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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 11 juni 2016. 

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

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

 

MEIMAAND: Moeder Maria onder de douche. 

Bij een van de huisbezoeken werd ik getroffen door het volgende.  Het was een oudere vrouw 

die vertelde over haar leven. Natuurlijk kwamen ook haar eigen geloofservaringen ter sprake. 

Ze was zo’n 60 jaar geleden uit het voormalige Oostblok gevlucht met haar man Ze kwamen in 

Nederland terecht. Haar man kreeg werk bij de mijnen. Ze kregen kinderen en ze mochten 

ervaren hoe hun vluchten van destijds zich ten goede had gekeerd, zodat zij zich nu hier thuis 

en gelukkig voelt. Dankzij de gastvrijheid van Nederland in die dagen. Maar nu zie ik op de 

TV hoe sommige Nederlanders hard over de huidige vluchtelingen oordelen. 

Ik kan wel huilen als ik dat zie en hoor.  Ik voel het aan alsof ze mij ook willen 

wegjagen. Mijn kinderen stellen me elke keer gerust. Mijn man is al jaren 

geleden gestorven. Maar mijn kinderen weten precies, wanneer ze even met 

mij contact moeten opnemen n.l. bij wereldnieuws waarbij vele vluchtelingen 

weggejaagd worden. Maar Moeder Maria heeft me nooit in de steek gelaten. Ze wees op een 

afbeelding van Moeder Maria. Altijd brandt er voor haar een kaarsje, ja hier in deze kamer ziet 
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u het niet maar het is op een andere plaats! Dat beeldje was er ook toen ik vluchtte. Het is een 

Mariabeeldje van bij mij thuis, van het land vanwaar ik ben weggevlucht. Mijn moeder gaf het 

me mee. Dat beeldje is altijd bij me gebleven. Voor mij is dit het teken dat Moeder Maria altijd 

ons bij de hand houdt. Even spraken we over de vlucht van Maria & Jozef met hun zoon Jezus 

naar Egypte. Wat dat betreft is onze wereld nog niet veel veranderd …. zo was haar conclusie. 

Alhoewel in Europa vele landen in vrijheid leven, zien we nu weer angstige momenten van 

boosheid en agressie naar de vele vluchtelingen. Als onze wereld maar niet in boosheid 

omslaat, zuchtte ze hardop.  Ikzelf zal het wel niet meer meemaken, maar ik denk met angst en 

zorgen aan mijn kinderen en kleinkinderen. Wat moeten die nog meemaken? Dezelfde angsten 

die ik moest meemaken?  En binnen mijn familie is er ook nog verdeeldheid. Een van mijn 

kleinkinderen heeft een jonge moslim als vriend. Ik vind het een heel lieve jongen. Maar toch 

roept dat bij bepaalde familieleden wel wat zorgvragen op. En je hebt er altijd die niet hun 

vooroordelen voor zich kunnen houden en dat zelfs anderen willen opleggen. Ik ben bang dat 

ik hier in Nederland zie gebeuren wat destijds bij ons is gebeurd. In mijn kindertijd heb ik altijd 

met kinderen uit de buurt gespeeld: het waren bijna allemaal moslimkinderen. Ik heb de 

mooiste jeugd met hen gehad. En dat ik toen moest vluchten had alles te maken met bepaalde 

politieke leiders in die dagen, die hun macht uitten door over “anders gelovigen”  negatief te 

oordelen. Je moest bij hun club horen, anders liep het niet goed met je af. Zo verloor ik mijn 

beste contacten met de jeugdvrienden en dat kwam later nog eens onder grote druk te staan, 

toen ik verliefd werd op mijn man, in hun ogen de verkeerde man. Met hem ben ik toen 

weggevlucht uit mijn vaderland. En toen gaf mijn moeder mij dit beeldje mee. Deze moeder 

Maria als beeltenis heeft me altijd beschut en werd zelfs mijn enige en Heilige Moeder toen 

mijn aardse moeder stierf. Ook mijn man vond daarin altijd beschutting en bescherming. Als 

die moeilijke tijd van toen met haar onverdraagzaamheid ook maar niet terugkomt in onze 

dagen…..  daar ben ik zo bang voor.  Ik vroeg naar de naam van deze beeltenis van Moeder 

Maria. Ze noemde een naam die voor mij totaal onbekend was. Ze vertaalde het in het 

Nederlands en het was bijna dezelfde titel als wij zeggen: Moeder Maria van Altijddurende 

Bijstand. Maar de beeltenis daar aan de muur in uw kamer lijkt veel op onze beeltenis van 

Moeder Maria, zo vertelde ik haar. Ja dat klopt, maar dat is van hier, die heb ik hier in 

Nederland gekocht toen ik het oude en vertrouwde beeldje van mijn Moeder Maria niet meer in 

deze kamer mocht hebben. Ik was even verbaasd. Waarom mag u dat beeldje niet in uw kamer 

hebben? Ja,  ik ben hier een paar jaar geleden gaan wonen, toen het steeds moeilijker voor mij 

werd om alles alleen te doen. Dit zijn appartementen voor ouderen en ze zijn veel 

gemakkelijker in het onderhoud. En ze hebben hier allerlei moderne voorzieningen in de 

woning aangebracht. Ik heb hier geen gasfornuis, maar een elektrische fornuis. Er zit alarm in, 

maar ik mag geen kaarslichtje meer hebben bij Moeder Maria dat dag en nacht brandt, anders 

gaat het alarm af, zo werd mij meegedeeld. Maar dat hou ik niet vol. Maar toen ik ontdekte, dat 

de douchekamer al die elektrische voorzieningen niet had, heb ik Moeder Maria verhuisd naar 

de douche. Ze glimlachte. Ja, dacht u dat ik haar zomaar aan de kant zet? Daarom heb ik een 

andere afbeelding van Moeder Maria gekocht voor in de woonkamer en “mijn” Moeder Maria 

is verhuisd naar de douche. Daar gaat geen alarm af. Mijn kinderen lachen daarmee. U ook? 

Nee, nee, zeker niet! Maar wat bedoelt u met verhuizen naar de douche? Komt u maar mee. Ze 

nam me mee naar de doucheruimte. Ze schoof de wand van de doucheruimte opzij en daar 

stond midden op een douchekrukje haar geliefd Mariabeeldje met daarvoor een klein 

flakkerend kaarslichtje. Op de vloer voor de douchekruk lag op een tapijtje een klein boeket 

bloemen.  En als ik zelf gebruik moet maken van de douche, dan zet ik haar even op de 



PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          3  

 

wasmachine, zo blijft ze mij altijd  “bewaken”. Verder blijf ik bidden dat de angstige tijden van 

toen in mijn vaderland hier in ons Nederland niet opnieuw mogen gaan opleven. Moeder Maria 

– bewaar ons en bescherm ons. Amen. Dat gebed mogen ook wij met haar vol vertrouwen 

blijven uitspreken. Bidt daarom in de komende meimaand uw rozenkrans. Vergeet het niet! 

Sittard, april/mei 2016              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 

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: 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 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. 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand mei luidt: Respect 
voor vrouwen. Dat overal ter wereld de vrouw geëerd en gerespecteerd 
wordt en haar essentiële bijdrage aan de maatschappij waardering 
ondervindt. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Heilige Rozenkrans. 
Dat gezinnen, gemeenschappen en groepen zich toeleggen op het 
rozenkransgebed voor evangelisatie en vrede. 

   
April 
2016 

 

    
 

Mei 
2016 

 
SERIE HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID: GEVANGENEN BEZOEKEN  

In de rij van Werken van Barmhartigheid is er ook een plaats ingeruimd voor het bezoeken van 
gevangenen. Misschien is het wel het werk van barmhartigheid, waar we het minste mee in 
aanraking komen. De meesten van ons hebben nog nooit een gevangenis van binnen gezien en 
hebben ook nooit een familielid of vriend daar hoeven te bezoeken. Daarom staat dit Werk van 
Barmhartigheid niet zo in de schijnwerper.  
Toch is het goed om ook over dit werk van Barmhartigheid na te denken, want vaak is het met 
het ontslag uit de gevangenis van een veroordeelde niet afgelopen. Wie een veroordeling achter 
de rug heeft en de straf uitgezeten heeft, vindt niet zomaar weer een plek in de maatschappij. 
Het vergrijp blijft lang in de herinnering van mensen hangen, waardoor een nieuwe kans en een 
nieuw begin vaak moeilijk is. Echte barmhartigheid laat je zien,door de veroordeelde een 
nieuwe kans te bieden en een nieuwe start te laten maken.  
Maar zou dit Werk van Barmhartigheid alleen gaan om gevangenen,  die in een gevangenis 
opgesloten zitten? Zijn er niet meer vormen van ‘gevangen’ zijn? Daarbij denk ik aan 
verslaving. Mensen kunnen verslaafd zijn aan drank, aan drugs, aan werk, aan gokken, aan… 
Dan ben je zo in de macht van datgene waar je verslaafd aan bent, dat je er op eigen kracht niet 
uit kunt komen. Er verandert iets in je hersenen, waardoor je niet meer zonder kunt. Je hebt 
daarom vaak hulp van anderen nodig om van je verslaving verlost te worden. De invloed van 
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de verslaving op je gezondheid, op je relatie en je sociale omgeving is groot. Vaak ontstaan er 
ook problemen met je inkomen en bij sommigen groeien de schulden. Je bent niet meer de baas 
over jezelf. Datgene waar je aan verslaafd bent heeft jou in de greep. 
Gelukkig zijn  er mogelijkheden om hieruit verlost te worden. De verslaving kan gebroken 
worden. Ook daarin kunnen de mensen in de naaste omgeving een helpende hand bieden. 
Helpen wordt dan een Werk van Barmhartigheid. Niet omkijken, maar samen vooruitkijken. 
Niet blijven nadragen, maar nieuwe kansen bieden. Durven achterlaten wat voorbij is 
                                                                 J. P. Janssen pr 

29 M EI  A.S.: WIJZIGING IN ROULERENDE OPZET SACRAMENTSPROCESSIE 
Op donderdag 26 mei viert de kerk eigenlijk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het 
Lichaam en Bloed van Christus. Onze grenslandbewoners in België en Duitsland hebben die 
dag gelukkig nog bewaard als een feestelijke vrije dag . Deze dag is beter bekend als 
Sacramentsdag. De bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Zuyderland Lemborgh en 
Hoogstaete vieren deze jaarlijkse sacramentsprocessie precies op deze donderdag. Wij vieren 
het in onze parochies op de zondag erna: zondag 29 mei.   
Vorig jaar en afgelopen maanden hebben alle deelnemers en betrokken vrijwilligers rondom de 
processie met het processiecomité vergaderd. Er werden interessante voorstellen van wijziging 
en/of aanpassing gedaan. Maar eerst en vooral werd gewaardeerd de enorme inzet die velen 
jaar-in jaar-uit hebben gegeven middels allerlei versieringen, decoraties, maar ook 
verenigingen als harmonieën, verenigingen, buurtverenigingen, kloosterlingen enz. Natuurlijk 
werd geregistreerd een afnemende betrokkenheid door meer onkerkelijkheid, maar ook door 
ouderen die het wilden overdragen maar er waren geen opvolgers enz. Toch moeten we het 
voorzetten: dit mogen we niet kwijtraken, was de algemene opvatting. Dan moeten we het 
misschien met minder gebruikelijke decoratie gaan doen, maar toch de boodschap van Vreugde 
blijven uitdragen. En daarom is er nu dit jaar voor een ietwat andere opzet gekozen. En deze 
opzet zal in de komende jaren telkens geëvalueerd worden en dus bijgesteld. Na overleg met 
Ceremoniarius, Processiecomité en buurtverenigingen en anderen kiezen we dit jaar voor een 
route die gaat via Ursulinentuin, via Paardestraat etc (zie route hieronder). Vanaf deze plaats 
spreek ik nu al mijn waardering uit voor al die mensen die weer enthousiast mee zorgen dat de 
jaarlijkse sacramentsprocessie kan doorgaan. Voor dit jaar is het bijzonder dat o.a. de buurten 
Rondom de Grote Kerk, Paardestraat, PPP, verder de Mander en Wo-Van met processiecomité 
enz. hun inzet hebben aangeboden om deze nieuwe opzet waar te maken. 
U bent dus van harte uitgenodigd om biddend mee te lopen in de processie of  - mediterend - 
te komen kijken. Zoals in tal van (Limburgse) dorpen en steden wordt op deze Sacramentsdag 
ook in onze binnenstadparochie de hoogmis in H Petruskerk om 9u30 gevolgd door de 
Sacramentsprocessie. Na de Plechtige Hoogmis in de St.-Petruskerk om ongeveer 10u30 
trekken wij in een processie met het Allerheiligste langs de openbare wegen als publiekelijk 
getuigenis van geloof en verering voor het Allerheiligste Sacrament.  Denkt u eraan: géén H 
Mis om 9u30  in de St.-Michielskerk,  géén H Mis in de Basiliek om 10u00,  géén H Mis in de 
St.-Petruskerk om 11u00 ! Wilt u toch in die uren (na 10u) een Heilige Mis volgen dan kunt u 
terecht bij Overhoven, parochiekerk H Hart van Jezus om 10u30.  
Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur op het Kloosterplein, nabij toreningang. 
De opstelling van de processie is als volgt: 
Stadsschutterij St.Rosa 
Acolieten met kruis 
Harmonie Sint Joseph 
Kerkenwachtgilde 
Processiegangers  m/v 
St.-Petruskoor 

1
e
 Communicantjes   

Eerwaarde zusters 
Philharmonie 
OLV Behoudenis der kranken 
B&W en Gemeenteraad 
Kerkbestuur  
Misdienaars 

Acolietencollege              
St. Michiel en St. Rosa  
HH Geestelijken 

          
Allerheiligste             
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 De processie trekt via de route: Kerkplein – Rektorygetske –  via 
Limbrichterstraat naar – Begijnenhofstraat - Deken Tijssenstraat – 
Schootsvelden - Urulinentuin – rechtdoor langs fietsenstalling - Paardestraat - 
Om den Tol (rustaltaar) -  Markt – Oude Markt – Kloosterplein – Kapittelstraat 
- Grote Kerk 

Aan de bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, wordt 
vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel!. 
Mede namens kerkbestuur, ceremoniarius, acolieten en alle medewerkers: 

         Deken en Het processiecomité 

 

            2016  
   Mijn Kerk in balans!  
        Banknummers op blz 20     

 

 

ST. ANTONIUS - PATER PIO - ST. FRANCISCUS 
9 daagse reis naar Padua, San Giovanni Rotondo en Assisi van 22 tot en met 30 juni 2016. 

Er zijn nog plaatsen in onze bus, u kunt zich nog opgeven. Deze 9 -daagse reis kost slechts  

€ 745,-- per persoon in een twee persoonskamer. De toeslag eenpersoons kamer bedraagt 

€140,-   In de prijs is begrepen:  

 Vervoer per luxe touringcar 

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

 Alle excursies ( exclusief eventuele entrees) 

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

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 

 

HEILIG JAAR IN NOVEMBER: TOPONTMOETING MET PAUS IN 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. Deze vliegtuigreis kost € 839 per persoon. Voor aanmeldingen of meer 
informatie: www.huisvoordepelgrim.nl of www.bedevaarten.com. Bellen of mailen kan ook: 
043-3215715 of info@huisvoordepelgrim.nl. 
Maar er bestaat ook de mogelijkheid om met de reisorganisatie Bon Pasteur per bus naar 
Rome te gaan in diezelfde week (van 11-18 november), kosten  €739,-- per persoon. Bon 
Pasteur (met buspelgrims) en de Limburgse Bedevaart (met vliegtuigpelgrims) hebben 
afspraken gemaakt om tegelijkertijd in Rome aan te komen, de belangrijkste vieringen samen 
te doen: waaronder een toespraak van onze Paus rechtstreeks gericht aan de Limburgse 
pelgrims. Voor info buspelgrims: http://www.bonpasteur.eu/rome-2.htm of  00 32 
470653514 of  4512275. 

mailto:info@bonpasteur.eu
http://www.bonpasteur.eu/
mailto:gerard@vanrens.be
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
http://www.bonpasteur.eu/rome-2.htm


6                                               19e  jaargang, nr. 5 –30 april 2016 
 

 

  REGINA CARMELI              
  Zondag na de 1

e
 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: 

RETRAITES (= BEZINNINGSDAGEN MET OVERNACHTING) 
2 inleidingen per dag op het thema - Eucharistieviering - aanbidding van het H. Sacrament - 

gezamenlijk getijdengebed (lauden, vespers, dagsluiting) - tijd voor persoonlijk gebed  - 

gelegenheid voor een (biecht)gesprek: 

5 - 8 mei Retraite  GEBED ALS ONTMOETING (Geloofsdagen) Leiding: Rector Ruud 

Goertz en zuster M. Renata Carmel DCJ Begin: donderdag 17.00 uur, sluiting: zondag 13.30 

uur  Kosten: € 150,00  (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)  
18 - 27 juni Retraite in stilte  HET SACRAMENT VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE Het 
teken en instrument van christelijke verlossingsliefde  De H. Eucharistie is een blijvend teken 
van de heilshandeling van Christus en de Kerk op het altaar. Wij gaan daar acht dagen in 
stilte diep over nadenken!  Leiding: Pater Bonifatius Honings OCD  Begin: zaterdag 17.00 
uur, sluiting: maandag 10.00 uur  Kosten: € 440,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed) 
GELOOFSCURSUS PLATFORM 30PLUS  (in 5 weekeinden) 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) Laatste Weekeinde:  10 t/m 12 juni 2016.   
11 - 15 juli Retraite in stilte   MARIA, VREUGDE DER LIJDENDEN  Vormen van Mariale 

spiritualiteit  Leiding: Pater Frans Vervooren OCD  Begin: maandag 15.00 uur, sluiting: 

vrijdag 14.00 uur    Kosten: € 208,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed) 

28 augustus - 1 september  Retraite in stilte  CHRISTEN ZIJN IS: ALLES ONTVANGEN, 

VEEL GEVEN Leiding: Mgr. Joris Schröder   Begin: zondag 16.30 uur, sluiting: donderdag 

13.30 uur   Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed) 

BEZINNINGSDAG 
2 inleidingen op het thema - Eucharistieviering - tijd voor persoonlijk gebed - aanbidding van 

het H. Sacrament - vespers -  gelegenheid voor een (biecht)gesprek: 

18 juni Bezinningsdag in stilte  HET SACRAMENT VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE 

De voltooiing van de christelijke inlijving. De heilige Eucharistie voltooit de christelijke 

initiatie. Zij die door het Doopsel tot de waardigheid van het koninklijk priesterschap verheven 

zijn en door het Vormsel nog meer gelijkvormig zijn geworden aan Christus, hebben door de 

Eucharistie deel aan het offer zelf van de Heer, samen met heel de gemeenschap. (KKK 1322)  

Leiding: Pater Bonifatius Honings OCD  Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur  Kosten: € 12,00 

(a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

16 juli SCAPULIERFEEST  Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel  

- Marialiederen gezongen door Cécile van Dijck  - Scapulieroplegging door rector Ruud Goertz 

Begin: 14.00 uur, sluiting: 17.00 uur  Kosten: € 5,00 

AVONDEN: 2e dinsdag van de maand, “HEER, LEER ONS BIDDEN!”  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 
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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

 
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 8 mei: DA MUSICA – zondag 12 juni: FEURTHSTREET LUMBER FACTORY 

JAZZ – zondag 11 september: TRIO FLORIAN – zondag 9 oktober: AIOL AND FRIENDS 

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@gmail.com 

                             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  
Rens, dochter ouders Salden-Winkens, Dorpsstraat 46, Guttecoven *03-04-16 

H. Doopsel – 1
e
 H. Communie -  H. Vormsel hebben ontvangen: 

Monique (M.L.J.) Deusings, Kuileneindestr, Meerssen: Paaswake *26-03-16 
Noëmi (N.C.G.) Nix, Onderstehof 2 te Sittard *28-03-16 

H. Vormsel werd toegediend aan Leo Vranken, Muggenbroekerlaan, Roermond ter 

afsluiting catechese rondom kerkelijk huwelijk:  * 23-04-2016. 
Gefeliciteerd!! Wij bidden dat de dopeling Rens onder de goede zorgen van ouders en naar 

hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mag 

opgroeien tot een goede christen. Ook de volwassenen die gedoopt zijn, de 1
e
 H Communie 

hebben gedaan en Gevormd zijn, willen we feliciteren, alle goeds en Gods Zegen toewensen. 

mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
http://www.reginacarmeli.nl/
mailto:kantpastoriesittard@gmail.com
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Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten: 

Arjan Bruls & Radharani Verhoeven,  

                             Vielderweg, Doenrade en Akerstraat-Noord, Brunssum op 1 juli 2016 

Leroy Hallatu & Denise Vanderbroeck, Felix Ruttenlaan 20, Sittard op 2 juli 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. 

 

 

  OVERLEDEN 
   Anna Meij    

   Jan van den Bergh 

   Fien Canton-Beaumont 

   Kitty Heijnen-Wolffs 

   Jos Schmeits 

   Mia Schrijen-Colen 

   Mia Haagmans-Rulkens 

   Annie Kremer-Omloo 

    

 

Lindenhof 47 

Begijnenhofstraat 16 

Campus 1 Born  

Bradleystraat 23 

Odasingel 621 

Schuttestraat 2 

Schuttestraat 2 

Paardestraat 43 

 

 

69 jaar 

78 jaar 

89 jaar 

83 jaar 

74 jaar 

96 jaar 

101 jaar 

73 jaar 

 

†  12-03-2016 

†  29-03-2016  

†  03-04-2016  

†  05-04-2016 

†  09-04-2016  

†  16-04-2016  

†  23-04-2016   

†  24-04-2016   

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

 
AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT 

IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK 
gehouden. De data voor 2016 zijn: 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. We houden de Donderdag aan als de dag van de Instelling van de H. 
Eucharistie.   

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 vieringen van dit Sacrament van Ziekenzalving aansluiten, 

bij een zorgcentrum in de 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 
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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. 

 

OPBRENGST VASTENACTIE 

2016:     € 4726,70 
Aandacht voor Katakwi, een gebied in het  

district Teso in OEGANDA 

 

    
      Missieburo Roermond 
 

Het was dit jaar een pittig jaar! Overal zwerven vluchtelingen langs allerlei grenzen in Europa, 

kloppen aan deuren en huizen en smeken binnengelaten te worden. De ene politieke leider weet 

het beter dan de ander en al ruziënd staan daardoor velen op de stoep. Als ze niet oppassen, 

worden ze als terreur-verdachten opgepakt of verdwijnen in de golven van de zee die ze wilden 

oversteken. Eigen schuld, dikke bult! Had je je maar laten opsluiten in een strafkamp, meenden 

zelfs sommige mensen. Ondertussen gingen onze vrijwilligers in de Goede Week huis-aan-huis 

collecteren voor de jaarlijkse vastenactie. Vanuit bovenstaande beschrijving voelt u goed aan 

dat menige huisdeur inderdaad niet openging. Toch waren onze collectanten heel positief hoe 

velen enthousiast meededen. In de rondgang haalde men € 2.595,72 op.  Dank daarvoor, maar 

allereerst onze dank aan de organisator Ben Scholte en al zijn medecollectanten. Deze 

rondgang werd aangevuld met de collectes Aswoensdag, Witte Donderdag, collectebussen 

kerk, overschrijvingen giften naar onze bankrekeningen en contante giften en collectes bij 

bewoners Verzorgingshuizen etc…. . Met trots mogen u meedelen dat onze Vastenactie 2016 

totaal heeft opgebracht:  € 4.726,70. (Vorig jaar was: € 4.693,29) We moeten hierbij bedenken 

dat een aantal giften – buiten onze parochieadministratie om – rechtstreeks worden 

overgemaakt naar Roermond.  Hoeveel dat is ??  Dat horen we nog. Onze penningmeester 

heeft inmiddels ons bedrag overgemaakt naar Vastenactie Bisdom Roermond. Heel veel dank!! 

---------------------------------- 

OPMERKELIJK: HET STOND TOCH IN DE KRANT…… Toen ik tot pastoor-deken van 

Helden werd benoemd in 1984 was er een conflict gaande tussen allerlei parochianen, hun 

plaatselijke pastoor en het bisdom. Er was een openbare avond belegd met bisdom en 

parochianen: Op het laatste moment zegde de Vicaris de vergadering af en werd mij opgedragen 

om namens het bisdom daar naar toe te gaan. Ineens werd ik in die vergadering geconfronteerd 

met een opmerking uit de zaal die de bewering staafde met de opmerking: het stond toch in de 

krant…… Zo gaat het vaker. De krant wordt meer geloofd dan de H. Schrift of de persoon die 

de uitspraak heeft gedaan. Zo lazen we deze week dat de Kerk van Sanderbout verkocht is aan 

de gemeente. Niet waar! Het kerkgebouw is verhuurd voor 25 jaar.  De inrichting en al het 

kerkelijk meubilair is ondergebracht bij andere kerken…..  de kerk is dus niet leeggehaald…. 

maar alles heeft elders een nieuwe kerkelijke plaats gekregen…….  De St.-Michielskerk gaat 

over een paar jaar dicht, was het laatste onheilsbericht. Ook dat was een bericht gehaald uit een 

samenhangende tekst over de toekomst van onze mooie monumentale kerken in Sittard. De 

financiële zorgen omtrent het in stand houden van indrukwekkende monumentale kerken kan 

niet alleen blijven rusten op een kerkbestuur die deze gebouwen al honderden jaren in stand 

houden. Er moet een oplossing gezocht worden….  anders moeten we een van de kerken in de 

toekomst wellicht gaan sluiten enz… We zoeken dus naar een oplossing want het jaar 2018 
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wordt een moeilijk jaar voor onze kerken. Zo gaan we gesprekken aan met o.a. behoeders van 

het culturele erfgoed. Maar let wel:  tot nu toe heeft de kerk dit altijd alléén moeten doen. We 

zoeken dus gelijkgestemde partners en niet mensen die met een vingertje omhoog komen wijzen 

hoe het allemaal volgens hen moet gaan. We hebben recht op een goede afstemming van 

meningen en visie’s met elkaar. In die fase zitten we nu. We hopen dat we ons laten leiden door 

gemeenschappelijke opbouw en uitwisseling van argumenten. Tot heil van onze mooie kerken 

die we voor onze toekomst van onze gelovigen willen behouden.  Met veel dank voor uw 

liefdevolle zorg en aandacht.                Deken Wilbert van Rens. 

UW AANDACHT S.V.P. 

Woensdagavond 4 mei: In H. Petruskerk 18u45: Interreligieuze Gebedsdienst vanwege 
Dodenherdenking mmv Petruskoor.  
Woensdagavond 4 mei: in H. Michielskerk om 18u30 Avondmis/vigilie in teken van 
Hemelvaartsdag 
Donderdag 5 mei Hoogfeest Hemelvaart: HH Missen als op Zondag.   
Vrijdag 6 mei Eerste vrijdag van de maand: toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 
17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 8 mei: Zevende Zondag van Pasen  
Pinksteraktie 5 mei t/m 15 mei: Vanaf Hemelvaart t/m Pinksteren wordt gehouden 
de jaarlijkse PINKSTERAKTIE.  Vroeger heette dit “Week van de Nederlandse 
Missionaris”. Extra collecte wordt gehouden in de vieringen op Pinksterzondag. 
Zondag 15 mei: Hoogfeest van Pinksteren. Wij herdenken en vieren de gave van 
de Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar 
alle talen, volken en rassen.                                              
Maandag 16 mei: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag. 
Op zondag 22 mei is er in de St.-Petruskerk een extra H. Mis om 9.30 uur vw Eerste Heilige 

Communie voor kinderen BS De Baandert, BS de Hoefer en BS Aan de Meule.  
Op dezelfde zondag 22 mei is in H. Hartkerk om 11u45 de 1

e
 Heilige Communie van de 

kinderen van de basisschool Overhoven. 
Zondag 29 mei: Hoogfeest H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: tevens 
Processiezondag. Geen H Mis in Basiliek! In de St.-Petruskerk is de H. Mis enkel om 9u30, 

aansluitend de Processie! Voor wie niet aan Processie kunnen deelnemen is er een H Mis om 
10u30  in de parochiekerk van Overhoven. Zie voor route blz 4 en 5 van dit parochieblad.  
Vrijdag 3 juni: Eerste vrijdag van de maand: toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zaterdag 4 juni: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de St.-
Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis begint ter 
opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-Petruskerk!  

Zondag 5 juni: Tiende Zondag door het Jaar: In de Basiliek wordt gevierd:  Jaarfeest ter 

ere van O.L.Vrouw van het Heilig Hart. Om 10u Pl Hoogmis.  

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 11 juni tot 23 juli 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-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. 
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ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 30 april 
18.00 uur plzwd Zef Schillings; pljrd v 

Tilla van Woerkom-Boers; gestplev v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; Nadiensten: Jan 

van den Bergh, Fien Canton-Beaumont, 

Kitty Heijnen-Wolffs, Jos Schmeits, Mia 

Schrijen-Colen, Annie Kremer-Omloo 

(samenzang) 
Zondag 1 mei       
   Zesde Zondag van Pasen  
 11.00 uur Plzwd v Miep Nieuwboer-
Thissen, Plzwd v Anne Meij, gestpljrd 
Martijn Canisius en Lie Canisius-van 
Leeuwen en hun dochter Marion; pl2ejrd 
Ad de Herder; plev overledenen vd fam. 
Landuijt-Willems; pljrd v Jos Hendrix-
Winants (samenzang)   
Maandag 2 mei 
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 3 mei 
   HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid voor bescherming en 
leiding (D);  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 4 mei 
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven (D)                                              
18.45 uur ivm dodenherdenking 
Interreligieuze Gebedsdienst 

H. Mis is in St.-Michielskerk: 

   Vigilie Hoogfeest Hemelvaart 
18.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
(samenzang) 

Donderdag 5 mei 

   Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
11.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid in de H. 
Eucharistie (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen (samenzang)                        
Vrijdag 6 mei                                     

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D); v echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur lsm v overl leden vd fam Vleu-

gels-Dieteren; gestev het Heilig Hart van 

Jezus; ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck 

Zaterdag 7 mei 
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van 
Maria voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom (D); gestev echtp 
Caulfield-Tholen 

15.00 uur  Pl. Huw Dienst v Bruidspaar 

Sjeng Schäfer & Jamaica Jeurissen  
18.00 uur PlZwd v Jan van den Bergh, 
plev ouders Dassen-Claessens; gestplev v 
de zielenrust vh overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 
Nadiensten: Fien Canton-Beaumont, Kitty 
Heijnen-Wolffs, Jos Schmeits, Mia 
Schrijen-Colen, Annie Kremer-Omloo 
(samenzang) 

Zondag 8 mei 
   Zevende Zondag van Pasen  
11.00 uur gestpljrd v Cor en Trees De 
Wit-Neilen en tevens v Dory Neilen; 
gestplev Guus van Aubel en Mia v Aubel-
Arnoldts en fam; (samenzang) 
Maandag 9 mei  
08.00 uur ev v overledenen fam Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaar-heid (D); 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestjrd ouders Blous-Ten Dijck;  
Dinsdag 10 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overl echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
Woensdag 11 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Donderdag 12 mei 
   H. Pancratius, martelaar 
08.00 uur jrd v overleden ouders Leonard 

Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 13 mei 
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   H. Servatius, bisschop 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur ev Jeanne Schmeits-Schutgens 
vw jrd en verjaardag, v Frans Schmeits 
(trouwdag) en past Jean Schutgens (verj); 
gestjrd Robert Könings  
Zaterdag 14 mei 
   H. Mattias, apostel 
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken v zieken en noodlijden-
den (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 

14.00 uur Pl Huw Mis v Bruidspaar Leo 

Vranken & Anna Scholte 
18.00 uur pljrd v Pierre Schmeits;gestplev 
voor de zielenrust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; Nadiensten: Fien Canton-Beaumont, 
Kitty Heijnen-Wolffs, Jos Schmeits, Mia 
Schrijen-Colen, Annie Kremer-Omloo 
(Schola S. Michaël) 
Zondag 15 mei  
   Hoogfeest van Pinksteren  
11.00 uur gestpljrd Frieda en Lei Martens-

Bosmans; plev v overleden weldoeners van 

de H. Petruskerk; gestpljrd Koos Simons 

en overledenen vd fam Simons en de fam 

Stevens; gestpljrd overl. ouders Kretzers-

Nortier; plev ouders Gieskens-Martens en 

ouders Gieskens-Muyres; gestplev Lies 

Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels; 

(St.-Petruskoor) 
Maandag 16 mei  

      Tweede Pinksterdag 

11.00 uur overleden familieleden Pier-

Weijzen; v welzijn v parochie (samenzang) 
Dinsdag 17 mei 

08.00 uur ev weldoeners vd parochie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 18 mei 
08.00 uur ev v het welzijn van Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 19 mei 
   Onze Heer Jezus Christus, eeuwige 

Hogepriester 

08.00 uur ev v d overledenen fam. Joseph 

Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 20 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl vd fam. Feron-
Hoenen 
Zaterdag 21 mei 
 08.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen 
18.00 uur PlZwd v Fien Canton-

Beaumont; PlZwd v v Kitty Heijnen-

Wolffs; gestplev voor de zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; pljrd Hein 

Frenken en Paula Frenken-Heemels; 

nadienst v Mia Schrijen-Colen, Annie 

Kremer-Omloo (samenzang) 
Zondag 22 mei       
   Hoogfeest van de H Drie-eenheid 
09.30 uur Eerste Heilige Communie voor 
kinderen BS De Baandert, BS de Hoefer en 
BS Aan de Meule (samenzang) 

11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; 

gestpljrd overledenen vd fam. Dieteren-

Klinkers (St.-Petruskoor) 
Maandag 23 mei  
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 24 mei 

08.00 uur tev OLVrouw van Rust 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 25 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens;  
Donderdag 26 mei    

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur v overl parochiepriesters 
Vrijdag 27 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Mimy Corbeij en 
overledenen vd fam Corbeij-Kerrens;  
Zaterdag 28 mei 
08.00 uur overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter 
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ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken 
voor zieken en noodlijdenden (D); gestev 
echtp Caulfield-Tholen;  
18.00 uur gestplev v de zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux, nadienst Annie 
Kremer-Omloo (samenzang) 
Zondag 29 mei 
   Sacramentsdag – Heilig Sacrament 
van het Lichaam en Bloed van Christus 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; gestev echtp 

Caulfield-Tholen (Petruskoor)  

Aansluitend Processie 
Maandag 30 mei 
08.00 uur gestev Corry Close en fam 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 31 mei 
   Maria Bezoek 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur uit dankbaarheid (C) 
Woensdag 1 juni 
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven (D)  
19.00 uur gestev overl echtp Lebens-De 

Macker en wederzijdse fam; gestev echtp 

Caulfield-Tholen 

Donderdag 2 juni 

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 

permanente aanwezigheid in de H. Eucha-

ristie (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev v Maria Smeets uit 

dankbaarheid (D); gestev voor zielerust 

van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen  
Vrijdag 3 juni    
   Heilig Hart van Jezus 
08.00 uur H Hart v Jezus tot eerherstel (D) 

19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten 

Dijck; gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 4 juni 
   Onbevlekt Hart van Maria 
08.00 uur  ev tev Onbevlekt Hart v Maria 

voor priesterroepingen in parochie, deke-
naat en bisdom (D); v zg Caulfield-Tholen  
Vigilie Jaarfeest Basiliek: 
17.50 uur bedevaart vanaf de Grote 
Kerk in processie naar de Basiliek. 
18.00  pljrd ouders Wijshoff-Bormans; 
gestplev voor de zielenrust van het overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux, nadienst Annie Kremer-
Omloo (samenzang) 
Zondag 5 juni 

   Tiende Zondag door het jaar                

11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. 

v.d fam. Roppe-Kissels; gestpljrd v overl 

vd fam Oberdorf-Frissen; (samenzang)  

Maandag 6 juni 
   H. Norbertus, bisschop 
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 7 juni 
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d 
fam. Roppe-Kissels 
19.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 

uit dankbaarheid voor bescherming en 

leiding (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 8 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
Donderdag 9 juni  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Vrijdag 10 juni 

08.00 uur ev v overl vd fam Leonard 

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev overl vd fam. Feron-
Hoenen; gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 11 juni 
   H. Barnabas, apostel 
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-

denis der Kranken voor zieken en nood-

lijdenden (D), v echtp Caulfield-Tholen 

ST.-MICHIELSKERK 

 Zondag 1 mei                                              
      Zesde Zondag van Pasen                          

09.30 uur pljrd v Lies Meulmeester-van 
Donselaar en ouders Meulmeester-van 
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Megen; gestplev voor de zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
aansluitend wijnzegening 

Woensdag 4 mei: ipv H. Petruskerk 

   Vigilie Hoogfeest Hemelvaart 
18.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
(samenzang) 

Donderdag 5 mei 

   Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

(Schola Sittardiensis) 

Zondag 8 mei 
   Zevende Zondag van Pasen  

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; gestev echtp 

Caulfield-Tholen   (samenzang) 

Donderdag 12 mei OPEN KERK 

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 

Zondag 15 mei  

   Hoogfeest van Pinksteren                         

09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms en 

voor bijz. intentie; gestplev vd zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en

 Maria Hubertina Catharina Krux;  

ev zg Caulfield-Tholen (Schola S. Michaël) 

Maandag 16 mei,   Tweede Pinksterdag 

09.30 uur v echtp Caulfield-Tholen; gestplev 

voor de zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux (samenzang) 
Zondag 22 mei       
   Hoogfeest van de H Drie-eenheid 

09.30 uur gestplev vd zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Cath. Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen 

(samenzang) 
Zondag 29 mei 
   Sacramentsdag – Heilig Sacrament van 
het Lichaam en Bloed van Christus     

09.30 uur géén dienst, zie H. Petruskerk!! 
Zondag 5 juni 
   Tiende Zondag door het jaar 

09.30 uur gestplev vd zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Cath. Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen 

(samenzang)  

Donderdag 9 juni OPEN KERK 

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding 
 
 
 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude 
Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!).  Rozenhoedje 
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! 

Zondag 1 mei       
   Zesde Zondag van Pasen  
   Bedevaart van Wijnandsrade 
10.00 uur Louis en Clara Cremers en 

zonen Frans en Jan en dochter Clara; v de 

levende en overl leden Aartsbroederschap 

v overl echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 3 mei 
   HH. Filippus en Jakobus, apostelen 

09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen     

Donderdag 5 mei                                 

Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 

10.00 uur overl. Martin Nieuweboer en 

vader; Mathieu Weekers vw. verjaardag; 
v de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd 
Aartsbroederschap; v  overl echtp 
Caulfield-Tholen (Basiliekkoor) 
Zaterdag 7 mei 
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen   

Zondag 8 mei 
   Zevende Zondag van Pasen  
10.00 uur v Paula en Arnold v. Mulken, 
jaardienst v moeder Elly Consemulder-
Raaijmakers; v overl. echtp. Caulfield-
Tholen  
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Dinsdag 10 mei 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 

Donderdag 12 mei 
   H. Pancratius, martelaar 
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans; 
v leden vd Aartsbroederschap; overl echtp 
Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 14 mei 
   H. Mattias, apostel 
09.00 uur: overl echtp Caulfield-Tholen. 
Zondag 15 mei  
   Hoogfeest van Pinksteren  
10.00 uur v de levende en overl leden v d 
Aartsbroederschap;v overl echtp 
Caulfield-Tholen.  (Basiliekkoor)  
Maandag 16 mei  

      Tweede Pinksterdag 

10.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen. 

(Basiliekkoor) 
Dinsdag 17 mei 
09.00 uur vervalt!! 
Bedevaart Loon op Zand:  
12.00 uur; H. Mis t.i.v. overl echtp 
Caulfield-Tholen 
17.00 uur Lof  
Donderdag 19 mei 

   Onze Heer Jezus Christus, eeuwige 

Hogepriester 
10.30 uur; v kinderen vd Kinderkrans;  
voor de leden vd Aartsbroederschap; v  
overl echtp Caulfield-Tholen. 
15.00 uur ; bedevaartsmis (in Duits) vw 
Zrs Karmelietessen 
Zaterdag 21 mei  
09:00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen 
13.30 uur;  Pl Huw Mis v bruidspaar Van 
Hooff-Peters 

Zondag 22 mei  
   Hoogfeest van de H Drie-eenheid 
Bedevaart vanuit Overhoven  

10.00 uur; v  overl echtp Caulfield-

Tholen; (intenties Overhoven)  
Dinsdag 24 mei 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen. 
Donderdag 26 mei 

10.30 uur v.d. kinderen v.d. Kinderkrans; 
vd. leden v.d. Aartsbroederschap; v overl. 
echtp. Caulfield Tholen. 
Zaterdag 28 mei 
09.00 uur:  overl echtp Caulfield-Tholen.  
Zondag 29 mei 
   Sacramentsdag – Heilig Sacrament 
van het Lichaam en Bloed van Christus 
GEEN H. MIS zie H Petruskerk 
Dinsdag 31 mei 
   Maria Bezoek 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 2 juni  
10.30 uur; voor Mietsie Jacobs-van 

Thoor; v  de kinderen vd Kinderkrans; v 

leden vd Aartsbroederschap; overl echtp 

Caulfield-Tholen.   

Zaterdag 4 juni  

   Onbevlekt Hart van Maria 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Vigilie Jaarfeest Basiliek: 
17.50 uur Bedevaart vanaf Grote Kerk in 
processie naar de Basiliek.                  
18.00 uur  pljrd Melanie Lenaerts-
Laumen en overleden familieleden; 
intenties vw H.Petruskerk: pljrd ouders 
Wijshoff-Bormans; gestplev voor de 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 
(samenzang) 
Zondag 5 juni   Jaarfeest Basiliek 
   Tiende Zondag door het jaar 
10.00 uur v  overl  echtp Caulfield-
Tholen; levende en overl leden v d 
Aartsbroederschap; gest. jaardienst 
Christine Joosten 
Dinsdag 7 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 9 juni  
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans 

en leden v aartsbroederschap; overl echtp 

Caulfield-Tholen 
Zaterdag 11 juni 
   H. Barnabas, apostel 
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       
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H. Hartfeest van Maria en H. Hart 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.!!!◄◄◄ 
Thema dit jaar:  150 jaar wonder van Sittard in dit Heilig Jaar van Barmhartigheid. 

Te verwachten bedevaartsgroepen:  
Bedevaart Wijnandsrade komt dit jaar op zondag 1 mei om 10u.  
Bedevaart Loon op Zand komt op dinsdag 17 mei om 12u en om 17u. 
Bedevaart vw Zusters Karmelietessen Kollenberg  (vw Friedensgebet) op 19 mei om 15u 
Bedevaart Parochie H. Hart v Jezus, Overhoven op zondag 22 mei om 10.00 u.  
Bedevaart H. Petruskerk op  zaterdag 4 juni om 18.00 u. 
Rozenkransgebed:Vrijdagmiddag is opnieuw rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt 
voorgegaan door pastoor Kerkhofs. LET OP:  mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381   
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973 
 

 
VASTENACTIE 2016                                                                                                                              
De Vastenactie, dit jaar voor Oeganda, heeft in onze parochie ruim € 377,- opgebracht. 
Hartelijk dank aan alle gevers en ook grote dank aan alle medewerk(st)ers.  Voor totaal 

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl
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opbrengst van parochies H Bernadette, HH Petrus & Michaël zie blz 9.                            
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Bent u niet in de gelegenheid naar een H.Mis te komen en wilt u toch de H. Communie 

ontvangen, geef dit dan even door: pastorie Baandert 23, tel. 4513381. Op vrijdag 6 mei en 

vrijdag 3 juni (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de parochie 

rondgebracht.                                                                                                                           

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                            

Vanaf 1 april zijn de openingstijden tot 1 november: van maandag tot en met vrijdag: van 10 tot 17 

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. 

 
6

E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 30 apr 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 2 mei 19.00 u Jo Boers - Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 4 mei 19.00 u Vigilie Hoogfeest Hemelvaart - t.e.v. Heilige Antonius 

7
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 7 mei  19.00 u Marga Konings-Granzier vw verjaardag 

Maandag 9 mei 19.00 u Jo Boers 

Woensdag 11 mei 19.00 u t.e.v. Heilige Antonius 

PINKSTEREN 

Zaterdag 14 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes      

Maandag 16 mei  Geen H.Mis 

Woensdag 18 mei 19.00 u t.e.v. Heilige Antonius 

FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID 

Zaterdag 21 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag  23 mei 19.00 u Jo Boers 

Woensdag 25 mei 19.00 u t.e.v. Heilige Antonius 

FEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT 

Zaterdag 28 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 30 mei 19.00 u Jo Boers 
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Woensdag 1 jun 19.00 u t.e.v. Heilige Antonius 

10
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 4 jun 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes     

Maandag 6 jun 19.00 u Jo Boers - Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 8 jun 19.00 u t.e.v. Heilige Antonius 

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 28 mei bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.  

De jaarlijkse Sacramentsprocessie van Zuyderland Lemborgh naar Parc Hoogveld (het 

Theehuis) v.v. begint om 10:30 uur. Sacramentsdag is: donderdag 26 mei a.s.  

Gedoopt 

Nick, zoon ouders Jeucken-Zegwaard, Grevenbicht    * 17-04-2016 

Gefeliciteerd! Wij hopen dat Nick onder de goede zorgen van zijn ouders, peetouders 

en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goed christen. 

1
e
 H. Communie  Nina, zoon ouders Clauwers-Kerkdijk, Veestraat 54, deed op 24 april  j.l. 

zijn 1
e
 H. Communie. De Heer sterke hem zijn leven lang. Proficiat! 

Extra collecte Misdienaars 
Op Paaszaterdag 26 maart is er na afloop van de Paaswake een extra deurcollecte 

ten behoeve van de misdienaars geweest. 

De opbrengst was € 221,40 en zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje. 

Hartelijk dank voor uw gulle gave. 

 

 

       
HH. MISSEN PAROCHIE H. HART VAN JEZUS – OVERHOVEN                

Zondag     1 mei:   6
e
 Zondag van Pasen  10.30 uur Volkszang                                                

uit dankbaarheid bgv 50-jarig priesterjubileum Pastor Ewals; Overleden ouders Cremers- 

Honings en zoon Jan; Mia van den Heuvel- van de Wiel                                  

Donderdag 5 mei: Hoogfeest Hemelvaart      10.30 uur Bernadettekoor                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zondag      8 mei: 7
e
 Zondag van Pasen  10.30 uur Volkszang                                            

Trees Joris-Cremers vanwege Moederdag en overleden familieleden; jaardienst Harrie 

Eykenboom en overleden echtgenote; jaardienst ouders van Montfort-Vleeshouwers en zoon 

Jo; Annie Nicoll-Poussart; ouders Meulenberg-Thissen    
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Zondag    15 mei:  Hoogfeest Pinksteren  10.30 uur Cantate                                                  

Truus Klaus- Gubbels en familie                                                      

Maandag 16 mei:  Tweede Pinksterdag  10.30 uur Volkszang                 

Zondag    22 mei :  H. Drie-eenheid: ► naar Basiliek vw jaarbedevaart    

           ►    ►  LET OP om 10.00 uur! Volkszang          

Attentie in H Hartkerk uit dankbaarheid om 11u45  Eerste H. Communie mmv  

        The Voices of Kids/Jeugd Philharmonie  

Zondag    29 mei:   Hoogfeest Sacramentsdag 10.30 uur Cantate                                                    

Jaardienst Leo van de Vin                                                                                                                                            

Zondag     5 juni :  Patroonsfeest H Hart v Jezus 10.30 uur Sound 70                                         

Mia van den Heuvel-van de Wiel   

GEDOOPT                                                                                                                                                                               
Op 3 april  is gedoopt Esmée Engemann, St.Petrusstraat 22, Sittard. 

ROZENKRANSGEBED  In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard                                                                                                                                                                                                                                       

Elke dinsdag 18.00 uur              Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur  

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK:  Voortaan op de Zondag vòòr Pinksteren!!                                                                                                                     

Het is een langjarig gebruik om jaarlijks vanuit Overhoven een bedevaart te houden naar de 

basiliek van O.L.Vrouw van het H. Hart in Sittard. Op zondag 22 mei houden we weer deze 

jaarlijkse bedevaart naar de basiliek. U heeft dan ook een alternatief als u de communiemis niet 

wilt bezoeken. Iedereen vertrekt op eigen gelegenheid naar de basiliek. De H, Mis zal daar om 

10.00 uur beginnen en wordt gecelebreerd door pastor Ewals. Na de H. Mis zijn wij welkom in 

het Mariapark voor een kop koffie en een stukje vlaai. Dit kan echter alleen bij voldoende 

deelname. Wilt u zich a.u.b. hiervoor opgeven bij een van de vrijwilligers of bij Leni Bosman. 

50-JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOR EWALS                                                                                                                        

Zondag 1 mei vieren wij in dankbaarheid het 50-jarig priesterjubileum van pastor Ewals. 

Parochianen en andere belangstellenden kunnen 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. 

BEZOEK AAN DE HOSTIEBAKKERIJ IN KEVELAER                                                                                                         

De kinderen die dit jaar op 22 mei hun Eerste H. Communie doen, hebben op 6 april jl. een 

bezoek gebracht aan een hostiebakkerij in Kevelaer. Kapelaan van der Wegen organiseerde dit 

uitstapje als voorbereiding op hun Communie. In de hostiebakkerij St. Johannes worden 

jaarlijks ongeveer vier miljoen hosties gebakken voor parochies in Duitsland en andere 

Europese landen. Hoewel onze parochie haar hosties niet betrekt van deze hostiebakkerij, 

waren de kinderen en hun begeleidende ouders van harte welkom.                                                                                                                                                                              

Eerst kregen de kinderen een dvd te zien over het productieproces. Daarna werden ze door 

eigenaar Thomas Held uitgenodigd om achter de glazen wanden de diverse machinerieën te 

bekijken. Ze mochten zelfs even proeven hoe de hostie smaakte. Tenslotte konden ze zelf de 

hosties voor de H. Mis van 22 mei stansen. Na het eten van een lekker ijsje konden ze weer 

vertrekken naar Overhoven. Op 22 mei krijgen deze kinderen dan voor het eerst dit brood maar 

dan als het Heilig Brood van Jezus: de H. Communie. De H. Mis begint dan om 11.45 uur. 

FINANCIEEL OVERZICHT PAROCHIE H.HART                                                                                 

De info van de parochie H. Hart Overhoven is  ook te vinden op www.rk-kerken-sittard.nl                                   

Indien u nog meer wilt weten over de parochie Overhoven kunt u via deze site, onder het kopje 

parochies, klikken op H.Hart-Overhoven. Onder de foto van de kerk vindt u een link naar 

publicatie website ANBI. Hier staat o.a. een financieel overzicht van 2012 en 2013. 

http://www.rk-kerken-sittard.nl/
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VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!                                                                                                              

INGbank: NL 37INGB0001035314  of   Rabobank: NL60RABO0147635594.                                                            

PASTORALE WERKGROEP VOOR DE PAROCHIE OVERHOVEN                                                                                                                                     
De Parochieraad van de Heilig Hart Parochie Overhoven is bezig met activiteiten te ontplooien 

om zich meer naar buiten te keren dan naar binnen. Dit om de boodschap die we als RK mee 

krijgen ook in praktijk uit te dragen. Om dit goed te kunnen doen is een werkgroep gestart die 

er voor gaat zorgen dat we gecoördineerd acties ondernemen en mensen echt kunnen helpen. 

Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Dolf  en Ingrid Ruigt,  4526312                                                                                                                                                                                                               

KOFFIEDRINKEN   

Op zondag 1 mei kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons 

parochiezaaltje. U kunt tevens pastor Ewals feliciteren met zijn 50-jarig priesterjubileum. Op 

zondag 5 juni is er weer het maandelijkse koffie-uurtje na de H. Mis  U bent beide keren van 

harte welkom!                                                                                              

THUISCOMMUNIE   
Op zondag 8 mei na 11.15 uur wordt de huisgebonden parochianen de H. Communie 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@gmail.com . Misintenties komend parochieblad opgeven vóór 1 juni a.s.  

 

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 6 verschijnt op 11 juni en loopt tot 23 juli 2016. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 3 juni 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. 
 

mailto:digitaalparochieblad@gmail.com

