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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 19 maart 2016.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
OPTOCHT EN THUISKOMEN.
Prachtige kleuren in de kinderoptocht dit jaar. Ouders geven hun enthousiasme aan hun
kinderen door. Moeders, vaders - verkleed in de optocht - dansten met hun kinderen, je ziet
hoe blijdschap het leven ten volle kan tekenen. Gisteren hadden we een uitvaart, het
tegenovergestelde van Vastenavond. En toch! Vastenavond loopt het spoor na dat uitloopt op
Aswoensdag. Maar die vastentijd loopt wel uit op Pasen. Een vreugde die God ons wil
schenken, een blijdschap die niet voorbijgaat maar juist ons brengt in een eeuwige stoet van
Goddelijke Heerlijkheid. Een zitting die geen begin en einde meer kent ……… zo dacht ik
toen ik de mooie kleurrijke stoet zag voorbijgaan. Een uitvaart heeft eigenlijk iets van een
“zitting” zoals bij de Vastenavond. Het was verrassend toen naaste familieleden van de
overledene vroegen - verblijvend in Nieuw Zeeland – of ze toch niet verbonden konden
worden via skype of zoiets. Gelukkig beschikt onze St.-Petruskerk over een permanente
besloten TV-video systeem. Sommige zieken kunnen dagelijks de H Mis volgen, horen en
zien! Dit systeem werd – op hun verzoek - vanuit Nederland op afstand geïnstalleerd op hun
laptop in Nieuw Zeeland. Binnen een half uurtje was de verbinding geregeld en de naaste
familie kon rechtstreeks de avondmis en Uitvaart meebidden en volgen. Een ander orde van
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vreugde als Vastenavond? Eigenlijk niet! Hier werd bidden en Godsvertrouwen met elkaar
gedeeld en wereldwijd beleefd. Dankbaar en vreugdevol liet “Nieuw Zeeland” weten dat ze
erbij waren: met hart en ziel!! Dit is van heel andere orde als sommige moderne mensen
menen dat ze geruisloos en zonder enige verbondenheid met God en kerk van deze wereld
kunnen verdwijnen. God wil ons juist opnemen in zijn bonte (op)tocht van blijdschap en
eeuwige vreugde. De weg naar de hemel: je kunt het hier al een beetje proeven als je goed
kijkt naar onze Vastenavond-optochten! Onze (levens)tocht is een optocht naar Gods
Koninkrijk. Geef dat aan elkaar door! En blijf erbij!! Blijf deelnemen aan de ontmoetingen
met de levende Heer in zijn huis hier en later in Zijn Hemelrijk. Dan wordt mijn persoonlijke
uitvaart later een vreugdevolle tocht van thuiskomen bij de Heer. Alaaf en Gods Zegen: ze
liggen kort bij elkaar! Een goede gezegende vastentijd toegewenst!
Deken Wilbert van Rens.

VERVOLGDE CHRISTENEN IN SYRIË, IRAK???
Er is momenteel wereldwijd veel verdriet vanwege al die oorlogen en vluchtelingen. Er is
veel hulp maar er zijn ook veel misverstanden. Politieke leiders proberen hun inzichten te
slijten, journalisten gaan op bezoek en schrijven….. documentaires op radio en tv ….. maar
van onze kerk ….. wie kan daar iets van zeggen… en niet alleen onze r.k. kerk maar ook
andere kerkelijke plaatselijke leiders. KERK-IN-NOOD komt vaak in dit gebied. Onlangs is
hun eigen directeur er geweest en voerde gesprekken met allerlei plaatselijke bisschoppen,
leiders orthodoxe kerken enz. Twee belangrijke medewerkers van Kerk-in-Nood willen ons
iets vertellen over hun contacten en vooral hun getuigenissen. We kunnen na hun presentatie
en lezingen met hen van gedachten wisselen en zo de zorgen van onze wereldkerk met elkaar
delen. Het zal in ieder geval het Heilig Jaarthema Barmhartigheid verdiept kunnen uitwerken,
zeker in deze vastentijd. Daarom worden naast alle medewerkers van parochies, ook
vrijwilligers, kerkgangers, parochianen uitgenodigd om deel te nemen aan een
informatiemiddag over dit bovengenoemd thema. Hoe gaat het met onze christenen in Irak,
Syrië, Midden-Oosten enz? Worden ze vervolgd, wat is waar, is het een strijd tussen islam en
christendom? Onze Paus ontvangt Joodse, Mohammedaanse leiders enz… hoe dit alles te
begrijpen? Daarom heb ik vertegenwoordigers van Kerk-in-Nood uitgenodigd. Iedereen kan
aan deze informatiemiddag deelnemen. U moet zich wel melden: en wel via
kantpastoriesittard@gmail.com of 046-4512275. Deze is op: Woensdag 2 maart a.s. om
14u30 in het MARIAPARK (ingang t.o. Basiliek). Onze kijk op deze oorlogskwestie en
botsingen in geloofszaken en cultuur kan alleen maar evenwichtiger gevoed worden als we
ook onszelf goed laten informeren, zeker met standpunten die ook gevoed worden vanuit
kerk en geloof. We hopen u te begroeten!!
Deken W. van Rens.
PROFICIAT: ZMC bestaat al 10 jaar!!
In februari 2006 is kapelaan A. van der Wegen begonnen met deze vorm van jeugdwerk.
Eigenlijk het oude patronaatswerk, maar nu op eigentijdse wijze in een geheel modern jasje!.
Hij kon toen starten in het voormalig Dominicanenklooster aan de Oude Markt. Deze vorm
van jeugdwerk is grotendeels afhankelijk van een geschikt onderkomen. Dankzij hulp van
velen, waaronder ook kerkbestuur en allerlei weldoeners, kon de ZMC na de Oude Markt
vanaf 2008 terecht op de Leyenbroekerweg 31, het voormalige bedrijfspand Durlinger.
Honderden kinderen en jeugdigen hebben inmiddels de ZMC bezocht. Landelijk bleef dit niet
onopgemerkt. In december 2013 mocht de ZMC de landelijke titel 'Parochie van het jaar
2013' als ereprijs in de wacht slepen. De kapelaan en de vrijwilligers mogen met heel veel
dankbaarheid terugkijken op de afgelopen 10 jaar. Ondertussen hebben de zusters
Dominicanessen zich ook bij deze vele vrijwilligers aangesloten. Op zaterdagmiddag 20
februari a.s. zullen zij de 10de verjaardag van de ZMC vieren. Ze doen dit samen met de
hulpbisschop, Mgr. E. de Jong alsook vele andere genodigden, de vrijwilligers en vooral
natuurlijk onze jeugd. Ze hebben een mooie site: www.zmc-sittard.nl (geheel vernieuwd).
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Daar leest u ook onder het kopje informatie over het doel van de ZMC + een filmpje.
Proficiat, Kapelaan en alle vrijwilligers!!
Deken W. van Rens.
GEBEDSINTENTIES
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.
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand maart luidt:
Gezinnen in moeilijkheden. Dat behoeftige gezinnen de noodzakelijke
steun ontvangen, en de kinderen opgroeien in een gezonde en vreedzame
omgeving. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Vervolgde christenen.
Dat de christenen die vanwege hun geloof worden gediscrimineerd of
vervolgd, sterk en trouw blijven aan het Evangelie, dankzij het
onophoudelijk gebed van heel de Kerk.

Februari
2016

maart
2016

SERIE HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID: DE ZIEKEN VERZORGEN
Vanaf de vroegste geschiedenis van de Kerk staat de zorg voor zieken hoog in het vaandel.
Bijna alle ziekenhuizen en verpleegcentra zijn in de loop van de tijd gesticht door
geloofsgemeenschappen en kloosterordes. Zij hebben de taak van de zorg voor zieken en
gehandicapten opgenomen. Jezus zelf geeft er in het evangelie de nodige
voorbeelden van, wanneer Hij de zieken geneest en hen daarmee weer een
volwaardige plaats in de samenleving geeft. De zorg voor zieken is een van de
duidelijkste vormen van “het geloof handen en voeten geven.” Wanneer je
ziek bent, vind je het fijn dat er mensen zijn die om je bekommerd zijn.
Mensen, die de taken van je overnemen die je op dat moment niet kunt
vervullen. Mensen, die hun belangstelling voor je laten blijken en met je
meeleven. Mensen, die met je meegaan als je op bezoek moet bij een
specialist of wanneer je in het ziekenhuis een behandeling moet ondergaan.
Het is fijn dat je dan niet alleen bent. Het is fijn te ervaren dat er mensen zijn, die dan naast
je staan en waar je op kunt rekenen. Er is niemand die verwacht dat door jou iemand geneest,
wanneer je hem of haar bezoekt. Er is ook niemand die verwacht dat hij of zij genezen wordt,
omdat je de zieke vergezelt bij een bezoek aan de arts. De aanwezigheid van de ander is niet
genezend, waardoor je van je kwaal verlost wordt. Misschien kan dat een reden zijn om te
zeggen: “Wat heeft het dan voor zin een zieke te bezoeken? Wat heeft het dan voor zin om
mee te gaan naar de arts?” Door zoiets te zeggen, geef je vorm aan je eigen tegenzin. Je denkt
dan alleen maar aan het economische of lichamelijke nut dat je aanwezigheid kan of moet
hebben. Zieken bezoeken heeft in zich geen economisch nut. Het levert je materieel niets op.
Daar word je dus financieel niet rijker van. Je wordt er wel als mens rijker van. Het geeft een
goed gevoel, dat je de zorgen van een zieke hebt kunnen delen.
Belangstelling, medeleven, fijngevoeligheid maken het ziek-zijn voor de zieke dragelijker.
Het vermindert de pijn niet, het geeft geen genezing, maar wel het gevoel dat er iemand is die
meeleeft en meelijdt. Achteloos voorbij-leven aan het ziek-zijn van iemand bewerkt het
tegenovergestelde. Daardoor wordt het leven voor de zieke nog zwaarder, omdat er geen
aandacht is voor hem of haar. Natuurlijk moet je een drempel overwinnen om op bezoek te
gaan bij een zieke of om voor een zieke te zorgen. Het vraagt om inzet en betrokkenheid.
Maar je doet ook een werk van barmhartigheid dat vreugde en voldoening schenkt.
J. P. Janssen pr
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VACATURE IN HET KERKBESTUUR
In het vorige parochieblad hebt u kunnen lezen over het afscheid van Wim Doggen als
penningmeester van ons kerkbestuur. Zijn taak is overgenomen door de penningmeester van
de parochie H. Hart van Jezus (Overhoven), Henk Wetzels, die eerder al geruime tijd
penningmeester was van de parochies HH. Petrus & Michaël, H. Paulus en H. Bernadette, en
nu dus penningmeester is geworden van onze vier parochies. Ook hebt u in het vorige
parochieblad kunnen lezen dat de deken tevens pastoor van de parochie Broeksittard is
geworden. Intussen is duidelijk dat het kerkbestuur van Broeksittard en ons kerkbestuur niet
op korte termijn zullen samengaan. Vandaar dat wij als kerkbestuur nu een vacature hebben
voor de portefeuille financiën. Het penningmeesterschap van onze vier parochies, en met
name in de binnenstad, is een grote belasting voor één persoon. We zijn op zoek naar iemand
(man of vrouw) die vooral praktische zaken onder leiding van de penningmeester kan
oppakken. De kandidaat hoeft dus geen hoge financiële opleiding genoten te hebben. Voor
meer informatie kunt u zich wenden tot de deken. Ook het bouwkundig beheer van de
kerken, kapellen en ambtswoningen, die tot ons parochiesamenwerkingsverband behoren, is
een grote klus. Nu onze kerkmeester bouwzaken zijn leeftijd begint te voelen, heeft hij het
verzoek in het kerkbestuur gedaan om langzaam uit te zien naar in eerste instantie
ondersteuning, die later zal kunnen leiden tot opvolging. Ook hiervoor geldt: voor meer
informatie kunt u zich wenden tot de deken.
het kerkbestuur
►►► BERICHT INZAKE SAM’S KLEDINGACTIE ZIE BLADZIJDE 19

VASTENACTIE 2016 – OEGANDA
“Iedereen kan verschil maken in het leven van een ander!”: In 2016 staat Oeganda
centraal tijdens de Vastenactie. Socadido, de ontwikkelingsorganisatie van het bisdom Soroti,
werkt er hard aan het welzijn van de mensen. Het bisdom Soroti ligt in het Teso-district in het
straatarme noordoosten van Oeganda. Father Silver Opio is de directeur van Socadido
(‘Soroti Catholic Diocese Integrated Development Organisation’). De organisatie richt zich
op de sociale en economische aspecten van het leven in Teso, zo legt father Silver uit: “Als
onderdeel van de katholieke kerk, richten wij ons met name op armoedevraagstukken en
sociale kwesties.”
Werken van barmhartigheid: De basis van het werk is te vinden in het Evangelie van
Mattheus: “Jezus vertelt daarin dat we ooit zullen moeten uitleggen wat we voor anderen
hebben gedaan,” zegt father Silver. “Hebben we de hongerigen gevoed, de dorstigen te
drinken gegeven? Dat is onze basis: een antwoord vinden op de nood van mensen in de
marge van de samenleving. Christus zegt zelfs dat de armen altijd bij je zijn. De kerk maakt
mensen bewust van die realiteit en laat ons zien dat mensen die het wat beter hebben, een
groot verschil kunnen maken in het leven van anderen.”
Een voorbeeld uit de praktijk: Boer William Odongo is getekend door de moeilijke
geschiedenis van de regio. Hij herinnert zich maar al te goed de terreur van het Leger van de
Heer en de agressieve veediefstallen van de Karamojong, een nomadenstam in het noordoosten van Oeganda : “We leden honger en werden door de regering in een kamp gezet. Ook
in het kamp was het leven hard: we hadden te weinig eten en het ontbrak aan vers water. Er
waren nauwelijks sanitaire voorzieningen, dus mensen werden ziek en stierven. Toen we
weer naar huis konden, was daar helemaal niets meer. Van Socadido leerde ik onder meer
groenten kweken. Ook leerde ik van hen dat het belangrijk is bomen te planten: toen we
terugkwamen uit de kampen, hebben we bijna alle bomen gekapt om brandhout te hebben en
om hutten te bouwen. Dat veroorzaakte enorme erosie en waterproblemen. Nu zijn we weer
bomen aan het planten.” William heeft nu tien koeien en een grote groentetuin. Hij doet zijn
best het verleden achter zich te laten en vooruit te kijken: “Mijn huis is nu een plaats van rust
en vrede,” zegt hij.
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VASTENAKTIE 2016
Aandacht voor Katakwi, een gebied in het
district Teso in OEGANDA
Missieburo Roermond
Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in de
kerk klaar!!
Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met
daarbij de bekende vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in het volgende parochieblaadje. Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad, zijn
weer vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op, bel dan even
naar de administratie 046-4512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com.
LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld
dekenaat Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat onder vermelding
van ‘vastenaktie 2016’ naar het banknummer van onze parochie: NL 511 INGB 0001032540
of het diocesaan nummer van de Vastenaktie: NL21 INGB 0003000046 ten name van
Missieburo Roermond.
LOURDES, WAAR DE HEMEL DE AARDE RAAKT.
Al jaren loopt U met de gedachte om eens op bedevaart naar Lourdes te gaan. Misschien
kunnen wij U helpen met het verwezenlijken van Uw gedachten. Wijzelf gaan 2 keer per jaar
als reisleidsters van “Het huis voor de pelgrim” ( Limburgse bedevaarten ) mee naar Lourdes.
Lourdes is een plek voor iedereen; jong, oud, ziek of gezond. Veel is mogelijk. Wij bieden U
een Nederlandstalig programma aan.. Gezamenlijk bezoeken we de belangrijkste momenten
en bezienswaardigheden, Wij komen desgewenst bij U thuis om te vertellen over de
mogelijkheden van reizen en de gang van zaken tijdens de reis en verblijf.
Lourdes - groep Roermond / Sittard:
Miennie Wilbers 0475-541851
email mienniewilbers@hotmail.com
Gerda Janssen
046-4516323
email gerda-janssen@live.nl
Of vraag vrijblijvend een brochure aan bij de Organisatie Limburgse Bedevaarten: Tel: 0433215715; e-mail: info@bedevaarten.com ofwel: info@huisvoordepelgrim.nl of kijk
op www.bedevaarten.com NB NB Dit jaar zijn alle vliegreizen naar Lourdes vanaf BEEK.

HULP IN PRAKTIJK (HIP) WESTELIJKE MIJNSTREEK
Sinds medio 2015 is HiP WM een stichting (stichting Hulp in Praktijk Westelijke
Mijnstreek). Er werken momenteel 22
kerkgenootschappen met ruim 70 vrijwilligers
(katholiek, protestants en evangelisch) in de Westelijke
Mijnstreek samen met HiP. De missie van HiP is om
kerken in Nederland meer zichtbaar te laten zijn in de
samenleving en de kerken ondersteuning te bieden bij
het uitvoeren van hun diaconale taak door de vrijwillige
hulp van kerkleden aan mensen in nood in hun buurt. HiP wil samenwerking tussen lokale
kerken stimuleren en bestaande zorg aanvullen. De verleende hulp is kortdurend en
laagdrempelig van aard en bestemd voor mensen met weinig of geen financiële middelen
en/of weinig sociale contacten. Denk bij hulpvragen onder meer aan een bezoekje bij
eenzaamheid, kleine klusjes in huis, hulp bij computer en begeleiding naar het ziekenhuis.
Hulpvragen kunnen zowel telefonisch als via de website worden ingediend. Telefonisch
contact is mogelijk met de lokale helpdesk via het nummer 046-426 27 27. Een andere
mogelijkheid is om digitaal hulp aan te vragen via de website:
www.hipwestelijkemijnstreek.nl Als u zich aangesproken voelt en uw talenten en
vaardigheden wilt inzetten, meldt u dan aan als hulpbieder. Dat kan via de website of via de
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contactpersoon van uw kerk. Voor het parochiecluster Sittard is dat Jos Friederichs, telefoon
046-4524693 of mobiel 06-55944381.
Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek
Telefoon helpdesk:
046 – 426 27 27
Email:wm@stichtinghip.nl
Website:
www.hipwestelijkemijnstreek.nl
Facebook:
www.facebook.com/1555163201411146 KvK: 63890666
IBAN-nummer:
NL09RABO0302058087 t.n.v. Stg Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek

2016
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

BERICHT eVAN KROMBROODRAPENCOMITÉ

Al in de 15 eeuw werden in Sittard broden uitgedeeld aan mensen in armoede. Dit is in de
loop van de tijd langzaam uitgegroeid tot een traditie. Op halfvastenzondag (Laetare-zondag)
verstopte de vader van het gezin in alle vroegte krombroodjes in eigen tuin of in de
Kollenberg. De kinderen moesten de broodjes vervolgens gaan zoeken. Hen werd verteld dat
die uit de hemel waren gevallen. Dit gebruik raakte echter ná de Eerste Wereldoorlog in het
slop. Daarom heeft een aantal Sittardenaren in 1923 het
Krombroodrapencomité opgericht om het gebruik in stand te houden.
Sinds de oprichting van het comité vertrekt er elk jaar een stoet richting
Kollenberg waar vanaf de kogelvanger de broodjes uitgegooid worden.
Ook dit jaar, op zondag 6 maart a.s., zal het op de Kollenberg weer duizenden overheerlijke
krombroodjes “regenen”. Traditiegetrouw gooit het krombroodrapen-comité met halfvasten
de krombroodjes naar de grabbelende en graaiende kinderen. Dat gebeurt om 14.30 uur
langs de zogenaamde kogelvanger, net onder de St. Rosakapel. Het krombroodrapen is
inmiddels één van de oudste Sittardse tradities. Een traditie waar menig “Zittesj Mechelke of
Sjnaak” met veel genoegen aan terug denkt. En daar is het comité trots op.
En, weer of geen weer, het krombroodrapen en het aansluitende familie evenement gaan
onder alle weersomstandigheden door. Dus kom 6 maart om 14.30 uur naar de Kollenberg
voor het traditionele krombroodrapen in een traditionele omgeving met na afloop diverse
activiteiten aan de voet van de kogelvanger op de Kollenberg in Sittard.

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. U vindt een uitgebreide beschrijving van deze reis in de folder die u vindt achter in de
kerk of op www.bonpasteur.eu Deze 9 -daagse reis kost slechts € 745,-- per persoon in een
twee persoonskamer. De toeslag eenpersoons kamer bedraagt €140,--. In de prijs is
begrepen:
Verzorging op basis van halfpension in goede hotels met alle kamers + douche/wc
Alle excursies (exclusief eventuele entrees)
Inclusief en collectieve reis en bagage verzekering. Voor slechts € 45,-- per persoon kunt u
deelnemen aan collectieve annuleringsverzekering te betalen bij aanmelding.
Vervoer per luxe touringcar + 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
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INFORMATIEAVOND: OP WEG NAAR VEZELAY
Op maandagavond 22 februari om 20.00 uur wordt in de pastorie op de Voltastraat 45 in
Wittevrouwenveld te Maastricht een informatieavond gehouden over een wandeltocht die van
25 april t/m 1 mei de deelnemers door de Morvan naar Vezelay voert. In 5 wandeldagen
wordt de afstand van 110 km afgelegd. De tocht wordt georganiseerd door de stichting
Franciscaanse Voettochten. Gids en verantwoordelijke voor deze tocht is Mattie Jeukens
ofm, de pastoor van Wittevrouwenveld. Op die de informatieavond zal hij deze tocht
presenteren. Verdere informatie vindt u op www.franciscaansevoettochten.nl. Voor nadere
informatie: Pastoor Mattie Jeukens ofm tel. 043 – 363 43 48 of jmpp.jeukens@gmail.com

STILLE OMGANG AMSTERDAM AFD.: ZUID- EN MIDDEN- LIMBURG
Bernadettelaan 1a, 6374 BC Landgraaf
E-mail: stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl
“Jezus – gelaat van Gods barmhartigheid – genadebrood voor u….” is het thema van de
komende Stille Omgang die in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart traditiegetrouw
in Amsterdam gehouden wordt. Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het
eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot
omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een
inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei,
dit toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse processie stond
beschreven. Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en
vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed
vertegenwoordigd. Vanuit Limburg worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar
Amsterdam vv te vervoeren. Op zaterdagavond 12 maart vertrekken deze te Sittard op
opstapplaats NS – busstation voorkant om 20.25 uur. Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop
van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille
Omgang lopen (die meteen na aankomst in Amsterdam gehouden zal worden) en
hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering welke om 01.30 uur begint in de
Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. Na de
Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te
drinken en een broodje te eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek
Spui terug naar Zuid- en Midden-Limburg.
De pelgrims uit Sittard worden zondagochtend 13 maart tegen 06.20 uur weer op de
opstapplaats afgezet. De deelnemersprijs bedraagt € 23,00 per persoon.
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 4 maart bij de plaatselijke correspondent:
Zrs. Karmelietessen, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, Sittard.

PAASSTUKJES VOOR ORGELRESTAURATIE
Stichting Behoud Franse Klooster zet zich in voor het behoud van het door de brand
beschadigde Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. De restauratie kost
veel geld. Om deze reden organiseert de stichting een paasstukjesverkoop waarvan de
opbrengst ten goede zal komen aan de orgelrestauratie. De paasstukjes zullen gemaakt
worden door vrijwilligers van de stichting geholpen door echte vakmensen. De kosten van
een paastukje zijn € 9,00 en voor de vrienden van het Franse Klooster € 7,00. Men kan de
bestelling telefonisch of per mail doorgeven: 06-30567774 of
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl t/m 8 maart (bestellingen s.v.p. tijdig doorgeven,
want bij het bereiken van de limiet worden bestellingen niet meer aangenomen). Het
paasstukje kan afgehaald worden op vrijdag 18 maart in de ochtend tussen 09.30u en 13.00u
en in de middag tussen 14.30u en 17.30u en op zaterdag 19 maart, gedurende de hele dag
tussen 09.30u en 17.00u in de winkel van Dieteren Klinkers op de Steenweg 43 te Sittard. Let
op: zaterdag 19 maart is ‘Sint Joep markt’ in de stad van Sittard. De winkel Dieteren Klinkers
is dan lopend bereikbaar. Het paasstukje kan op bovenstaande data ook bij u thuis op
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afspraak bezorgd worden (tegen een kleine meerprijs). De betaling hoeft pas contant voldaan
te worden bij het afhalen of bezorgen. Info: Website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
E-mail: info@stichtingbehoudfranseklooster.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 014760367

NIEUWKOMERS WELKOM!

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

H. DOOPSEL
Ollie, dochter ouders Backus-Houtakkers, H.Reinoudsingel 80 Venlo *10-01-16
Lana, dochter ouders Lanjouw-Thijssen, Neptunusstraat 28 Sittard *10-01-16
Romy, dochter ouders Cloudt-Parre, Lahrstraat 17 Sittard *17-01-16
Isabella, dochter Elisabeth Brinkman, Oligstrasse, Selfkant (D) *24-01-16
Gefeliciteerd!! Wij bidden dat de dopelingen Ollie, Lana, Romy en Isabella
onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van
hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Sjeng Schäfer & Jamaica Jeurissen, Manekoulsweg 3, Sittard op 7 mei 2016
Leo Vranken & Anna Scholte, Stationspark 99, Roermond op 14 mei 2016
Lucas van Hooff & Sophie Peters, Karel de Grotestraat 67, Sittard op 21 mei 2016
‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de
vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (huwelijksliturgie)
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te
sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half
jaar voor de geplande trouwdatum! U kunt contact opnemen met de
deken  046-4512275 en/of diaken Ter Haar: 046-4513381.
Vertrouw ons uw mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl
8
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OVERLEDEN
Josephina Sweers-v Oorschot
Toos vd Loo-Verzantvoort
Broed Knooren
Jo Cuypers
Zr. Mechtilda Hermanns
Gretha Peeters-Zwakhalen

wonende in Curaçao
F.Olterdissenstr 6
Jans Kamperweg 5
Wilhelminastraat 24
Rijksweg Zuid 20
Agricolastraat 3

81 jaar
94 jaar
85 jaar
83 jaar
78 jaar
78 jaar

†
†
†
†
†
†

01-01-2016
09-01-2016
12-01-2016
14-01-2016
24-01-2016
25-01-2016

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
17.00 uur: Nederlandse Vespers
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers
PROGRAMMA 2016:
BEZINNINGSDAGEN 7 - 9 februari "LEVEN IN HET ZICHT VAN DE EEUWIGHEID"
Leiding: Pastoor Martin Otto Begin: zondag 17.00 uur, sluiting: dinsdag 14.00 uur Kosten:
€ 80,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
BEZINNINGSMIDDAG, - AVOND 13 februari IN HET "HEILIG JAAR VAN DE
BARMHARTIGHEID" 2 dagen na de internationale ziekendag (11 februari)
Leiding: Dhr. Leo Fijen Begin: 14.30 uur, sluiting: 16.30 uur Kosten: € 10,00
GELOOFSAVONDEN IN DE VASTENTIJD ROND HET EVANGELIE VAN DE
ZONDAG Op volgende woensdagen: 17 febr., 24 febr., 2 maart, 9 maart, 16 maart
Leiding: Rector Ruud Goertz -- Zr. M. Renata Carmel DCJ Begin: 19.30 uur, sluiting: 20.30
uur Kosten: € 3,00 per avond
van 19 t/m 21 februari 2016: 3e 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:1 t/m 3
april 2016, 10 t/m 12 juni 2016.
2e dinsdag van de maand, “HEER, LEER ONS BIDDEN!” begint op 10 mei (Schuld en
verzoening), 14 juni (Onvrij of vrij), 13 september (Missionarissen v barmhartigheid),
11 oktober (Perlgrimstocht): Pelgrimeren in God’s barmhartigheid: De barmhartige
Jezus ontmoeten – biddend – luisterend – mediterend – op zoek gaan naar God’s
barmhartigheid in je eigen leven: 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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GEZINSMIS HALFVASTEN
Op zondag 6 maart is er bij gelegenheid van halfvasten en
Krombroodrapen - om 11.00 uur in de St.-Petruskerk weer een
speciale Gezinsmis. Ouders en kinderen, welkom!
IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt

maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK
gehouden. De data voor 2016 zijn: 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.
VRAAG NAAR HEM IN HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING
Iedereen die door leeftijd of broosheid van gezondheid zodanig getekend is dat hij of zij moet
rekening houden met de eindigheid van ons menselijk bestaan in de nabije toekomst, kan
vragen aan de priester om de Ziekenzalving. Zo kan men zich persoonlijk voorbereiden op
de ontmoeting met de Levende Zorgvolle Heer! Neem daarvoor contact op met de deken
4512275, of pastoor Kerkhofs 4008960 , of kapelaan Vd Wegen 4512628 of kapelaan Peters
4512497. Men kan dit Sacrament vaker in het leven ontvangen. Bewoners van
verpleeghuizen of zorgcentra worden door de Geestelijke Verzorging hierop jaarlijks
geattendeerd, in overleg met de priesters van onze parochies. Ook familie of nauw betrokken
mantelzorgers kunnen dat aanvragen. Parochianen-aan-huis die graag van deze bijzondere
pastorale zorg gebruik willen maken, mogen zich bij de jaarlijkse viering van dit Sacrament
van Ziekenzalving aansluiten, bij een zorgcentrum in uw buurt. Maar als u meent hiervoor in
aanmerking te (willen) komen (of een van uw dierbaren) dan moet u zich wel aanmelden.
Binnenkort wordt weer deze bijzondere dienst gehouden in de zaal van Hoogstaete (bij
kapel) op dinsdag 1 maart a.s. om 10u00. Ook kunt u zich rechtstreeks bij de Dienst
Geestelijke Verzorging opgeven en wel bij Diaken R. Fleischeuer, telefoon 4528072. Woont
u in een andere buurt, bijvoorbeeld Baenje: dan is daar de gezamenlijke ziekenzalving
gepland op woensdag 15 juni om 18u. Om uw eigen geestelijk welzijn, aarzel niet om u op
te geven in dit jaar van Barmhartigheid.
Deken Wilbert van Rens.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 7 februari: Vijfde Zondag door het Jaar. (Vastenavondzondag)
Maandag 8 en dinsdag 9 februari: Carnavalsmaandag en –dinsdag:
de avondmis vervalt van 19.00 uur in de St.-Petruskerk. Op dinsdag vervalt
de H.Mis in de Basiliek en ook het rozenhoedje. Ook de Basiliek en
eveneens onze administratie zijn die dagen gesloten !
Woensdag 10 februari: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag,
begin van de Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend
en aan de gelovigen het askruisje uitgereikt. Begin van de Vastentijd en ook de start van de
Vastenaktie (zie blz 2 en 3).
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IN DE VEERTIGDAGENTIJD in onze St.-Petruskerk:
elke zondag om 16.00 uur: Vesperdienst - elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg
Zondag 14 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 21 februari: Tweede zondag van de Veertigdagentijd.
Op deze zondag is ook de herdenking van de sterfdag van de Dienaar Gods Deken
Tijssen: hij wordt bijzonder herdacht in de H. Mis van 11u00!
Zondag 28 februari: Derde zondag van de Veertigdagentijd.
Dinsdag 1 maart 10u: Kapel + zaal Hoogstaete H Ziekenzalving: opgave zie artikel blz 10
Vrijdag 4 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huisgebondenen
Zondag 6 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd: 11.00 u Gezinsmis.
Zondag “Laetare”: in Sittard -- Zondag van Krombroodrapen.
Zondag 13 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Dinsdag 15 maart: om 19.30 uur in H. Petruskerk: Boeteviering + Biechtmogelijkheid
Zaterdag 19 maart: St. Joep! Hoogfeest H. Jozef, bruidegom H.Maagd Maria.
LET OP: DIT JAAR OP ZATERDAG 19 MAART: SINT JOEP!
NB NB: er is geen ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk,
wel om 9.30 uur in de Grote Kerk, met opluistering van Koor Canticorum!

LET OP!!! Het weekeinde van 19/20 maart (Palmzondag)
begint gewoon met de H.Mis om 18u in de St.-Petruskerk –
de meeste St.-Joepgangers zijn dan al vertrokken!!
ST.-MICHIELSKERK IS MET ST. JOEP DE HELE DAG OPEN
AANBIDDINGSUREN OPEN KERK op St. Joep van 14u30-16u30
Vanaf zaterdag/zondag 19/20 maart: Begin van Passietijd en Goede Week (zie volgend
parochieblad!)

VASTENAKTIE 2016
Aandacht voor Katakwi, een gebied in het
district Teso in OEGANDA
Vanaf Aswoensdag liggen de vastenzakjes achter in
de kerk klaar!!

Missieburo Roermond

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 19 maart - 30 april 2016.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn voor
vrijdag 11 maart 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
Zaterdag 6 februari
Hubertina Catharina Krux; Nadiensten:
18.00 uur gestplev v de zielenrust van het
Guus Paques, Toos van der Loooverl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Verzantvoort, Jo Cuypers, Gretha PeetersZwakhalen (samenzang)
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Zondag 7 februari
Vijfde Zondag door het jaar
11.00 uur gestpljrd v Philomène MarxDonners en echtgenoot Harry Marx;
gestpljrd Sef en José Kleyen-Cals en overl
ouders Martens-Kleynen (samenzang)
Maandag 8 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Géén avondmis
Dinsdag 9 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Géén avondmis
Woensdag 10 februari, Aswoensdag
Verplichte vasten- en onthoudingsdag
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl leden
van C.V. Marotte Zitterd (samenzang)
Donderdag 11 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. FeronHoenen en em-past. Eduard Hoenen
Vrijdag 12 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 13 februari
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestev echtp CaulfieldTholen
18.00 uur pljrd Christien Moling-Ubben;
gestpljrd ouders Pierre Schols-Klinkers en
zoon Pierre; ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); plev levende en overl.
leden kapel "Hel en Valsj"; gestplev voor
de zielenrust van het overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; Nadiensten: Toos van der
Loo-Verzantvoort, Jo Cuypers, Gretha
Peeters-Zwakhalen (samenzang)
Zondag 14 februari
Eerste Zondag vd Veertigdagentijd
11.00 uur plzwd Josephina Sweers-van
Oorschot; pljrd Bertha Canton-Kirkels;
plev Wil Hoorens; gestplrd v overl
echtpaar Toon en Toos de Louw-Francot;
12

plev v overleden weldoeners van de H.
Petruskerk; gestplev overl ouders
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin; gestpljrd overl echtp Van NeerSchurgers; gestpljrd overl echtpaar
Meulenberg-Pennings; gestpljrd Corry
Wetzels-Wilms (St.-Petruskoor)
16.00 uur Vespers
Maandag 15 februari
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d
fam. Roppe-Kissel
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
Feron-Hoenen
Woensdag 17 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v overl. v fam Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
Donderdag 18 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Vrijdag 19 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v d overl van de fam. Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 20 februari
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit
dankbaarheid (D); ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestev echtp CaulfieldTholen
18.00 uur pl.herdenkingsdienst Guus
Timmersmans; gestplev voor de zielenrust
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux,
Nadiensten: Toos van der LooVerzantvoort, Jo Cuypers, Gretha PeetersZwakhalen (samenzang)
Zondag 21 februari
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
alsmede sterfdag Eerbiedwaardige
Dienaar Gods Deken Tijssen
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11.00 uur gestpljrd overl. kandidaat-zalige
pastoor-deken Ludovicus Tijssen; gestplev
overl ouders Eyckeler-Buijzen en dochter
Marijke; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken v zieken en noodlijdenden (D);
overl fam Pier-Weijzen (St.-Petruskoor)
16.00 uur Vespers
Maandag 22 februari
Feest van St.-Petrus’ Stoel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Dinsdag 23 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D)
Woensdag 24 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ter zegening en lof vd Heer (D)
Donderdag 25 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur vd algemene noden van de
Heilige Kerk en wereld (D)
Vrijdag 26 februari
08.00 uur gestev gestev echtp CaulfieldTholen
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D)
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 27 februari
08.00 uur overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; gestev
echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd Philomène Paques-Cals;
gestplev voor de zielenrust van het overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux, nadienst v Gretha PeetersZwakhalen (samenzang)
Zondag 28 februari
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers;
gestplev voor de zielenrust van Willy
Karmelk Oremus en familie (Schola S.
Michaël)

16.00 uur Vespers
Maandag 29 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur tev OLV en H Bernadette voor de
priesters uit de parochies en voor
priesterroepingen
Dinsdag 1 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding (D)
Woensdag 2 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D)
Donderdag 3 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in de H.
Eucharistie (D)
Vrijdag 4 maart
Eerste vrijdag van de maand
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)
19.00 uur gestev overl ouders Wim en
Johanna Fabus-Kőnings en zoon Jo; gestev
tev het H. Hart van Jezus
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 5 maart
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom (D); gestev echtp CaulfieldTholen
18.00 uur pljrd Truus Thissen-Smeets;
gestpljrd Jules Paques ; gestplev voor de
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux,
nadienst v Gretha Peeters-Zwakhalen
(samenzang)
Zondag 6 maart (Krombroodrapen)
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –
Zondag Laetare - Half Vasten 11.00 uur Gezinsmis: hgm overl ouders
Kleikamp-Cremers; gestplev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels;
gestpljrd Jozef Zwakhalen en Maria Mager
16.00 uur Vespers
Maandag 7 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die
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in ons bisdom en in de parochies gesteld
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
zijn om leiding te geven (D)
Corbeij-Gieskens
Dinsdag 8 maart
Dinsdag 15 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Lies Roppe en overl vd
19.00 uur ev v d overl van de fam. Joseph
fam Roppe-Kissels
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Woensdag 9 maart
19.30 uur Boetedienst + Biechtmogelijkheid
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 16 maart
19.00 uur ev v overl vd fam Leonard
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev Corry Close en familie
Donderdag 10 maart
Donderdag 17 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. leden
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
fam. Musolf-Nyssen
Feron-Hoenen
Vrijdag 11 maart
Vrijdag 18 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Feron19.00 uur gestev overl ouders SchaekensHoenen en em-past. Eduard Hoenen
Peulen en zonen Jozef en Martin
19.30 uur Kruisweg
19.30 uur Kruisweg
Zaterdag 12 maart
Zaterdag 19 maart hoogfeest
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria
Behoudenis der Kranken v zieken en
08.00 uur vervalt!
noodlijdenden (D);gestev echtp Caulfield09.30 uur Pl. H. Mis gestplev voor
Tholen
zielenrust van pastoor-deken mgr. Ben
18.00 uur gestplev gestplev vd zielenrust
Janssen vw De Mander; ev ter ere v
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en
OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
Maria Hubertina Cath Krux (samenzang)
zieken en noodlijdenden (D); gestplev
Zondag 13 maart
zuster Ida Mevissen en Harrie Mevissen;
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
RD Jo Simons; v overledenen vd fam
11.00 uur 1e jrd Tilly Konings-Köhlen en
Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid
tevens voor Jan Konings en overl. ouders
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen;
Wil Köhlen-Janssen; gestev echtp
Intenties Basiliek: Uit dankbaarheid over
Arnoldts-Thissen; pljrd Frans Fiddelers
het verleden en steun en kracht v de
en Gertrudis Mostard; plev v overl welkomende tijd; v de kinderen van de
doeners v H. Petruskerk (St.-Petruskoor)
kinderkrans; v de leden vd
16.00 uur Vespers
Aartsbroederschap (Canticorum)
Maandag 14 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ST.-MICHIELSKERK
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ;
Zondag 7 februari
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Vijfde Zondag door het jaar
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ;
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; Zr
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan
Mechthilda Hermanns (samenzang)
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Zondag 21 februari
Krux; Zr Mechthilda Hermanns
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
(samenzang)
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 14 februari
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan
Eerste Zondag vd Veertigdagentijd
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
14
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Krux; Zr Mechthilda Hermanns
(samenzang)
Zondag 28 februari
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux;
Zr Mechthilda Hermanns (samenzang)
Donderdag 3 maart OPEN KERK
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding
Zondag 6 maart
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –
Zondag Laetare - Half Vasten
09.30 uur “voor de overleden en levende
leden van het krombroodrapencomité”;

pljrd overl. ouders Annie en Wil StassenPfennings; gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux (samenzang)
Zondag 13 maart
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; (samenzang)
Zaterdag 19 maart - Hoogfeest van
H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria
14u00-16u00: OPEN KERK: 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 is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur.
(let op: er is géén Rozenhoedje meer op zaterdag en zondag!) ►NB NB onze Basiliek is
aangewezen als Poort naar Gods Barmhartigheid: er zijn iedere week 2 momenten
om contact te hebben met een priester: dat kan o.a. via het Sacrament van Boete:
iedere zaterdag en zondag van 9u30-10u is er nl biechtgelegenheid!! U bent welkom!
d Aartsbroederschap, v overl echtp
Zondag 7 februari
Caulfield-Tholen.
Vijfde Zondag door het jaar
10.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 20 februari
voor de levende en overl leden v d
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Aartsbroederschap; Basiliek namiddag
Zondag 21 februari
gesloten.
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd
Dinsdag 9 februari
10.00 uur Gastkoor uit Gelderland; v
geen dienst!! Basiliek de hele dag
echtp Caulfield-Tholen; v de levende en
gesloten.
overleden leden vd Aartsbroederschap
Donderdag 11 februari
Dinsdag 23 februari
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
overl. leden v d Aartsbroederschap, v overl
Donderdag 25 februari
echtp Caulfield-Tholen.
10.30 uur: v de kinderen v d Kinderkrans
Zaterdag 13 februari
en overl. leden v d Aartsbroederschap,
09:00 uur v overl. Echtp. Caulfield-Tholen
overl echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 14 februari
Zaterdag 27 februari
Eerste Zondag vd Veertigdagentijd
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 28 februari (Basiliekkoor )
Dinsdag 16 februari
Derde Zondag vd Veertigdagentijd
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.00 uur 10e jrd v Johan Bischoff; v
Donderdag 18 februari
overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur: Voor Pierre Schmeits; voor Mia
Dinsdag 1 maart
Jessen-Baumanns Voor Vic v Neer; v de
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
kinderen v d Kinderkrans en overl. leden v
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Donderdag 3 maart
10.30 uur v de kinderen v d
Kinderkransen voor de overl. leden v d
Aartsbroederschap, v overl echtp
Caulfield-Tholen;
Zaterdag 5 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 6 maart
Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –
Zondag Laetare - Half Vasten
10.00 uur: jaardienst overl. Ouders Frits
en Leonie Meulenberg-Schreurs;v d
levende en overl leden v d Aartsbroederschap ; v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 8 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 10 maart
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans
en overl. leden v d Aartsbroederschap, v
overl echtp Caulfield-Tholen.

Zaterdag 12 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 13 maart
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
10.00 uur Jaardienst Cor Verbeek,de
vader van mijn kinderen en opa van mijn
kleinkinderen ; v overl echtp CaulfieldTholen; vd levenden en overl leden vd
Aartsbroederschap (Basiliekkoor )
Dinsdag 15 maart
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 17 maart
10.30 uur voor Vic v Neer; v de kinderen
vd Kinderkrans en overl. leden v d
Aartsbroederschap, overl echtp CaulfieldTholen
Zaterdag 19 maart geen H Mis om 9u
echter vw St Joep: wel om 9u30 H Mis
in St.-Petruskerk: Basiliek is de hele
dag open voor bezoekers/pelgrims!!

Denkt u aan uw kerkbijdrage?!
Banknummers op blz 20

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 maart (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
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.
16
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Zaterdag 6 feb
Maandag 8 feb
Woensdag 10 feb

Zaterdag 13 feb
Maandag 15 feb
Woensdag17 feb

Zaterdag 20 feb
Maandag 22 feb

5E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u GEEN DIENST
19.00 u Aswoensdag - Eerherstel aan het H.Hart van Jezus en het
Onbevlekte Hart van Maria; v Jo Boers
1E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u Jrd Piet Klinkers en tevens voor zijn verjaardag
Wim Messing vanwege zijn verjaardag
19.00 u Jo Boers
Willy v.Hees en ovl. Ouders Keijzers-Franken
19.00 u t.e.v. de H. Theresia van Avila en de H. Johannes van het
Kruis voor roepingen in de Carmel orden
E
2 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Jo Boers
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Woensdag 24 feb

19.00 u Voor mijn H. Engelbewaarder
3E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 27 feb
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 29 feb
19.00 u Jo Boers – t.e.v. H. Jozef
Woensdag 2 mrt
19.00 u t.e.v. Heilige Antonius
4E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 5 mrt
19.00 u Jrd Jo Boers - Jan Cleef en Sjaan Hanegraaf
Maandag 7 mrt
19.00 u Jo Boers – voor de zielen in het vagevuur
Woensdag 9 mrt
19.00 u t.e.v. Heilige Antonius
5E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 12 mrt
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 14 mrt
19.00 u Jo Boers aansluitend om 19u30 BOETEDIENST
Woensdag 16 mrt
19.00 u t.e.v. Heilige Antonius
Parochiemededelingen H. Paulusparochie: Aswoensdag 10 februari 2016: Verplichte
vasten-en onthoudingsdag. Bij de avondmis om 19u wordt het H Askruisje uitgereikt.
Maandag 14 maart om 19.30 uur in H. Pauluskerk: Boeteviering + Biechtmogelijkheid
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintenties volgende parochieblad tot 10 maart bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

HH. MISSEN PAROCHIE H. HART VAN JEZUS - OVERHOVEN
Zondag 7 februari:
10.30 uur Volkszang
Mia v.d. Heuvel-van de Wiel; Reinhard en Fien van de Brock-Limpens; Eerste jaardienst
Nico Verjans
Woensdag 10 februari: Aswoensdag
19.00 uur Cantate
Zondag 14 februari: 1e zondag Veertigdagentijd
10.30 uur Volkszang
Zondag 21 februari: 2e zondag Veertigdagentijd 10.30 uur The Voices of Kids
tevens gezinsviering
4e Jaardienst Lies Backhaus-Schaaf; Truus Klaus-Gubbels en familie
Zondag 28 februari: 3e zondag Veertigdagentijd
10.30 uur Volkszang
Annie Nicoll- Poussart
Zondag 6 maart : 4e zondag Veertigdagentijd
10.30 uur Cantate
Mia van den Heuvel-van de Wiel; uit dankbaarheid en voor gezondheid van een 90-jarige.
Vrijdag 11 maart : Toediening H. Vormsel
19.00 uur Sound 70
Zondag 13 maart:
5e zondag Veertigdagentijd 10.30 uur Fanfare St. Barbara
Jaardienst overleden echtpaar Luyten-Cremers en overleden familieleden
Jaardienst Reinhard en Fien van de Brock-Limpens
Woensdag 16 maart: Boeteviering
19.00 uur Volkszang
18
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ROZENKRANSGEBED In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard
Elke dinsdag 18.00 uur
Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur
OVERLEDEN Op 5 januari is overleden mevr. Luus Verheije-de Rijcke. Zij woonde de
laatste jaren in Zundert (alwaar ook de uitvaardienst heeft plaats gevonden). Zij heeft
jarenlang, samen met haar man dr. Verheije, in Overhoven gewoond. Mevr. Verheije is 85
jaar geworden.
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 niets is minder waar. De kerk, dat zijn alle parochianen samen.
Het is úw kerk. Het is ónze kerk! Iedereen in Overhoven die de H. Hartkerk ziet staan, mag
denken: “Daar staat mijn 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. Uw bijdrage voor
de parochie kunt u overmaken op rekeningnummer: NL37INGB0001035314 of
Rabobank: NL60RABO0147635594. De parochie is ANBI-erkend. Dat wil zeggen dat
giften fiscaal aftrekbaar zijn. 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!! De opbrengst van de extra deurcollecte met Kerstmis was € 383,32.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!!
BOEKEN Achter in de kerk vindt u een tafel met o.a. geloofsboeken . Deze kunt u kopen
en het geld deponeren in de bijbehorende bus. De opbrengst komt ten goede aan onze kerk.
►►►SAM’S KLEDINGACTIE Het team van Sam's Kledingactie heeft ons laten weten
dat zij gaan stoppen met het inzamelen van gebruikte kleding, schoeisel en dergelijke in de
gemeente Sittard-Geleen. De reden hiervoor is gelegen in het feit, dat de opbrengst van de
ingezamelde kleding de kosten niet overstijgen. Er is dan ook - jammer genoeg - geen
inzamelingsactie meer bij de kerk van Overhoven. Ook niet bij andere kerken in Sittard!!
KERSTSTAL Ook dit jaar heeft u kunnen genieten van de kerststal in onze kerk. Velen
van u deden dit en schreven tevens een wens voor de wensboom. Ook werd het vredeslicht
meegenomen. Maar wist u dat de kerststal al 30 jaar mede gebouwd wordt door Jo
Duijsters? Wij danken Jo van harte dat hij al zo lang aan menige kerstal heeft bijgedragen.
Wij vinden het heel bijzonder dat hij, die 89 jaar is, nog iedere week een ochtend besteedt
aan werkzaamheden in het onderhoud van onze kerk !
OOS KOOR Zangvereniging "Oos Koor" heeft ons laten weten dat zij, bij gebrek aan
leden, niet langer voor ons H. Missen kunnen verzorgen. Zij verzorgden de laatste jaren H.
Missen met Pasen, Kerstmis en Allerheiligen. Wij danken de leden en hun dirigent voor
hun muzikale bijdrage, gedurende vele jaren !
EERSTE H. COMMUNIE OVERHOVEN
Op maandag 14 maart is er weer een bijeenkomst voor de ouders van onze communicanten.
De bijeenkomst wordt gehouden in het parochiezaaltje, aanvang 20.00 uur. Kapelaan Van
der Wegen zal deze avond leiden.
H.VORMSEL Op vrijdag 11 maart wordt het H. Vormsel in onze parochie toegediend
door vic.-gen. Mgr. dr. H.G.J.M Schnackers. De eucharistieviering, waarin dit sacrament
wordt toegediend begint om 19.00 uur en zal muzikaal worden opgeluisterd door het koor
Sound 70. Leerlingen van groep 8 die het H. Vormsel wensen te ontvangen, ontvangen
hiervoor via de school een inschrijfformulier.
GEZINSVIERING EN VASTENACTIE De volgende gezinsviering is op zondag 21
februari 2016. Het is dan de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Op die zondag
gaat onze aandacht bijzonder naar ons vastenproject. In 2016 gaat Vastenactie over
Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied,
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waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere
weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden
honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen als
gevolg van al deze moeilijke omstandigheden. (zie artikel blz 4).De kinderen die dit jaar
hun Eerste H. Communie doen, krijgen die zondag al een vastenspaarpotje. De
andere kinderen worden ook uitgenodigd om een spaarpotje te maken. Ook zullen er
dan weer vastenzakjes achter in de kerk liggen. Het kinderkoor The Voices of Kids
zingt tijdens deze gezinsviering. Als er kinderen zijn, die graag zingen kunnen zij een keer
kennis komen maken met het koortje. Zij repeteren iedere woensdag in ons parochiezaaltje.
Let op: Repetitietijden zijn van 18.45 u t/m 19.45 uur.
PALMTAKKEN Wie kan ons helpen aan palmtakken (buxus)? Door een ziekte
vrezen wij dat er dit jaar minder buxus beschikbaar zal zijn. Wie nog gezonde buxus
in zijn tuin heeft staan en dit ook voor Palmzondag (20 maart) wilt snoeien, kan zich
melden bij ons parochiekantoor.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 7 februari kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 14 februari na 11.15 uur wordt er voor aan huis
gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor
aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd
krijgen. Mail uw e-mailadres naar:kantpastoriesittard@gmail.com of naar:
digitaalparochieblad@kpnmail.nl - Misintenties volgend parochieblad vóór 10 maart 2016.
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 A. 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 4 verschijnt op 19 maart en loopt tot 30 april 2016.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 11 maart 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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