezigheid in de H.
kerkleraar
Eucharistie (D); gestev echtp Caulfield08.00 uur ev v het welzijn v alle levende
Tholen
priesters, diakens en missionarissen van het
18.30 uur Uitstelling-Aanbidding
bisdom Roermond (D)
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
18.30 uur Uitstelling-Aanbidding
Corbeij-Gieskens
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 februari
Vrijdag 29 januari
H. Agatha, maagd en martelares
08.00 uur ev v het welzijn v onze Heilige
Eerste vrijdag van de maand
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
eerherstel (D); v overledenen vd fam
Zaterdag 30 januari
Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid
08.00 uur overl grootouders Simonis(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter
19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken
Jezus; ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck
voor zieken en noodlijdenden (D); gestev
Zaterdag 6 februari
echtp Caulfield-Tholen
H Paulus Miki en gezellen, martelaren
18.00 uur Gezinsmis: pljrd v overl ouders
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
Wijshoff-Bormans; gestplev v zielenrust v
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
en bisdom (D); gestev echtp CaulfieldHubertina Catharina Krux, nadienst v Guus
Paques (samenzang)
Tholen
KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET
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St.-Michielskerk
echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zondag 3 januari
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Hoogfeest Openbaring des Heren
Caulfield-Tholen (Bernadettekoor)
09.30 uur pljrd Jan Marx; gestev v
Zondag 24 januari
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
Derde zondag door het jaar
en Maria Hubertina Catharina Krux;
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
gestev echtp Caulfield-Tholen
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
(samenzang)
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldDonderdag 7 januari
OPEN KERK
Tholen (samenzang)
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding
Zondag 31 januari
Zondag 10 januari
Vierde zondag door het jaar
Feest Doop van de Heer
09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; gestev
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
Catharina Krux; gestev echtp Caulfieldgestev echtp Caulfield-Tholen (Schola
Tholen (samenzang)
Sittardiensis)
Zondag 17 januari
Donderdag 4 februari
OPEN KERK
Tweede zondag door het jaar
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding
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 op zaterdag en zondag!
Zondag 3 januari
Feest Doop van de Heer
Hoogfeest Openbaring des Heren
09.30-10.00 uur: Biechtgelegenheid
09.30-10.00 uur: Biechtgelegenheid
10.00 uur ; v overl echtp Caulfield-Tholen
10.00 uur Jaardienst Gérard Borsboom en
(Basiliekkoor)
overl. ouders Jean (Sjang) Tholen en Carla
Dinsdag 12 januari
Cleven; v de levende en overl leden v d
09.00 uur :v overl echtp Caulfield-Tholen
Aartsbroederschap; v overl echtp
Donderdag 14 januari
Caulfield-Tholen
10.30 uur Joep Geelen; v de kinderen vd
Dinsdag 5 januari
Kinderkrans en leden vd AartsbroederH. Pater Karel
schap, v overl echtp Caulfield-Tholen;
09.00 uur overl echtp Caulfield- Tholen
Zaterdag 16 januari
Donderdag 7 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur v Vic v. Neer; v Toon
09.30-10.00 uur Biechtgelegenheid
Vleeshouwers ;v de kinderen vd
20.00 uur Ab Oriënte kooruitvoering.
Kinderkrans en leden vd AartsbroederZondag 17 januari
schap, v overl echtp Caulfield-Tholen
Tweede zondag door het jaar
Zaterdag 9 januari
09.30-10.00 uur: Biechtgelegenheid
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
10.00 uur gest jrd ouders Penners van
09.30-10.00 u Biechtgelegenheid
Helden en zoon Harrie Penners; v overl
Zondag 10 januari
echtpaar Caulfield-Tholen
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Dinsdag 19 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
10.30 uur v familie, kinderen en
kleinkinderen; v Pierre Schmeits; v de
kinderen vd Kinderkrans en leden vd
Aartsbroederschap, v overl echtp CaulfieldTholen.
Zaterdag 23 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
09.30-10.00 uur Biechtgelegenheid
Zondag 24 januari
Derde zondag door het jaar
09.30-10.00 uur: Biechtgelegenheid
10.00 uur v overl echtp Caufield Tholen
(Basiliekkoor)
Dinsdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en
Kerkleraar

10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
voor de leden v d Aartsbroederschap;
voor overl echtp. Caulfield –Tholen.
Zaterdag 30 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
09.30-10.00 uur Biechtgelegenheid
Zondag 31 januari
Vierde zondag door het jaar
09.30-10.00 uur: Biechtgelegenheid
10.00 uur v. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 2 februari (Maria Lichtmis)
Feest Opdracht vd Heer
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 4 februari
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans
v de leden v d Aartsbroederschap, voor
overl. Echtp. Caulfield -Tholen
Zaterdag 6 februari
H Paulus Miki en gezellen, martelaren
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
09.30-10.00 uur Biechtgelegenheid

TIJDENS HEILIG JAAR is Onze Basiliek een Poort naar God’s 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 staan we open
voor ontmoetingen om de werken van barmhartigheid blijvend aan te wijzen als de middelen bij
uitstek om zo mede het Gelaat van de Barmhartige Vader te tonen. U ziet op een grote “banner”
aangeduid de zeven werken van barmhartigheid - als je de basiliek binnengaat – je komt er niet
langs…. Daarom is in iedere basiliek de mogelijkheid aangegeven om in een speciaal
gebedsmoment het Sacrament van Barmhartigheid te ontvangen. Niet voor niets wordt verwezen
naar de uitspraak van Jezus zelf:“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is “ (Lucas
6,36). Men doet er goed aan deze uitspraak van Jezus in het geheel van de dialoog van toen te
lezen: Jezus had het erover dat je zelfs je vijand moet liefhebben, niet anderen veroordelen maar
juist opkomen voor de zwaksten en niet denken dat krijg ik dan wel terug en …. bedenk wel – zo
zegt Jezus – God is ook goed voor ondankbare en slechte mensen …. ze zijn allemaal kinderen
van God en zo moeten wij ook als kinderen Gods handelen. In het kader van dit Heilig Jaar is er
daarom speciale gelegenheid om het sacrament van boetvaardigheid (biecht) te ontvangen. Vòòr
iedere hoogmis op zondag in dit Heilig Jaar 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 er iets voor
doen om naar de bron komen. Zo wensen we u een Heilig Jaar toe.

KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET
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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

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 5 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de
parochie 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.
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
16
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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.

OPENBARING VAN DE HEER

Zaterdag 2 jan
Maandag 4 jan
Woensdag 6 jan

19.00 u Overleden ouders Wetzels-Nohlmans
19.00 u Jo Boers
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
DOOP VAN DE HEER

Zaterdag 9 jan
Maandag 11 jan
Woensdag12 jan

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
2E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 16 jan
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 18 jan
19.00 u Jo Boers
Woensdag 20 jan
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 23 jan
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 25 jan
19.00 u Jo Boers
Woensdag 27 jan
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
4E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 30 jan
19.00 u Patroonsfeest H. Paulus – Voor de parochie *)
Maandag 1 feb
19.00 u Jo Boers – Ter ere van onze Lieve Vrouw v Lourdes
Woensdag 3 feb
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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.
*) op Zaterdag 30 januari wordt al de komende gedachtenis van de H. Blasius (3 februari)
geëerd en daarom wordt in dit weekeinde de Blasiuszegen in de H.Mis gegeven ter afweer van
keel- en andere ziekten.
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►►In het afgelopen kalenderjaar 2015 werd in de H. Paulusparochie, Limbrichterveld, aan 6
kinderen het H. Doopsel toegediend, de 1 e H Communie en H Vormsel werden toegediend via de
St.-Petruskerk, er waren 12 kerkelijke uitvaarten waarvan 8 met crematie.
Misintenties volgende parochieblad tot 23 januari bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

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

Zondag 3 januari:
Openbaring des Heren 10.30 uur
Schola
Familie Zinken- Beckers, kinderen en kleinkinderen; Mia van den Heuvel- van de Wiel;
Reinhard en Fien van de Brock - Limpens
Zondag 10 januari:
Doop van de Heer
10.30 uur The Voices of Kids*)
Zondag 17 januari:
2e Zondag dh Jaar
10.30 uur Hofzèngesj (dialectmis)
Jaardienst overleden ouders Houben- Ubachs
Zondag 24 januari:
3e Zondag dh Jaar
10.30 uur Cantate
Jaardienst overleden ouders Langeveld- Wanders en kleinzoon Jurdin; jaardienst Theo Schulpen;
jaardienst Wil Muris
Zondag 31 januari:
4e Zondag dh Jaar
10.30 uur Volkszang **)
Annie Nicoll- Poussart; jaardienst ouders Jac. Ewals en Dora Hanssen en Bea Hamans
*) geen gezinsviering **) op Zondag 31 januari wordt al de komende gedachtenis van de H.
Blasius (3 februari) geëerd en daarom wordt in dit weekeinde de Blasiuszegen in de H.Mis
gegeven ter afweer van keel- en andere ziekten.
ONLANGS OVERLEDEN Op 28 december is overleden Mevr. Clien Scheffer-v Nooy op 64jarige leeftijd. Zij woonde Janeker Vaart 2. Zij moge rusten in Gods Vrede.
ROZENKRANSGEBED In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard
Elke dinsdag 18.00 uur
Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur
N.B. DE ZUSTERS DOMINICANESSEN HEBBEN LATEN WETEN DAT ER OP
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG GEEN STILLE AANBIDDING EN VESPERS
MEER IS IN DE MARIAKAPEL.
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 is ingegaan per 1 januari 2016.
SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK
De H. Hart parochie van Overhoven heeft voedsel ingezameld voor de actie 'Samen voor de
Voedselbank', een initiatief van de regionale zender 'Limburg 1' (L1). De inzamelingsactie is
succesvol verlopen. De Parochie heeft, met steun van Basisschool Overhoven en de
plaatselijke koren, wel meer dan 700 producten ingezameld! Dank aan eenieder! Op donderdag
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17 december jl. hebben vrijwilligers van de parochie de ingezamelde producten naar het centrale
inzamelpunt van L1 gebracht. De actie L1 Samen voor de Voedselbank heeft in totaal in heel
Limburg 142.326 producten opgeleverd; hiermee kunnen maar liefst 12.621 voedselpakketten
worden samengesteld ter waarde van 241.954 euro. Dat is donderdagavond 17 december 2015
bekendgemaakt tijdens de afsluitende liveshow op L1 TV. Elf dagen lang heeft L1 samen met
heel Limburg actie gevoerd om zoveel mogelijk producten in te zamelen voor de Limburgse
voedselbanken. Dit jaar hadden zich meer dan 80 acties aangemeld verspreid door heel
Limburg. De ingezamelde producten worden de komende weken, via de 6 Limburgse
voedselbanken, verdeeld onder de 1.533 Limburgse gezinnen die voor hun eerste
levensbehoeften afhankelijk zijn van de voedselbank. Met de actie is tevens geprobeerd om de
lang houdbare voorraad van de voedselbanken in Limburg te laten groeien. De actie voor de
voedselbanken was een gezamenlijk initiatief van alle regionale omroepen in Nederland. Elke
omroep vulde de actie in de eigen provincie op een eigen manier in.
EERSTE H. COMMUNIE OVERHOVEN
Op maandag 11 januari is er weer een bijeenkomst voor de ouders van onze communicanten. De
bijeenkomst wordt gehouden in het parochiezaaltje, aanvang 20.00 uur. Op deze avond zullen de
werkgroepen worden vastgesteld en zullen er afspraken gemaakt worden. Het is belangrijk dat u
als ouder hierbij aanwezig bent.
SACRAMENTEN
Afgelopen jaar zijn er in onze parochie 13 kinderen gedoopt, deden 12 kinderen hun eerste H.
Communie en ontvingen 15 jongeren het H. Vormsel. Vanuit onze kerk waren er 17 uitvaarten.
Dit jaar wordt het Vormsel gehouden op vrijdag 11 maart om 19.00 uur en de Eerste H.
Communie op zondag 22 mei om 11.45 uur.
ACTIES T.B.V. DE PAROCHIE
De boekenmarkt op zondag 29 november bracht €278,45 op. De kerststukjes hebben €250,opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die, op welke wijze dan ook, betrokken is geweest bij de
acties voor de instandhouding van onze kerk.
VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!
INGbank: NL 37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594.
Op ons parochiekantoor zijn nog steeds voor €5,00 ansichtkaarten te koop van o.a. onze kerk en
andere mooie plekjes in Overhoven en Sittard. Van harte aanbevolen!!
JONGEREN EN JONGE OUDERS
Onze parochie roept jongeren en jonge ouders op om mee te denken hoe we onze parochie in de
toekomst gestalte kunnen geven. Parochie Overhoven is daarbij ook een nieuwe weg ingeslagen.
Nadat een team van mensen bezig is om de kerk open te houden, is een nieuw initiatief gestart.
Hierbij gaat de aandacht naar de mensen in de wijk. We gaan hierbij mensen ondersteunen jong
en oud die hulp nodig hebben. Om dit te verwezenlijken hebben we mensen nodig die zich in
willen zetten voor de medemens in de wijk/parochie. .
Jonge mensen zijn de toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze kerk en parochie ook
een toekomstperspectief heeft. DOEN DUS!!! Aanmelding via Facebook (Kerk Overhoven) of
via het parochiekantoor.
HULP BIJ KERKBEZOEK
Er zijn mensen binnen onze parochie die niet (meer) in staat zijn zelfstandig naar de missen te
komen. Indien gewenst kunnen zij opgehaald worden door één van ons en naar de kerkdienst
worden gebracht. Natuurlijk worden ze ook weer thuisgebracht.
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Wilt u graag gehaald en gebracht worden omdat u dit zelf niet meer kunt of durft? U kunt zich
opgeven via kerk.overhoven@ziggo.nl . Heeft U ook een auto ter beschikking en zou U met dit
initiatief mee willen helpen, dan kunt U zich via ditzelfde mailadres melden, of via ons
parochiekantoor.
KOFFIEDRINKEN
Op zondag 3 januari vervalt het maandelijkse koffiedrinken in ons parochiezaaltje, maar kunt u
terecht bij de Nieuwjaarsreceptie in Oos Kaar. U bent ook hier van harte welkom!
THUISCOMMUNIE
Op zondag 10 januari 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 10.0012.00 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.
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
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
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497
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 pastoraal zieken en ouderen:
Kapelaan H. Peters  4512497
mbt contact zorginstellingen:
Diaken R. Fleischeuer  4528072

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. 3 van jaargang 19 verschijnt op
6 februari en loopt tot 19 maart 2016.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 28 januari 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.

LIEFDE EN RESPECT HEBBEN? : DAN VERGEET UW KERK NIET
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