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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 30 april 2016.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
PASEN: ZIEN EN GELOVEN
We zongen als student vroeger een spottend liedje: niet zien en toch geloven, dat gaat mijn pet
te boven… het was een soort kritiek dat je als student niet alles voor zoete koek moest slikken.
Het hoogfeest van Pasen is het hoogste feest in onze christelijke kerken. Laat je Pasen weg, dan
is je geloof waardeloos. De tijd van spot is al lang voorbij. De ernst van het Heilig Licht van
Pasen breekt door. Maar wat schrijven onze eerste apostelen hierover? Ik maak hierbij
dankbaar gebruik van een meditatie van collega pater Ad Blijlevens, die begin dit jaar overleed
en nu mag delen in de Paasvreugde.
Alle vier de evangelisten beginnen hun Paasverkondiging met een verhaal over Jezus’ graf.
Volgens hun verhalen gaan in de vroege morgen van de eerste dag van de week vrouwen op
weg naar het graf. Maar in die verhalen wordt ook duidelijk dat Jezus in dat graf niet meer to
vinden is. Dat kun je letterlijk opvatten: het graf is leeg, Jezus’ lichaam is verdwenen. Naar de
letter wordt het inderdaad zo verteld, zeker in het Paasverhaal dat wij met Pasen in de kerk
lezen. Jezus’ lichaam is niet meer in het graf; er liggen alleen nog de zwachtels, en de
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

1

zweetdoek afzonderlijk opgerold. Alsof Jezus eerst het overbodig geworden linnen netjes aan
kant heeft gedaan, alvorens het graf to verlaten. Toch hadden de evangelisten over dit detail
een heel andere bedoeling.
Immers, het valt op dat het zogeheten lege graf nergens in de heilige Schrift wordt gebruikt als
een argument voor de verrijzenis en dat het evenmin leidt tot geloof in de opstanding.
Integendeel, het leidt tot paniek of onbegrip. Maria van Magdala denkt dat het dode lichaam is
gestolen. Petrus ziet volgens het verhaal de zwachtels en de zweetdoek, maar dat verwondert
hem alleen maar (Lc 24, 12). Alleen van de ‘andere leerling’ wordt gezegd dat hij ‘zag en
geloofde’. Maar wat zag hij?
De bedoeling van die graf verhalen wordt duidelijk in zinnen als: ‘Jullie zoeken Jezus de
Nazarener die gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij is niet hier’ (Mc 16,6) ‘Wat zoeken jullie de
levende bij de doden?’ (Lc 24,5), ‘Houd Mij niet vast, maar ga naar mijn broeders’ (Joh 20,17).
Daarmee wilden ze ongeveer dit zeggen: ‘Voor jullie is Jezus een dode om wie je treurt en aan
wie je de laatste eer wilt bewijzen. Klamp je niet vast aan zijn aardse, lichamelijke
aanwezigheid. Open je ogen en zie dat Hij leeft! Keer je om, ga weg van dit graf, hier is Jezus
niet to vinden. Ga naar de mensen en ervaar dat Jezus op een nieuwe manier levend in jullie
midden is!’.
Dat hebben Jezus’ volgelingen gedaan! En ze hebben ondervonden dat Jezus Messias met hen
bezig was, hen aansprak en hen voortstuwde. Dat zij hun angst overwonnen en begonnen te
getuigen, zoals we Petrus zien doen op de dag van Pinksteren. Dat er nieuwe gemeenschappen
ontstonden, van joden en van zogenoemde heidenen en van hen samen, mensen die op een
nieuwe manier in Jezus’ naam gingen leven. In dat alles ervoeren en zagen zij de uit de doden
opgewekte Heer, levend in hun midden. Dat heeft de ‘geliefde leerling’ van het
Johannesevangelie als eerste “gezien”, en dat bracht hem tot geloof. Geen materiële bewijzen,
want geloof dat daarop steunt, is waardeloos. ‘Gelukkig zij die niet hebben gezien en toch
hebben geloofd’, zie het evangelie van Beloken Pasen (Joh 20, 19-31).
In de verhalen over Paasmorgen horen we vertellen dat het besef van nieuwe toekomst vroeg in
de morgen bij mensen doorbreekt. Dat is niet zonder betekenis. Wanneer er in het leven van
ons mensen licht gaat doorbreken, begint er iets nieuws, staan mensen aan een nieuw
begin: Een nieuwe dag! Want iets van nieuwe toekomst begint voor ons mensen dan te dagen.
Dat gebeurt zodra wij mensen bereid zijn ons bij de hand te laten nemen door Hem, Jezus, onze
Heer en Broeder, die als een lichtend voorbeeld en als een lichtende Kracht voor ons uit trekt.
De vrouwen bij het graf hebben dit volgens het grafverhaal als een van de eersten ervaren. Die
ervaring kwam over hen heen toen zij ervoor kozen zich te laten leiden door het licht dat hen,
zoals we in het Lied van het licht zingen, genaamd: Licht dat aanstoot in de morgen. Toen
stonden zij aan het begin van een nieuwe dag. Een nieuwe tijd brak door. Dat Heilig Licht
wens ik U van harte toe. Zalig Pasen!
Deken Wilbert van Rens.
KOFFIEDRINKEN NA DE H.MIS
We hebben het koffiedrinken na de zondagse H.Mis in de Petruskerk weer
opgepakt. Steeds meer RK parochies en Protestante Kerken bieden na hun
zondagsdienst de kerkgangers gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te
drinken. De Kerk is een gemeenschap, en dat mag ook tot uitdrukking komen
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in wat tijd vrij maken om elkaar te ontmoeten en op deze manier “oog en oor” te hebben voor
anderen, maar zeker ook om gezellige ontmoetingen met elkaar. En er kan ook een praatje
gemaakt worden met de voorganger of met een ander lid van het pastorale team.
De volgende data zijn: 20 maart; 24 april; 22 mei en 26 juni. Houdt u de mededelingen in de
HH.Missen in de gaten. Van harte welkom!
GEBEDSINTENTIES
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.
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand april luidt: Kleine
boeren. Dat kleine boeren een rechtvaardig loon mogen krijgen voor hun
kostbare arbeid. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Afrikaanse
christenen. Dat de christenen in Afrika te midden van politieke-religieuze
conflicten mogen getuigen van de liefde en hun geloof in Jezus Christus.

Maart
2016

april
2016

SERIE HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID: DE NAAKTEN KLEDEN
Kleren maken de man. Kleren bepalen een groot gedeelte van het beeld dat iemand van je
krijgt. Kleren maken een wezenlijk deel uit van wie we zijn als mens. Je voelt je dan ook niet
op je gemak als er iets niet in de haak is met je kleren. In het leven van
mensen heeft de kleding een belangrijke rol. Onze kleding laat niet alleen zien
wie we zijn, maar drukt ook uit hoe we ons voelen. Op een bruiloft kleed je je
anders, dan wanneer je naar een begrafenis gaat. En voor speciale
gelegenheden zullen we ons best doen met gepaste kleding te verschijnen. De
kleding die we dragen moet ook iets over onszelf zeggen en dus willen we er
zorg aan besteden. Onze kleding vertelt iets over wie we zijn en hoe we ons
voelen. Soms verzuchten we weleens: “Ik heb niks om aan te trekken…” Dat
betekent niet dat we dan in ons blootje zullen lopen, maar eerder dat we wat uitgekeken zijn op
de kleren die in onze kasten hangen of liggen. Die kasten puilen soms uit en we zijn blij als we
af en toe kleren kunnen afstaan aan een goed doel: De Kledingbank, de Kringloopwinkel, Actie
’68 of het Leger des Heils. Het geeft je een geruststellend gevoel dat je een passende
bestemming voor je overvloed aan kleren hebt gevonden. Deze sociale instellingen maken
gebruik van onze overtollige kleding om er een goed doel mee te dienen. Om de armen in onze
eigen omgeving passende kleren te geven. Of om in de Derde Wereld mensen te helpen hun
bestaan menselijker te maken.
Naakt zijn is niet in alle gevallen hetzelfde als geen kleding dragen. Vaak geeft men aan zich
naakt te vóelen: kwetsbaar, onveilig, uitgekleed of beschaamd. Soms kunnen ze je de kleren
van het lijf vragen, willen mensen alle details weten en wil men graag dat je je bloot geeft. Er
zijn TV- programma’s waar je onbeschaamd het privéleven van mensen wordt ingetrokken. Ze
geven zich in menig opzicht zo bloot, dat je beschaamd bent er naar te kijken.
De naakte kleden. Dat heeft met respect te maken. Respect voor de persoonlijke integriteit van
jezelf en van de ander. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Dat hoeft niet open en bloot te
kijk worden gezet.
J. P. Janssen pr
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VASTENACTIE 2016 – OEGANDA
In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het is een
arm, achtergebleven gebied, 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.
De projectpartner van Vastenactie in Oeganda, Socadido (‘Soroti Catholic Diocese Integrated
Development Organisation’), helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte n
extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk
aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er
eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook
de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen,
kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien.
Wat kunnen we bijdragen?
 voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten. Voor hetzelfde bedrag kan een
gezin een energiezuinig kookstel kopen.
 voor 30 euro ontvangt een gezin een zak met zaden.
 voor 50 euro kan een gezin vijf lokaal gebouwde bijenkorven kopen.
 voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten.
 voor 150 euro kan een groep boeren een voet-aangestuurde irrigatiepomp aanschaffen.
 voor 300 euro kan een groep boeren worden getraind in landbouw- en
irrigatietechnieken.

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

Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met daarbij
de bekende vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in dit parochieblaadje. Denk in deze
Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer.
Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede Week zijn vrijwilligers nodig en dus zéér
welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u op en 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 2015’ naar het banknummer van onze parochie: NL 51 INGB 0001032540 of het
diocesaan nummer van de Vastenaktie: NL21 INGB 0003000046 ten name van Missieburo
Roermond.
JE MOET HET MAAR WETEN: MARIA BOODSCHAP
Slimme rekenaars weten dat het feest van Maria Boodschap precies negen maanden vóór
Kerstmis valt. Het is immers het feest van de aankondiging van de geboorte van Christus. Op
het feest van Maria Boodschap herdenken we dat Maria van de engel Gabriël de boodschap
kreeg dat zij zwanger zou worden en een zoon ter wereld zou brengen (Lc. Hoofdstuk 1, vanaf
vers 26).
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Op welke dag dit bezoek van de engel plaatsvond, is niet bekend. Daarom heeft de Kerk het al
in de eerste eeuwen vastgesteld op 25 maart, precies negen maanden vóór 25 december. Maar
dit jaar vieren we het hoogfeest pas op maandag 4 april. De reden daarvoor is dat 25 maart dit
jaar tussen Palmzondag en Beloken Pasen valt. Sterker nog: het valt samen met Goede Vrijdag,
Jezus’ sterfdag. Daarom schuift Maria Boodschap op tot na het Paasoctaaf (acht dagen vanaf
1ePaasdag) en dan komen uit bij maandag 4 april.
Overigens heet de feestdag in de volksmond wel Maria Boodschap, maar is het eigenlijk geen
echt Mariafeest. Het gaat om de aankondiging van Christus’ geboorte. Net als 2 februari (Maria
Lichtmis/Opdracht van de Heer in de tempel) gaat het om een Christusfeest. Sinds het Tweede
Vaticaans Concilie wordt Maria Boodschap dan ook ‘Aankondiging van de Heer’ genoemd.

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.nlof www.bedevaarten.com.
Bellen of mailen kan ook: 043-3215715 of info@huisvoordepelgrim.nl.

2016
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

JAARLIJKSE VORMELINGENDAG
De zeven gaven van de Heilige Geest! Zo luidt dit jaar het thema van de Christoffeldag. Dat is
de jaarlijkse bijeenkomst van alle kinderen die dit schooljaar het sacrament van het vormsel
ontvangen. De Christoffeldag vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 april in de bisschopsstad
Roermond.
Ook de vormelingen van onze parochie nemen hieraan deel. De Christoffeldag is elk jaar erg
gezellig. Er is een leuk programma met sport en spel, muziek, een bezoek bij de bisschop thuis
en aan zijn bisschopskerk: de kathedraal. Aanmelden kan nog via: www.christoffeldag.nl
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
Op zondagmiddag 10 april 2016 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om 15.00
uur een Voorjaarsconcert in de parochiekerk Christus’ Hemelvaart – H. Joseph te
Vrangendael (Hemelsley 240, 6137 BV Sittard).
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Bisdom presenteert ‘opsteker’ voor Heilig Jaar
Het bisdom Roermond heeft van het internationale logo van het Heilig Jaar van
de Barmhartigheid speldjes laten maken, zogeheten ‘opstekers’. Deze kunnen
bijvoorbeeld op revers, op een schooletui of tas, op de koormap of waar dan
ook gedragen worden. Mogelijk nodigt het dragen van de speld uit tot
ontmoeting en gesprek over het logo, het thema, de barmhartigheid of Gods
liefde en wat deze hier en nu voor ons betekenen. De speldjes zijn voor 1 euro per stuk te
koop bij het Carolushuis of Kantoor Basiliek, Oude Markt 20, alhier
AANBOD van CULTURA VITA: Op de volgende zondagmiddagen in dit jaar bieden wij
eens per maand een gezellige en prachtige muziekmiddag aan, die gehouden wordt in het
Gruizenkerkje in het Centrum van Sittard. De concerten beginnen telkens om 15.00 uur en
eindigen om 17.00 uur. De entreeprijs is 10 Euro p.p. Het programma voor dit jaar is:
zondag 10 april: TRIO SOMBUSCAR – zondag 8 mei: DA MUSICA – zondag 12 juni:
FEURTHSTREET LUMBER FACTORY JAZZ – zondag 11 september: TRIO FLORIAN –
zondag 9 oktober: AIOL AND FRIENDS

BISSCHOPPEN BEGINNEN VIDEOKANAAL ‘KATHOLIEK LEVEN’
De Nederlandse bisschoppen hebben een videokanaal op YouTube gelanceerd. De naam is
‘Katholiek Leven’. Inmiddels staan de eerste filmpjes online. Abonneren kan via YouTube en
via een Facebookpagina die is ingericht. Op korte termijn wordt ook de bijbehorende website
gepresenteerd. Vanaf dat moment zullen wekelijks nieuwe items worden geplaatst, zowel
filmpjes als foto’s. “De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn
Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle mogelijke manieren, in onze tijd
ook via de nieuwe media,” zo zei kardinaal Eijk bij aanvang van het videokanaal. “Mensen die
in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, verlangen vooral een antwoord op de vraag: wat
betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis
en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door middel van het nieuwe
videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katholieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons
dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.” De eerste video’s laten zien
met welke rubrieken Katholiek Leven zal starten: geloofsportretten, items over de Bijbel en
filmpjes over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de loop van de tijd worden nog meer
rubrieken toegevoegd. Het videokanaal is te vinden via
https://www.youtube.com/channel/UCekKSj_tdihyinEHJHugpSg of via
https://www.facebook.com/katholiekleven.nl. Beide platforms zijn ook te vinden via de
website van het bisdom: www.bisdom-roermond.nl.

NEDERLANDSE VERTALING EINDVERSLAG GEZINSSYNODE
GEPUBLICEERD
De Nederlandse vertaling van het eindverslag van de Algemene Gewone Vergadering van de
Bisschoppensynode, die plaatsvond in oktober 2015, is gepubliceerd. De synode ging over het
thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ De
deelnemende synodevaders hebben aan het einde van de synode hun verslag aangeboden aan
paus Franciscus. De Nederlandse vertaling is van drs. Harrie Kretzers en geredigeerd door dr.
Lambert Hendriks, beiden uit het bisdom Roermond. De eindredactie werd verzorgd door het
Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Nederland. Het verslag is
verdeeld in drie delen en volgt daarmee de indeling van het werkdocument (Instrumentum
6
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Laboris) voor deze synode. Over elk van de afzonderlijke alinea’s (de proposities) van het
document is door de synodevaders gestemd. De uitslag van de stemmingen is aan het eind van
deze vertaling toegevoegd. De vertaling is te downloaden via:
http://www.rkkerk.nl/bestanden/Eindverslag%20bisschoppensynode%20%202015%20def.pdf

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
Senn, zoon ouders Webers-Brouwers, Halfeweg 14, Nieuwstadt *13-02-16
Kinzy, dochter ouders Peters-Staufenberg, H.Willemstr 9 Born *14-02-16
Max, zoon ouders Schouten-Dabrowska, G. Franquinetstr 21 Sittard *21-02-16
Gefeliciteerd!! Wij bidden dat de dopelingen Senn, Kinzy en Max 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:
Danny Frijns & Juliëtte Hermans, Gerbergastraat 5, Sittard op 18 juni 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.
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OVERLEDEN

Agricolastraat 130
72 jaar †
Leon Huskens
88 jaar †
Margot Sieben-Roebroek vh Rijksweg Noord
Achter
de
Hoven
81
82 jaar †
Toos Jetten-Kurvers
Smithlaan 151
96 jaar †
Alda Broeren-Aarts
Graetheide 1
94 jaar †
Lambert Nijsten
Smithlaan 151
81 jaar †
Eedt Boels-Tummers
Bradleystraat 23
87 jaar †
Thei van Cruchten
Kl. Steeg 1-3
85 jaar †
Henk Stessen
95 jaar †
Miep Nieuwboer-Thissen Ambiorixstr. Stein
Schuttestraat 2
84 jaar †
Mia Ritzen-Moonen
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

02-02-2016
20-02-2016
22-02-2016
22-02-2016
26-02-2016
28-02-2016
29-02-2016
04-03-2016
05-03-2016
06-03-2016

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:
HET PAASTRIDUÜM MEEVIEREN (Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag,
Paasnacht) Overwegingen door rector Ruud Goertz: HEER JEZUS, WIJ VERKONDIGEN
UW DOOD EN WIJ BELIJDEN TOT GIJ WEDERKEERT DAT GIJ VERREZEN ZIJT.
Begin: woensdag 17.00 uur, sluiting: zondag 10.00 uur Kosten: € 190,00 (+ evt. € 6,00 voor
beddengoed)
BEZINNINGSDAG zondag 10 april -- JAAR VAN GOD’S BARMHARTIGHEID
“Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.” (Lc 6,36) Leiding: Pater Ambrosius
Bantle ORC Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket
meebrengen)
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.
11 – 14 april Retraite in stilte: JAAR VAN GOD’S BARMHARTIGHEID
“Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.” (Mt 5,7) Leiding: Pater
Ambrosius Bantle, ORC Begin: maandag 17.00 uur, sluiting: donderdag 14.00 uur
Kosten: € 150,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
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,
8
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Kollenberg 2, 6132AL Sittard, Zr Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl

GEZINSMIS PASEN
Op Paasmaandag 28 maart is er bij gelegenheid van Pasen 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: 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 kort weer de wekelijkse Aanbidding
gehouden. Vanaf nu gebeurt dit aansluitend na de avondmis: de Uitstelling
begint om 19u30. Onze Zusters Dominicanessen begeleiden deze Uitstelling met
Aanbidding. 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. 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.

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

UW AANDACHT S.V.P.
BEGIN GOEDE WEEK
Zaterdagavond 19 maart: 18.00 uur Gezinsmis met Palmpasenstokken
Zondag 20 maart: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie van Lucas.
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Van 21-26 maart: Goede week: huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de heilige
Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de parochies gezamenlijk de
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. Schola Sanctus Michaël.
waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament tot 24u.
Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk (óók in de H. Pauluskerk)
de plechtige Kruisweg. Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige
liturgie van Goede Vrijdag met lezingen, het lijdensverhaal, de kruisverering
en de H. Communiedienst.
PAASTIJD
Zaterdag 26 maart, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 21.00 uur begint de Paaswake (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van de
Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.
Zondag 27 maart, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de Verrijzenis
van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen verrijzenis uit de dood.
Maandag 28 maart: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.
De Missen zijn als op zondag. De H.Mis van 11.00 uur is een Gezinsmis;
aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij
mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leijenbroekerweg 31)
Maandag 28 maart t/m zaterdag 2 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het Hoogfeest
van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zondag 3 april: 2e Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag v Goddelijke Barmhartigheid.
Zondag 10 april: Derde Zondag van Pasen.
Zondag 17 april: Vierde Zondag van Pasen.
Zondag 24 april: Vijfde Zondag van Pasen.
Woensdag 27 april: Koningsdag: Om 11.00 uur is er in de St-Petruskerk een
Oecumenische Gebedsviering, opgeluisterd door Philharmonie en Si-Tard
Heeft u tijd om mee te helpen de Vastenzakjes op te halen? Graag!
Belt u even de administratie:  4512275
EN HEBT U ZICH AL GEMELD……of jammer dan voor de allerarmsten?

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 30 april tot 11 juni 2016.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
vrijdag 3 juni 2016 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via e-mailadres: 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
gestplev zielenrust v overl echtp Jan Gerard
BEGIN VAN DE GOEDE WEEK
Grijs en Maria Huber-tina Catharina Krux;
Zaterdagavond 19 maart
nadiensten Margot Sieben-Roebroek, Lambert
18.00 uur Gezinsmis Palmpasen
gestpljrd Jes Beaumont en v Jo van Mulken;
Nijsten, Eedt Boels-Tummers, Thei v
10
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Cruchten, Henk Stessen,Miep NieuwboerThissen, Mia Ritzen-Moonen
Zondag 20 maart
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
11.00 uur overleden familieleden PierWeijzen; pljrd v Mia Brands-Hodenius;
(Samenzang)
16.00 uur Vespers in de St.-Petruskerk
Maandag 21 maart
Maandag in de Goede Week
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D);
gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev H Bernadette
Dinsdag 22 maart
Dinsdag in de Goede Week
08.00 uur voor het welzijn van onze H Vader
de Paus en al zijn intenties;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 23 maart
Woensdag in de Goede Week
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D)
Donderdag 24 maart, Witte Donderdag
08.00 uur geen H. Mis
PAASTRIDUÜM :
16.00 UUR H. PAASCOMMUNIE VOOR ZIEKEN
19.00 UUR AVONDMIS WITTE DONDERDAG:
VIERING VAN DE INSTELLING VAN DE
H. EUCHARISTIE, VAN HET SACRAMENT VAN
HET PRIESTERSCHAP EN VAN HET GEBOD
VAN DE NAASTENLIEFDE

19.00 uur gestev Marijke EijgelshovenEyckeler; gestjrd Sef Heuts; v Nico Bitsch,
priester van Bisdom Roermond; gestplev v
zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben
Janssen; gestev echtp Caulfield-Tholen
(Schola S. Michaël)
Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag
VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
Zaterdag 26 maart, Stille Zaterdag
21.00 u Paaswake gestplev levende en overl.
leden vd fam Thijssen en Sevens, tevens voor
Robert Thijssen; plev ouders Gieskens-

Martens, ouders Gieskens-Muyres; gestplev v
lev en overl. leden vd fam. Triepels-Vermij
en vd fam Jansen-Renckens en voor Zef en
Truus TriepelsZaterdag 26 maart,
Stille Zaterdag
Janssen; gestplev v
HOOGFEEST VAN
de zielenrust vh
PASEN
overl echtp Jan
Gerard Grijs en
Maria Hubertina
Catharina Krux;
gestev echtp
HEILIGE
Caulfield-Tholen;
PAASNACHT
nadiensten Margot
Sieben-Roebroek, Lambert Nijsten, Eedt
Boels-Tummers, Thei v Cruchten, Henk
Stessen, Miep Nieuwboer-Thissen, Mia
Ritzen-Moonen (St.-Petruskoor)
PAASTIJD
Zondag 27 maart, Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
11.15 uur PlZwd v Jo Cuypers; v Resy
Friederichs, v René Caris, gestpljrd Mia
Zentjens-Paes en Wiel Zentjens; gestpljrd
overl echtelieden Harry Marx en Philomène
Marx-Donners; gestplev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; pljrd
ouders Tjeu Tonglet en Maria Boonen, tevens
voor Tillie Kusters-Tonglet; gestpljrd overl
fam Mertens-Pötsch; plird Miny ReijndersKuijpers; voor de zielenrust van Leo, Lotti,
Titti, Zef en Bert; pljrd ouders ReijndersStelten (St.-Petruskoor)
Maandag 28 maart, Tweede Paasdag
11.00 uur (Gezinsmis) ev tev OLVrouw en
H.Bernadette voor het geest. en tijdelijk
welzijn
Dinsdag 29 maart
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levenden en overledenen vd
fam. Bitsch-Lejeune;
Woensdag 30 maart
Woensdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
Donderdag 31 maart
Donderdag onder het octaaf van Pasen
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Vrijdag 1 april
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck
Zaterdag 2 april
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
08.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; ev tev
Onbevlekt Hart van Maria v priesterroepingen
in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev
echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd Jean Willems; pljrd Ria
Wessels-v.d.Hijden en overl. ouders WesselsSchulpen; gestpljrd voor de zielenrust van
Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot;
gestplev voor de zielenrust van het overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadiensten Margot SiebenRoebroek, Lambert Nijsten, Eedt BoelsTummers, Thei v Cruchten, Henk Stessen,
Miep Nieuwboer-Thissen, Mia RitzenMoonen (samenzang)
Zondag 3 april,
Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
11.00 uur pljrd v Tiny Simons-Maas; pljrd v
Antoinette Gruisen-Hendriks; v overl Bert
Verbeek; pljrd v Arno en Els DieterenHonings; gestpljrd ouders Custers-Stassen;
gestpljrd v zielenrust pastoor-deken Mgr. Ben
Janssen, de rust v ouders echtelieden Janssende Ponti, en de zielerust van zijn broer en
zusters; gestplev overl ouders EyckelerBuijzen en dochter Marijke; (St.-Petruskoor)
Maandag 4 april
Hoogfeest
Aankondiging vd Heer (Maria Boodschap)
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om
leiding te geven (D);
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 5 april
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit
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dankbaarheid voor bescherming en leiding
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v overl pelgrims
Woensdag 6 april
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven (D);
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 april
H. Johannes Baptista de la Salle, priester
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v overledenen vd fam Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
Vrijdag 8 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl vd fam Feron-Hoenen
Zaterdag 9 april
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden;
gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd v ouders Sjeng en Marga
Sanders-Dings; gestplev v de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadiensten Eedt
Boels-Tummers, Thei v Cruchten, Henk
Stessen, Miep Nieuwboer-Thissen, Mia
Ritzen-Moonen (samenzang)
Zondag 10 april
Derde Zondag van Pasen
11.00 uur Plzwd v Lambert Nijsten; gestplev
echtelieden Jeun en Tity SchelbergCortenraad; gestplev overl fam MuyresMaessen; pljrd overl. ouders Math en Fien
Thissen-Janssen (samenzang)
Maandag 11 april
H. Stanislaus, bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Dinsdag 12 april
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 13 april
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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Donderdag 14 april
18.00 uur gestpljrd Jos en Lien Beursgens08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Verwijlen en ouders Beurgens-Schörgers en
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
fam; gestpljrd overl echtp Van den CampCorbeij-Gieskens
Pasmans en dochter Riet Zwart-van den
Vrijdag 15 april
Camp; gestplev voor de zielenrust van het
08.00 uur ev v d overledenen van de fam.
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) Hubertina Catharina Krux (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 april
Zaterdag 16 april
Vijfde Zondag van Pasen
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 11.00 uur Plzwd v Henk Stessen; pl1ejrd v
Fer en Margriet Mennens-Coonen; pljrd Miny
der Kranken voor zieken en noodlijdenden;
Reijnders-Kuijpers; pljrd Mat Habets; gestgestev echtp Caulfield-Tholen
pljrd Margriet Roebroek-Diederen; gestpljrd
18.00 uur pljrd ouders Lommen-Peeters en
kleinzoon Loek; gestplev v de zielenrust van overl ouders en grootouders Claessens-Van
Eylen en zoon Eddy; pljrd v Konrad Kleuters
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
en Maria Kleuters-Stassen (St.-Petruskoor)
Huber-tina Catharina Krux; gestpljrd overl
Maandag 25 april
echtpaar Martens-Van Loo; nadiensten Henk
Feest H. Marcus, evangelist
Stessen, Miep Nieuwboer-Thissen, Mia
08.00
uur uit dankbaarheid (G)
Ritzen-Moonen (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 17 april
Dinsdag 26 april
Vierde Zondag van Pasen
08.00 uur voor vrede in onze wereld
11.00 uur plev overleden familieleden Pier19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Weijzen; pljrd v fam Steuns (St.-Petruskoor)
Woensdag 27 april (tevens Koningsdag)
Maandag 18 april
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor geestelijk welzijn v parochie
11.00 uur Oecumenische dienst
Dinsdag 19 april
(Philharmonie + Si-tard)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v vluchtelingen om hulp
19.00 uur gestev Frits en Riet Pfennings-van
Donderdag 28 april
Santvoord;
08.00 uur v allerarmsten
Woensdag 20 april
08.00 uur ev v de weldoeners vd parochie (D) 19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 29 april
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
H. Catharina van Siena, maagd en
Donderdag 21 april
kerklerares,
patrones van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00
uur
gestev
overl. echtp. Lejeune19.00 uur v bijzondere intentie
Hassig;
gestev
Corry
Close en familie
Vrijdag 22 april
19.00
uur
gestev
echtp
Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag
30
april
19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes
08.00 uur overl. grootouders SimonisZaterdag 23 april
Tummers en ouders Hage-Simonis; ev tev
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
OLVrouw Behoudenis der Kranken v zieken
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en noodlijdenden; gestev v Caulfield-Tholen
en bisdom; gestev echtp Caulfield-Tholen
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 20 maart
09.30 uur gestpljrd René Oberdorf; gestplev
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; pljrd v Zef
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Kleinjans; gestev echtp Caulfield-Tholen
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield(Schola Sittardiensis)
Tholen (samenzang)
Zondag 27 maart Paaszondag
Donderdag 7 april: OPEN KERK
Verrijzenis van de Heer
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
09.30 uur gestplev v zielenrust overl echtp
Zondag 10 april
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina CathaDerde Zondag van Pasen
rina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestplev v overl echtp Jan Gerard
gestpljrd diaken Thijs Cornelissen en echtg.
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
Zus Cornelissen-Konings; gestplev Corry
gestev echtp Caulfield-Tholen (Bernadettekoor)
Wetzels-Wilms en v bijz. intentie (Schola S.
Zondag 17 april
Michaël)
Vierde Zondag van Pasen
Maandag 28 maart Tweede Paasdag
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath.
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Krux; gestev v Caulfield-Tholen (samenzang)
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldZondag 24 april
Tholen (Bernadettekoor).
Vijfde Zondag van Pasen
Zondag 3 april
Beloken Pasen
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Tweede Zondag van Pasen
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Tholen (samenzang)
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
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!
v.d.Aartsbroederschap; v overl echtp
Zondag 20 maart
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
Palmzondag vh Lijden van onze
Maandag 28 maart 2e Paasdag
Heer
10.00 uur v overl echtp. Caulfield
10.00 uur v Pierre Kleintjes en overl.
Tholen (Basiliekkoor)
ouders Strijdonk-Cüsters; v overl echtp
Basiliek is ‘s middags gesloten
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
Dinsdag 29 maart
Dinsdag22 maart
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Dinsdag in de Goede Week
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 maart
Donderdag 24 maart, Witte
Donderdag onder het octaaf van
Donderdag
Pasen
10.30 uur geen H. Mis
10.30 uur: v kinderen vd Kinderkrans;
Zaterdag 26 maart, Stille Zaterdag
leden vd Aartsbroederschap; v overl
09.00 uur: geen H. Mis
echtp Caulfield-Tholen
Zondag 27 maart, Hoogfeest van
Zaterdag 2 april
Pasen, Verrijzenis van de Heer
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
10.00 uur v de overl. ouders Castro09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Schellinx; v de levende en overl. leden
Zondag 3 april Beloken Pasen
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Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
10.00 uur v echtp Caulfield-Tholen; v
lev en overl leden vd Aartsbroederschap
(Basiliekkoor)
Dinsdag 5 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 april
10.30 uur voor overl Tonny Willemen; v
de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd
Aartsbroederschap; v echtp CaulfieldTholen
Zaterdag 9 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 10 april
Derde Zondag van Pasen
10.00 uur voor de overl. Ouders BoersKirkels, v zus Annie en zwager Jos Welling;
v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 12 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 14 april
10.30 uur v Vic v. Neer; v kinderen vd
Kinderkrans; voor de leden van de
Aartsbroederschap; v overl echtp
Caulfield-Tholen;
Zaterdag 16 april

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 17 april
Vierde Zondag van Pasen
10.00 uur v overl echtp CaulfieldTholen
Dinsdag 19 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 21 april
10.30 uur v.d.kinderen v.d.Kinderkrans;
voor de leden v.d. Aartsbroederschap;
voor overl. echtp. Caulfield Tholen
Zaterdag 23 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 april
Vijfde Zondag van Pasen
10.00 uur v overl echtp CaulfieldTholen; vd lev en overl leden vd
Aartsbroederschap (Basiliekkoor)
Dinsdag 26 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 28 april
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
v leden vd aartsbroederschap; overl
echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 30 april
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Basiliekmededelingen: Voortaan vieren we het Jaarfeest van onze Basiliek altijd op de
Zondag ná Sacramentszondag. Dit is in overeenstemming met de Jaarkalender van
onze Nederlandse Kerkprovincie. Maar vooral ook omdat ons jaarfeest tezamen valt
met H. Hartfeest van Maria en van Jezus en niet te vergeten het Jaarfeest van
Issoudun (Fr), de bron van onze H. Hartdevotie.
►►►Dit jaar zal dat zijn op ZONDAG 5 juni a.s.!!!◄◄◄
Te verwachten bedevaartsgroepen:
Bedevaart Wijnandsrade komt dit jaar op 01-05-2016.
Bedevaart Loon op Zand komt op dinsdag17-05-2016 (ze houden de H.Mis 12:00 uur en
Lof om 17:00 uur.
Rozenkransgebed:Vrijdagmiddag is opnieuw rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt
voorgegaan door pastoor Kerkhofs.

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
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VASTENACTIE 2016 Zoals u al in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, staat dit jaar
bij de Vastenactie de missie in Oeganda centraal. Zoals gebruikelijk zullen in de laatste weken
van de vastentijd de medewerkers bij u thuis aanbellen. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis
aan, dan kunt u het door u gevulde zakje ook in de brievenbus van de pastorie deponeren. Het
vastenzakje treft u in dit parochieblad aan. Elders in het parochieblad kunt u nog veel meer
hierover lezen
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie
ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Ook u zult dan op Witte
Donderdag 24 maart thuis de H.Communie gebracht krijgen.
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
Tot 1 april: van maandag tot en met vrijdag: van 11 tot 16 uur. Op zaterdag en op zon- en
feestdagen: van 14 tot 16 uur. Vanaf vrijdag 1 april veranderen de openingstijden tot 1 november:
van maandag tot en met vrijdag: van 10 tot 17 uur. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven
ze van 14 tot 16 uur. Elke woensdag wordt in de Maria- & Bernadettekapel om 16 uur het
rozenhoedje gebeden.
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PALM OF PASSIEZONDAG

Nadienst Hanny Bessems-Hoekstra ♫Bernadettekoor
Jo Boers - Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
t.e.v. Heilige Antonius
Kruisweg
PASEN, VERRIJZENIS VAN DE HEER
Zaterdag 26 mrt
20.30 u Paaswake - Nadienst Hanny Bessems-Hoekstra
Maandag 28 mrt
Geen H.Mis
Woensdag 30 mrt
19.00 u t.e.v. Heilige Antonius
2E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 2 apr
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 4 apr
19.00 u Jo Boers
Woensdag 6 apr
19.00 u t.e.v. Heilige Antonius
3E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 9 apr
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 11 apr
19.00 u Jo Boers
Woensdag 13 apr
19.00 u t.e.v. Heilige Antonius
4E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 16 apr
19.00 u Presentatieviering a.s. communiecanten
Maandag 18 apr
19.00 u Jo Boers
Woensdag 20 apr
19.00 u t.e.v. Heilige Antonius
5E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 23 apr
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 25 apr
19.00 u Jo Boers - Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 27 apr
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.
Misintenties volgende parochieblad tot 17 april bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
Paaszaterdag om 20.30 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paasvuur. Voor
alle andere plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk.
Zaterdag 19 mrt
Maandag 21 mrt
Woensdag 23 mrt
Vrijdag 25 mrt

19.00 u
19.00 u
19.00 u
15.00 u.

Overleden
Hanny Bessems-Hoekstra, Smithlaan 151 - 84 jaar † 19-02-2016
Moge zij rustten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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Extra collecte Misdienaars
Op Paaszaterdag 26 maart is er na afloop van de Paaswake een extra
deurcollecte ten behoeve van de misdienaars.
Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Met
deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de inzet van
deze groep jongeren. Van harte aanbevolen!

HH. MISSEN PAROCHIE H. HART VAN JEZUS – OVERHOVEN
Zondag 20 maart: Palmzondag tevens gezinsviering
10.30 uur The Voices of Kids
Jaardienst Chrit Gruisen
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag
19.00 uur
Volkszang
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag:
15.00 uur
kruisweg volkszang
Vrijdag
Goede Vrijdag: kruisverering 19.00 uur
Volkszang
Zaterdag 26 maart: Paaswake met doop
20.00 uur
Cantate
Annie Nicoll-Poussart; Thei Geilen; Fien Bergmans- Jessen; jaardienst Paul Bergmans;
familieleden Bergmans- Jessen; ouders Eussen-Smeets en dochter Toosje
Zondag 27 maart: Hoogfeest van Pasen
10.30 uur
Schola
intenties als bij de Paaswake
Maandag 28 maart: Paasmaandag onder Octaaf 10.30 uur
Volkszang
intenties als bij de Paaswake
Zondag 3 april:Beloken Pasen: 2e Zondag v Pasen 10.30 uur
Volkszang
Tevens Zondag van Goddelijke Barmhartigheid: Overleden ouders Griens-Stakenborg en
kinderen; Mia van den Heuvel- van de Wiel; Elisabeth Gruisen-Jessen vw de verjaardag.
Zondag 10 april: 3e zondag van Pasen
10.30 uur
The Voices of Kids
Gezinsviering met presentatie communicanten: Jan Gruisen
Zondag 17 april: 4e zondag van Pasen
10.30 uur
Cantate
Zondag 24 april: 5e zondag van Pasen
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst Mia van den Heuvel- van de Wiel; Anny Nicoll- Poussart
ROZENKRANSGEBED In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard
Elke dinsdag 18.00 uur -- Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur
GEDOOPT Op 14 februari is gedoopt Lizz Goedermans, C. Klinkeberghstraat 8, Sittard.
Op 13 maart is gedoopt Jaylano Passon, Eisenhowerstraat 388, Sittard. We wensen hen en de
ouders een gezegende toekomst! En eveneens een gelukwens voor de dopeling en familie bij:
DOOP tijdens PAASWAKE
Tijdens de Paaswake op zaterdag 26 maart (20.00 u) wordt Neill van der Venne,
Halderstraat, uit onze parochie gedoopt. Namens de pastor worden alle kinderen en hun ouders
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uitgenodigd om dit mee te vieren. De kinderen, die zich hiervoor opgeven, zullen ook een rol
krijgen bij deze doop en viering. Zij kunnen zich opgeven bij mevr. Anneke Verboord tel
4526327
50-JARIG PRIESTERJUBILEUM Op 26 maart a.s. hoopt pastor Ewals zijn 50-jarig
priesterjubileum te vieren. In overleg met het kerkbestuur en pastor Ewals willen wij aan
dit heuglijke feit aandacht besteden op zondag 1 mei. Parochianen en andere belangstellenden kunnen dan ook pastor Ewals na de H. Mis feliciteren in ons parochiezaaltje.
Daarna kunt u gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie en/of drankje.
PALMPASEN
Op zondag 20 maart om 10.30 uur is de volgende gezinsviering. We vieren dan Palmpasen.
Het kinderkoor The Voices of Kids o.l.v. Efrem Verleng zullen passende liedjes zingen. Ook
wordt er in de kerk weer een optocht met Palmpaasstokken gehouden. Tevens worden de
palmtakken gewijd. Wilt u na afloop van de viering palmtakjes mee naar huis nemen, dan
verzoeken wij -als dit enigszins mogelijk is- om zelf palmtakjes (buxus) mee te brengen.
Door aantasting van buxusstruiken in onze omgeving zijn er minder takjes beschikbaar!!
VASTENAKTIE
“Iedereen kan verschil maken in het leven van een ander!”
De plaatselijke projectpartner van Vastenaktie in Oeganda "Socadido" helpt de
gemeenschappen daar om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten
verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van
bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. U vindt verdere informatie over dit bijzondere
project op blz 4 van dit parochieblad. Ook voor ons in Overhoven geldt: U kunt nog steeds een
bijdrage geven aan deze vastenactie. Achter in de kerk liggen de vastenzakjes. U kunt uw
bijdrage ook afgeven in ons parochiekantoor of overmaken op het diocesaan nummer van de
Vastenaktie: NL21 INGB 0003000046 ten name van Missieburo Roermond.
H. VORMSEL
Op vrijdag 11 maart hebben 11 kinderen van onze school het sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. Het zijn: Veerle Bartholomeus, Sofie van Beek, Lynn Bovendeaard, Lynn van der
Brink, Naomi van Diessen, Noah Evers, Dean Geilen, Jenna Leunissen, Rens Revenich, Jason
Schmitz en Marit Vriezelaar. Het H.Vormsel werd toegediend door Vicaris Mgr. Schnackers.
Kap. Vd Wegen assisteerde daarbij. Proficiat met jullie keuze voor het Vormsel.
EERSTE H. COMMUNIE
Op zondag 22 mei doen 10 kinderen uit groep 4 van basisschool Overhoven hun eerste H.
Communie in onze parochiekerk. Het zijn Ruben Bartholomeus, Selena Duijkers, Jizrahja
Haas, Solvi Kunzi, Shalisa Lenting, Anouk v. Mierlo, Boo Ploemen, Sara Schnieders,
Mercedes Servais en Valerie Swinkels. Zij zullen zich aan de parochie voorstellen op zondag
10 april, tijdens de presentatieviering. Deze viering is een gezinsviering en begint om 10.30
uur.
ORGANIST
Wij zoeken voor onze missen met volkszang nog een of meerdere organisten. De afgelopen
jaren heeft dhr. Hub Geurts ons in deze behoefte voorzien, maar hij heeft te kennen gegeven
dat hij -mede door zijn leeftijd- moet stoppen met zijn orgelspel in Overhoven. Wij danken
Hub Geurts dat hij ons al die jaren heeft verblijd met mooie orgelmuziek. Een eventuele
opvolger kan contact opnemen met mevr. Thea Kalkhoven, tel. 4514688 of met mevr. Leni
Bosman, tel. 4588919

PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

19

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. Ansichtkaarten
van o.a. onze kerk kunt u nog kopen tijdens de openingstijden van ons parochiecentrum.
Kosten €5,00 voor 8 kaarten.
POETSEN Wij willen onze kerk er ook op zijn "paasbest" laten uitzien. Daarom wordt er
op woensdag 23 maart door vele vrijwilligers weer gepoetst vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. Ook
hieraan kan men deelnemen!!
KOFFIEDRINKEN Op zondag 3 april kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen
drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE
Op zondag 10 april 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
VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!
INGbank: NL 37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594.
Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u opgeven vóór 20 APRIL 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 5 verschijnt op 30 april en loopt tot 11 juni 2016.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 20 april 2016 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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