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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 3 september 2016.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
GOD KENT U. GOD KENT MIJ.
Een dierbare wordt gecremeerd. Je ziet het vaak in krantenberichten staan…. Meer crematies
dan begrafenissen tegenwoordig. En nog meer opvallend: heel wat dierbaren verlaten onze
wereld zonder enig kerkelijk of godsdienstig afscheid. En dan lezen we nog niet eens alle
kranten e.d. of facebook,want er zijn er heel wat die stilletjes zonder enig bericht van ons
weggaan. Soms zie je een vermelding van “in kleine en besloten kring”! Ik denk wel eens is het
nu een vorm van bescheidenheid of is het meer een teken dat men een ander niet tot last wilt
zijn. In buurten waar de verbondenheid beter wordt aangevoeld en gedeeld, gebeurt het soms
dat iemand na enige tijd zegt: die man of vrouw die altijd voorover gebukt de straat overstak….
heb ik al lang niet meer gezien. Daar mist men toch eindelijk iemand…!.
God kent ieder mens: Hij wil iedereen kennen. Hij wil niemand missen. Omdat Hij van de
mens houdt. Hij dringt zich niet op. Je kunt als mens Hem afwijzen. Zoals we ook mensen in
onze omgeving kunnen afwijzen. Soms tot in het extreme toe. Het gebeurt wel eens dat men
een zgn. “verlaten gestorvene“ heeft gevonden, een persoon waar geen familie meer naar
omkijkt. De Gemeente is dan verplicht deze persoon te begraven of cremeren. We hebben als
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kerk aangegeven dat het van onze kant nooit een bezwaar is om te gaan bidden bij de
“onbekende” overledene. Dan gaat een van onze priesters of diakens naar het mortuarium en
bidden we bij de “onbekende” overledene die ons even dierbaar is. Er volgt van onze kant dan
geen nota of zoiets, we beschouwen het gewoon als een morele plicht. God kent hem of haar
beter dan dat wij deze persoon hebben gekend.
Daarom voelen we ook de pijn als iemand zonder enige godsdienstige of kerkelijke
verbondenheid wordt weggebracht, terwijl de persoon zelf in zijn/haar leven juist wel deze
“verbondenheid” heeft gekend. God kent je toch…. waarom doen de achterblijvers alsof
hij/zij Hem niet heeft gekend? Vaak wordt dan verwezen naar de gebreken van kerkelijke
ambtsdragers en omdat zij - in hun ogen - onjuist gehandeld hebben, ofwel zegt men: de Kerk
is duur……. (terwijl er in sommige gevallen een kerkelijk fonds is om gratis begraven te
worden) en vanuit deze gedachten komt men dan tot deze “straffe” houding. Mensen zijn
daarin heel vreemd. Iemand bij jou in de straat ervaar je bijvoorbeeld als lastig en vervelend
…... En vanuit die negatieve ervaringen is er daarom een besloten dienst….! De grotere
gemeenschap wordt gestraft, omdat er in de kleinere kring bij een paar mensen deze
verdeeldheid aanwezig was. De hele klas wordt gestraft vanwege (wan)gedrag van een ander
….. zo ging het vroeger en zo gebeurt het nu nog altijd, zelfs in zaken als dat van “geestelijk
heil”. Terwijl God ons juist met open armen wil ontvangen en ons wil helpen alle verdeeldheid
weg te nemen. In Zijn ogen zijn we allemaal zijn “kinderen”. Naar zijn beeld en gelijkenis
geschapen….! Vreemd dat de mens op het eind van zijn leven toch nog blijft vluchten voor
God en zijn medemens.
We hebben al vaker als priesters meegemaakt dat we met spoed moesten komen bedienen want
mam of pap, of een andere familierelatie, heeft niet meer lang te leven. Na de bediening blijf je
als priester op de achtergrond, na een 1 of 2 dagen ga je er na toe om te vragen hoe het gaat.
Tot onze verbazing horen we wel eens….. oh, die is eergisteren gestorven en morgen is de
crematie in stilte ….. dan sta je daar met al de genademiddelen van de kerk. Maar als je dan
voorzichtig navraagt, blijkt dat men de dierbare wel een plezier wilde doen en men beloofd had
om de priester van de kerk te roepen. Dat is gebeurd en voor de rest konden we doen wat we
willen……. , was de afspraak. Je voelt de kilheid van de naasten omtrent de dierbare….. Vaker
denk ik: gelukkig dat Gods genade zich niet laat afschrikken door deze menselijke
afweerhoudingen waarmee men de dierbare heeft omringd. Soms zijn de “onbekende
overledenen” beter omringd met de warme liefdesbanden van religie dan met zo’n kille,
zakelijke familieomstandigheden.
Zoals u weet heb ik niets tegen crematies. We hebben zelfs een van onze (leegstaande) kerken
ervoor heringericht, zodat men waardig de dierbare kan gedenken in een “gewijde” sfeer. Een
soort “overdekt” kerkhof. Daar is dan plaats voor dankbaar terugkijken en kan men een
heilzame verbondenheid delen. Precies zoals op een kerkhof. Het woord kerkhof verwijst al
naar een hof….. een heilzame plaats van beschutting. Een hof die de mens doet terugkeren naar
de warme hand van de Schepper: in Zijn paradijselijk hof. In zijn tuin van geborgenheid raak je
nooit de weg kwijt naar Zijn eeuwige barmhartigheid. Dat wensen we als kerk onze dierbare
overledenen toe. Wie niets van die warmte wil meegeven aan zijn dierbare…. moet zich
afvragen of men dan niet breekt met de hemel……. De overledene als gelovige komt er wel….
Maar wij - die de ander dit bewust onthouden - maken zichzelf tot kille achterblijvers. En toch:
God is de eerste die deze koude afweerhouding wil omwentelen tot een warme Gods
ontmoeting. Dat wens ik U van harte toe!!
Deken Wilbert van Rens.
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SERIE HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID: DE DODEN BEGRAVEN
In het Bijbelboek Tobit (Tobias) kun je het verhaal lezen van Tobit, levend in de tijd van de
Babelonische Ballingschap. Bij de ballingen ontstaat de behoefte zich te voegen naar de
Assyrische goden. Tobit niet. Hij blijft trouw aan de God van Israël, de God van zijn vaderen.
Die trouw wordt niet alleen met de mond beleden. In zijn gedrag toont Tobit dit ook. Hij heeft
de taak op zich genomen de doden te begraven. De lichamen van de overleden medeballingen
werden op straat achtergelaten. De laatste eer aan hen brengen was er niet bij. Daarom, uit
respect voor de overledenen, zorgde Tobit zelf dat de gestorvenen begraven werden. Wanneer
dat niet gebeurde, zouden de lichamen van de overledenen ten prooi vallen aan de rondlopende
dieren, die er zich te goed aan zouden doen. Dat wilde Tobit voorkomen, ondanks het feit dat
de spot met hem gedreven werd. Tobit toont respect voor de mens, ook al is hij gestorven.
Respectvol met een overledene omgaan past binnen ons gelovig denken. Een
mens is een schepsel uit Gods hand. Naar Zijn evenbeeld heeft Hij ons
geschapen. Daarom verdient het menselijk lichaam een respectvolle omgang.
Dat komt ook tot uitdrukking in een kerkelijke begrafenis. Daarin wordt niet
alléén aan de overledene de laatste eer gebracht. Natuurlijk is het afscheid
van de dierbare gestorvene het hoofddoel van de samenkomst. Er wordt óók
stil gestaan bij hen die achterblijven én er is aandacht voor het gelovige
perspectief van het sterven. De dood van een dierbare is ingrijpend. Het
sterven trekt een wissel op het leven van hen die achterblijven. Het doet de nabestaanden altijd
goed te ervaren dat ze niet alleen gelaten worden. Belangstelling van vrienden, bekenden en
medeparochianen geeft troost. De nabestaanden nemen dan in én met de gelovige gemeenschap
afscheid. De dierbare heeft in de gemeenschap een plaats gehad en diezelfde gemeenschap kan
en moet ook ruimte krijgen om mee afscheid te nemen.
Ook wordt in een kerkelijke uitvaart aandacht geschonken aan ons geloof in het leven na de
dood. De dood heeft voor een gelovig mens niet het laatste woord. God heeft ons mensen
geschapen om te leven, om eeuwig te leven bij Hem. Dat wordt uitdrukkelijk uitgesproken bij
het afscheid van een dierbare. We spreken ons geloof uit dat er toekomst is, leven, eeuwig
gelukkig leven bij God. Net zoals bij Jezus leidt ook onze weg naar de Verrijzenis.
Er bestaat een boekje over afscheid nemen met als titel ”Je brengt me toch niet zomaar weg.”
Daarin wordt terecht gepleit om grote aandacht te schenken aan het afscheid van een dierbare.
In een tijd van haast en drukte kan het waardig afscheid nemen in de knel komen. Zo’n
houding past ons niet als gelovige mensen.
J. P. Janssen pr
GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand augustus luidt: Sport.
Dat de sport mag leiden tot een vriendschappelijke ontmoeting tussen volken
en bijdragen aan de vrede in de wereld. Gebedsintentie voor de evangelisatie:
Leven vanuit evangelie. Dat de christenen het Evangelie in praktijk brengen
door hun getuigenis, oprechtheid en naastenliefde.
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand september luidt:
Centraal stellen van de menselijke persoon. Dat iedereen mag bijdragen aan
het algemeen welzijn en de opbouw van een samenleving die de menselijke
persoon centraal stelt. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Missie om te
evangeliseren. Dat de christenen door het ontvangen van de sacramenten en
het overwegen van de H. Schrift zich meer bewust worden van hun zending
tot evangelisatie.
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Financieel overzicht 2012 / 2013 / 2014.
Parochies HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette en H. Paulus
Staat van baten en lasten (x 1.000 euro)
JAREN

2014

2013

2012

Bijdragen parochianen
Overige inkomsten, inkomsten uit vermogen

197
27
224

176
59*
235

183
64*
247

Personeelskosten
Af: bijdragen in personeelskosten
Onderhoud gebouwen
Energie
Verzekeringen/zakelijke lasten
Kosten eredienst/pastoraal
Afdrachten Bisdom
Overige kosten

122
-29
19
34
24
32
44
38
284

123
-37
37
40
27
23
40
41
294

119
-41
32
43
22
26
39
38
278

Exploitatiesaldo (negatief)

-60

-59

-31

* incl. 21 huur Urnenhof: de exploitatie van de Urnenhof in de Baandert vindt vanaf
2014 plaats in een gescheiden/aparte exploitatie.
De 'bijdragen van parochianen' in 2014 waren circa 21.000 hoger in vergelijking met 2013.
Deze bijdragen bestaan uit: kerk-/gezinsbijdragen, collecten, misstipendia, uitvaarten en
huwelijken, opbrengsten uit vermogen.
De post 'onderhoud gebouwen' viel in 2014 nogal mee. De staat van baten en lasten
biedt nu, maar ook de komende jaren, géén dekking voor groot onderhoud (restauratie
aan de monumentale kerkgebouwen). Groot onderhoud kan louter worden uitgevoerd
met subsidies van overheden en opbrengsten uit acties. Het noodzakelijke onderhoud
aan de Grote Kerk kan niet worden gerealiseerd omdat, tot nu toe, onvoldoende bijdragen zijn
toegekend. Verdere bezuinigingen zullen de komende jaren noodzakelijk zijn! Alle vormen van
bijdragen zijn en blijven dringend nodig. Ook de komende jaren verwacht het Kerkbestuur
negatieve resultaten met als gevolg een (verder) interen op het eigen vermogen van de
parochie(s).
Henk Wetzels, penningmeester

2016
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

1E REVERSKRUISJE/SPELDJE TEV H ROSA VOOR LOU SCHMEITS
Nogmaals ziet u het mooie ontwerp van de hand van Marc Webers die dit
belangeloos voor ons heeft gedaan. Het beeldt enerzijds het kruismotief uit:
in het hart van het kruis (zozeer vereerd door St. Rosa) bevindt zich ons
stadswapen met daarin het hart wat op het altaar van de H. Rosakapel staat
afgebeeld, omringd met de bede: H. Rosa, Patrones van Sittard, bescherm
onze stad!, met zijdelings in horizontale uiteinden van de kruisarmen het jaar van stichting van
onze H Rosakapel: 1675. Daarnaast zijn de kleuren ook verwijzend naar het blauw in de
4
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bovenraam Kapeldeur en rood naar de kleur van de Kapeldeur zelf: deze beide kleuren
verwijzen ook naar de kleuren van Lima. Prachtig! Op dinsdag 2 augustus worden tijdens de H.
Mis van 19.00 uur in de Kollenberg de eerste St.-Rosakruisjes gezegend die daarna verkocht
worden voor een bedrag van € 4,00 per stuk. Met de opbrengst hiervan draagt U bij aan het
onderhoud van onze St.-Rosakapel alsmede aan het in stand houden van de St.-Rosatraditie.
We hopen dat vele St.-Rosavereerders dit “logo-kruisje” in de komende augustusmaand
zichtbaar zullen dragen. Op de eerste Dinsdagmis van de H Rosa (2 augustus) wordt het
eerste speldje toevertrouwd aan Dhr Lou Schmeits, onze oud-secretaris die zeer veel jaren
onze St.-Rosatraditie in Sittard mede in stand heeft gehouden. Veel dank aan zijn geweldige
inzet en zorg voor St.-Rosa!
Deken Wilbert van Rens.
DE ST.-ROSAPROCESSIE
Zoals ieder jaar trekken we op St.-Rosazondag, dit jaar op 28 augustus, aansluitend aan
de Pontificale Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk, in processie naar de St.-Rosakapel op de Kollenberg.
Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.
Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in St.-Michielskerk.
Processievolgorde:
1
Sjtadssjötterie St.Rosa
7
Fanfare St. Jan
1 13 Philharmonie
2
Acolieten met kruis
8
Heren
1 14 Kerkbestuur, B&W
3
Mannenkoor Si-tard
9
St.-Rosasociëteit
en gemeenteraad
4
Harmonie St.-Joseph
10 Relikwie St. Rosa
15 Misdienaars/Acolieten
5
Kerkenwachtgilde
11 Beeld OLV Behoudenis
St. Michael en St. Rosa
6
Dames
der kranken
16 HH Geestelijken
12 Eerwaarde zusters
17 Allerheiligste

THEMA: “BARMHARTIGHEID KENT GEEN GRENZEN”
Ieder jaar trekt de Broederschap Sittard-Kevelaer – sinds 1669 – met velen vanuit Sittard en
omgeving ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart op
maandag 12 september. Gaat u ook mee? Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en
dorpen, waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om
8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:
10.15 uur
Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 uur
Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur
Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur
Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar
de bussen voor de terugreis naar Sittard. Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor
ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 30 augustus verkrijgbaar bij o.a.:
stomerij Mengelers, Putstraat 11, tel. 4512251
de heer Tummers, Hodgestraat 14, tel. 4520590
mevrouw Donners, Overhoven 53, tel. 06-21243805
Jongeren (van 18 t/m 30 jaar) kunnen zich aanmelden via de zusters dominicanessen
(nederland@op-tn.org of kijk op hun Facebook-pagina). Een buskaart kost € 18,-- per
persoon. Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denkt u aan een geldig
paspoort of identiteitsbewijs voor die dag! Voor Info: Dhr. Frans Tummers: 4520590.
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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.

AANBOD ZONNEBLOEM.
De Zonnebloem Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of
handicap lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen.
De Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige
zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met
anderen hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u
bezoek ontvangen of deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze
website: www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard .Of bel op 4583175

ZOMERKAMPEN 2016
Ook dit jaar willen wij weer samen met jullie op zomerkamp gaan
en er opnieuw één groot feest van maken.
We gaan weer naar ons oude stekkie d.w.z. naar de tuinen van de
zusters van de Missiecongregatie Heilig Bloed te Aarle-Rixtel.
Het is een van de mooiste kamplocaties!
Alle kinderen en jongeren zijn uitgenodigd met ons mee te gaan.
Daar hoef je niet voor in de parochie te wonen of katholiek te zijn.
Data zomerkampen 2016:
Meisjeskamp van maandag 22 tot zaterdag 27 augustus
Jongenskamp van maandag 29 augustus tot zaterdag 3 september
Na mondelinge aanmelding ontvangt u t.z.t. een schriftelijke uitnodiging.
Daarin staat van alles over de locatie, de benodigdheden,
de vertrek- en aankomsttijden, etc.
Geef je op bij de kapelaan of bij Romy Ewoldt.
Dit kan mondeling maar ook via de mail;
(zie www.zmc-sittard.nl onder het kopje 'contact')
Met vriendelijke groeten en nogmaals van harte uitgenodigd!
De kampleiding
6
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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: LET OP 125 jaar Karmel in Sittard!!
Dinsdag 2 augustus: Groot Feest in Sittard vw 125 jaar Karmel van
het Goddelijk Hart van Jezus in Sittard. Uit dankbaarheid voor de
stichting van deze congregatie in Sittard komt onze Bisschop Mgr.
Fr. Wiertz de Pontificale H Mis opdragen om 10u in de kapel van
jubilerende zusters. U wordt uitgenodigd de zusters hiervoor te danken
en te feliciteren.
RETRAITES (= BEZINNINGSDAGEN MET OVERNACHTING)
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: Zondag 11 september (van 10.00-17.00 uur) “100 jaar - De
verschijning van de Engel van Fatima”. Inleider: Pater Ambrosius Bantle. Kosten € 12,00
svp lunchpakket meebrengen.
AVONDEN: 2e dinsdag van de maand, “HEER, LEER ONS BIDDEN!” eerstvolgende
avond is 13 september (Missionarissen v barmhartigheid), en dan 11 oktober
(Pelgrimstocht): 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:Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL
Sittard Zr Gisela tel 046-4570993 regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl
------------------------------------------------------------------

Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard
Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540
NL98RABO 0147603676

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!
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H. DOOPSEL - 1E H. COMMUNIE - H. VORMSEL
Doop & 1e H Communie & Vormsel: Jentje van Erkelens, Dalstr 24, Limbricht, * 17-06-2016
H Communie & H Vormsel: Sofia Silvia Swinkels-Kiel, Dalstr 24, Limbricht, * 17-06-2016

De volgende kinderen werden onlangs gedoopt:
Danisha, dochter ouders Verhees-Boerleider, Debussystr. 14, alhier *12-06-2016
Vince, zoon ouders Scholte-Bakkers, Louis Delruellestr. 10, alhier *19-06-2016
Emma, dochter ouders Kreyen-Levels, Liviusstraat 17, Limbricht *19-06-2016
Stan, zoon ouders Raafs-Kremers, Heinsbergstraat 10, alhier *26-06-2016
Richienna, dochter v Zimmerman-Kawalewski, Verdistr 14, alhier *26-06-2016
Delano, Quwana, Chitano, Ryviano, kinderen van de ouders
Kowalewski-Hoofs, St. Paulusstraat 19, alhier, * 17-07-2016
Gefeliciteerd!! Wij bidden dat de volwassenen Jentje en Sofia, en ook de andere dopelingen
Danisha, Vince, Emma, Stan, Richienna, Delano, Quwana, Chitano, en Ryviano onder de
goede zorgen van ouders en doopgetuigen, maar ook naar voorbeeld van hun peetouders en
van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
maandelijks het EvaVita ofwel
OPEN KERK gehouden. De data voor 2016 zijn: 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: Instelling H. Eucharistie.
IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt

Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Luc Wetzels & Michon Voncken, Odasingel 1075, alhier op 10 september 2016
Sven Dullens & Debbie Schrijen, Aan het Bos 15, Ophoven op 17 september 2016
Koen van Beek & Georgette van Geleijnen, Liviusstraat 20, Hoogveld op 1 oktober 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: 046-8500290.

OVERLEDEN
Corry Govers-Meesters
Mia Bisschops
Zr. Veronica-Maria (v Mulken)
Lien Schulpen
Marlies Reiner-Demandt

Dobbelsteynporte 6

vh: Bergstraat
Rijksweg-Zuid 20
Schuttestraat 2
Kapellerweg 49

91 jaar
85 jaar
93 jaar
91 jaar
70 jaar

†
†
†
†
†

29-06-2016
30-06-2016
06-07-2016
17-07-2016
18-07-2016

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
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Op de dinsdagavonden 2-9-16-23 augustus vieren wij om 19.00 uur de Heilige Mis in de
St.-Rosakapel - Kollenberg! Overzicht vieringen rondom St. Rosa: zie achterzijde.
Zondag 24 juli: Zeventiende Zondag door het Jaar.
Zondag 31 juli: Achttiende Zondag door het Jaar.
Vrijdag 5 augustus: 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 6 augustus: Feest Gedaanteverandering van de Heer
Zondag 7 augustus: Negentiende Zondag door het Jaar.
Zondag 14 augustus: Twintigste Zondag door het Jaar.
Maandag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge feestdag, te
vieren als zondag. Géén ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk, maar een plechtige Hoogmis
om 9.30 uur in de St.-Petruskerk, met volkszang. In deze H. Mis en ook in de avondmis van
19.00 uur zegening van uw meegebrachte “Kroedwösj”. Deze zegening is óók bij de Pl H Mis
in de Basiliek op maandag 15 augustus om 10u30. Op dinsdag 16 augustus is er dan géén H
Mis om 9u in Basiliek vw het Mariafeest de dag ervoor! Uitleg “Kroedwösj” zie blz 18/19.
Zondag 21 augustus: Een-en-twintigste Zondag door het Jaar.
Dinsdag 23 augustus: Kerkelijke Feestdag H. Rosa: om 19u H Mis in de H. Rosakapel.
Zaterdag 27 augustus: Vooravond Sint Rosafeest Sittard, om 18.00 uur pelgrimsmis in de St.Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk. Zie het St.-Rosaprogramma op de laatste bladzijde.
Zondag 28 augustus: Twee-en-twintigste Zondag door het Jaar. Tevens de Sittardse feestdag
van de heilige Rosa van Lima. Daarom is de liturgie in de St.-Michielskerk op deze dag ter ere
van de H. Rosa met een Pontificale Hoogmis om 9u30. Géén H. Mis in de H. Petruskerk en
géén H. Mis in de Basiliek vw de Processie naar St.-Rosakapel. Wel zijn er in het cluster elders
2 HH Missen: O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard) om 10u, H.Hart (Overhoven) om 10u30.
Zondag 30 augustus: Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patronesse van Sittard. Om
9u30 Pontificale St.-Rosamis in de St.-Michielskerk met aansluitend Stadsprocessie naar
de St.-Rosakapel. Onze eigen Hulpbisschop Mgr. E. de Jong komt dit jaar dankbaar ons
St.-Rosafeest vieren.
Maandag 29 augustus: St.-Rosa-maandag. Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, aansluitend
om 10u H Mis in St.-Rosakapel. Géén H Mis om 8u!
Dinsdag 30 augustus: St.-Rosa-dinsdag. Géén H Mis om 8u in H. Petruskerk en géén H Mis
om 9u in Basiliek vw bidprocessie! Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, aansluitend om 10u
H Mis in St.-Rosakapel.
Vrijdag 2 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
In volgend parochieblad:
Zondag 4 september: Drie-en-twintigste zondag door het Jaar. Collecte voor de MIVA
Donderdag 8 september: Feest van Maria Geboorte.
Zondag 11 september: Vier-en-twintigste zondag door het Jaar.
Maandag 12 september: Jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaer: zie blz 8.
Geef tijdig uw misintenties op!!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 3 september-15 oktober 2016.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
vrijdag 7 oktober 2016 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via ePAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com of via de website: http://www.rk-kerkensittard.nl/?page_id=923. 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
18.00 uur plrd v Jam Brands en Mia
Zaterdag 23 juli
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl
Brands-Hodenius, ook pljd Lies
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Meuwissen-Schmeits; gestplev v de
Catharina Krux; nadienst Mia Bisschops,
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs
Corry Govers-Meesters, Lien Schulpen,
en Maria Hubert. Catharina Krux;
Marlies Reiner-Demandt (samenzang)
nadiensten v Mia Bisschops Corry GoversMeesters, Lien Schulpen, Marlies ReinerZondag 24 juli
Demandt (samenzang)
Zeventiende Zondag door het jaar
11.00 uur pljrd v ouders Gerard Laudy en
Zondag 31 juli
Aveline Bresser, tevens v Ben Weustink;
Achttiende Zondag door het jaar
(Petruskoor)
11.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
Maandag 25 juli
om leiding te geven (D); (samenzang)
H. Jakobus, apostel
Maandag 1 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
H. Alfonsus Maria de’Liguori,
19.00 uur v overl echtgenoot Piet vd
bisschop en kerkleraar
Ploeg
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 26 juli
19.00 uur ev Jan Verbeek
HH. Joachim en Anna, ouders van de
Dinsdag 2 augustus
Maagd Maria
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter
dankbaarheid v bescherming en leiding (D);
Josette en kleindochter Jooske
gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel gestev Zef
Woensdag 27 juli
Daniëls; ev overl. ouders Ben ClaessensZ. Titus Brandsma, priester en
Van Eijlen en zoon Eddie Claessens; v Hub
martelaar
en Annie Kremer-Omloo; v Jeun en Tity
08.00 uur v overl priesters dekenaat
Schelberg-Cortenraad; ev Jan Bormans; v
Sittard
Peter Bongers en Jeanne Bongers-Laumen;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
v Merie Laumen; v Suzanne BongersDonderdag 28 juli
Derrez; ev Louis Beursgens; ev Louis
08.00 uur v overl weldoeners H.
Boesten en Wim Knoben; ev Koos Simons
Petruskerk
en overl fam Simons en fam Stevens; v
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overleden ouders Jos en Lien BeursgensVrijdag 29 juli
Verwijlen; ev Gerrit Goertz; ev ouders
H. Marta
Houben, ouders Beugels en Karel Beugels;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev ouders Pierre Clerx en Antje Clerx19.00 uur v vluchtelingen en daklozen
Bosch; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul
Zaterdag 30 juli
Schurgers en Jean Schimmel; ev overl.
08.00 uur overl. grootouders Simonisouders Gieskens-Martens en v fam.
Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter
Gieskens-Muris, v overl Theo Hunnekens
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken
en overl vd fam De Kok; v Wil
voor zieken en noodlijdenden (D); gestev
Haustermans, Johny Chua en Funs Maas
echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
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Woensdag 3 augustus
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Willem van Neer
Donderdag 4 augustus (Pastoor van Ars)
H. Johannes Maria Vianney, priester
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanent aanwezigheid H. Eucharistie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 augustus
Eerste vrijdag van de maand
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D); gestev echtp CaulfieldTholen
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten
Dijck; v Mia Bisschops
Zaterdag 6 augustus
Feest Gedaanteverandering vd Heer
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
v priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plev. uit dankbaarheid (M); pljrd
Bertha Mevissen; gestplev v zielenrust vh
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadiensten v Mia
Bisschops, Corry Govers-Meesters, Lien
Schulpen, Marlies Reiner-Demandt
(samenzang)
Zondag 7 augustus
Negentiende Zondag door het jaar
11.00 uur gestplev echtelieden Jeun en Tity
Schelberg-Cortenraad; gestpljrd Wiel
Zentjens en Mia Zentjens-Paes;
(samenzang)
Maandag 8 augustus
H. Dominicus, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. FeronHoenen en em-past. Eduard Hoenen
Dinsdag 9 augustus Feest H Teresia
Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
maagd en martelares, patrones van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel ev overl. ouders
Ben Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie
Claessens; v Hub en Annie Kremer-Omloo;
v Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; ev Jan

Bormans; v Peter Bongers en Jeanne
Bongers-Laumen; v Merie Laumen; v
Suzanne Bongers-Derrez; ev Louis Beursgens; ev overl. ouders Theelen-Verheijen en
overl ouders Linssen-Bakkus; ev Louis
Boesten en Wim Knoben; ev Koos Simons
en overl fam Simons en fam Stevens; v
overleden ouders Jos en Lien BeursgensVerwijlen; ev Gerrit Goertz; ev ouders
Houben, ouders Beugels en Karel Beugels;
ev ouders Pierre Clerx en Antje ClerxBosch; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul
Schurgers en Jean Schimmel; ev overl.
ouders Gieskens -Martens en tevens fam.
Gieskens-Muris, v overl Theo Hunnekens en
overl vd fam De Kok, v Wil Haustermans,
Johny Chua en Funs Maas (samenzang)
Woensdag 10 augustus
Feest H. Laurentius, diaken en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin;
Donderdag 11 augustus
H. Clara, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels
Vrijdag 12 augustus
08.00 uur ev v overled vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 augustus
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestev echtp CaulfieldTholen
18.00 uur plev overleden ouders GerardsSchoonus; gestplev v zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadiensten v Corry
Govers- Meesters, Lien Schulpen, Marlies
Reiner-Demandt (samenzang)
Zondag 14 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur Plzwd v Mia Bisschops; pljrd v
Ad Fanselow; plev de zielenrust van Willy
Karmelk Oremus en familie (samenzang)
Maandag 15 augustus
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Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Einde van de diensten Kroedwösjzegening
08.00 uur vervalt
09.30 uur gestpljrd Zef Krekels en tevens
v ouders Krekels-Schmeits en schoonouders Janssen-Muris (Canticorum)
19.00 uur gestev Corry Close en familie;
gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel ev overl zoon
Joschi Stelten; gestev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord; ev overl. ouders Ben
Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie Claessens; v Hub en Annie Kremer-Omloo; v
Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; ev Jan
Bormans; gestev v lev en overl. leden van de
Vriendenkring van het St.-Rosacomité en de
lev en overl. leden van het St.-Rosa-comité;
v Peter Bongers en Jeanne Bongers Laumen; v Merie Laumen; v Suzanne
Bongers-Derrez; ev Louis Beursgens; ev
Louis Boesten en Wim Knoben; ev Koos
Simons en overl fam Simons en fam
Stevens; v overleden ouders Jos en Lien
Beursgens-Verwijlen; ev Gerrit Goertz; ev
ouders Houben, ouders Beugels en Karel
Beugels; ev ouders Pierre Clerx en Antje
Clerx-Bosch; ev Pa en Ma Schreurs, tevens
Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev overl.
ouders Gieskens-Martens en tevens fam.
Gieskens-Muris; gestev voor zielerust v.
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het
Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa, v
overl Theo Hunnekens en overl vd fam De
Kok, v Wil Haustermans, Johny Chua en
Funs Maas (samenzang)
Woensdag 17 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen;
Donderdag 18 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur jrd v Brandon Stevens
Vrijdag 19 augustus
08.00 uur gestev overledenen van de fam.
Feron-Hoenen
12

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 20 augustus
H. Bernardus, abt en kerkleraar
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken v zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux, nadienst Lien Schulpen,
Marlies Reiner-Demandt (samenzang)
Zondag 21 augustus
Een-en-twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur Plzwd v Corry Govers-Meesters;
plev Miny Reijnders-Kuijpers; uit dankbaarheid vw 90e verjaardag; 2e pljrd v Rector
Henk Dieteren uit dankbaarheid (D)gestev
overl familieleden Pier-Weijzen; gestplev
echtpaar Mia en Guus van Aubel-Arnoldts
en overl fam (samenzang)
Maandag 22 augustus
Heilige Maagd Maria, Koningin
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D) eenvoudige H Mis ev Rector
Henk Dieteren uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 23 augustus
Feest van de H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel gestev Frits en
Riet Pfennings-van Santvoord; ev overl zoon
Joschi Stelten; ev overl. ouders Ben Claessens- an Eijlen en zoon Eddie Claessens; v
Hub en Annie Kremer-Omloo; v Jeun en
Tity Schelberg-Cortenraad; ev Jan Bormans;
gestev v lev en overl. leden vd Vriendenkring van het St.-Rosacomité en de lev en
overleden leden van het St.-Rosa-comité; v
Peter Bongers en Jeanne Bongers-Laumen; v
Merie Laumen; v Suzanne Bongers-Derrez;
ev Louis Beursgens; ev Louis Boesten en
Wim Knoben; ev Koos Simons en overl fam
Simons en fam Stevens; v overleden ouders
Jos en Lien Beursgens-Verwijlen; ev Gerrit
Goertz; ev ouders Houben, ouders Beugels
en Karel Beugels; ev ouders Pierre Clerx en
Antje Clerx-Bosch; ev Pa en Ma Schreurs,
tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev
19e jaargang, nr. 7 – 23 juli 2016

overl. ouders Gieskens -Martens en tevens
van Santvoord; ev overl zoon Joschi Stelten;
fam. Gieskens-Muris; jrd Zef Schurgers en
ev Jan Bormans; gestev voor zielerust van
jrd Leny Schurgers-Schins; gestev voor
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vanwege
zielerust v. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen
het Acolythencollege St. Michaël en St.
vw St.-Rosacomité, v overl Theo Hunnekens
Rosa (samenzang)
19.00 uur ev José van den Berg- van den
en overl vd fam De Kok, v Wil Haustermans
Johny Chua en Funs Maas, en tevens als jrd
Brule; ev v overledenen vd fam Joseph
Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D);
v ouders Haustermans-Beenen en ouders
gestev echtp Caulfield-Tholen
Maas-Wolfs en ouders Marx-Boessen
Dinsdag 30 augustus St.-Rosa-dinsdag
(samenzang)
08.00 uur vervalt
Woensdag 24 augustus
10.00 uur St.-Rosakapel v Jeun en Tity
Feest H. Bartolomeüs, apostel
Schelberg-Cortenraad; ev Jan Bormans; ev
08.00 uur v overl weldoeners H. Petruskerk
overl zoon Joschi Stelten; ev Pa en Ma
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean
Donderdag 25 augustus
Schimmel; gestev Frits en Riet Pfennings08.00 uur ev v d overledenen v fam Joseph
van Santvoord; gestev voor zielerust van
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw de
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Mander; v overleden ouders Jos en Lien
Vrijdag 26 augustus
Beursgens-Verwijlen (samenzang)
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
Woensdag 31 augustus
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur v overl Sittardse Missiebisschoppen
Zaterdag 27 augustus H. Monica
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Donderdag 1 september
Behoudenis der Kranken v zieken en
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
noodlijdenden (D); overl. grootouders
permanent aanwezigheid H. Eucharistie (D)
Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis;
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 2 september
Begin St.-Rosafeest
Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur vw St.Rosa in St.-Michielskerk
08.00 uur ev tev Hart v Jezus eerherstel (D)
Zondag 28 augustus St.-Rosa-zondag
gestev echtp Caulfield-Tholen
Twee-en-twintigste Zondag dh Jaar
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten
Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
Dijck; v Mia Bisschops; gestev tev het H.
patronesse van Sittard
Hart van Jezus
09.30 uur St.Rosa in St.-Michielskerk
Géén dienst in St.-Petruskerk!!
Zaterdag 3 september
Maandag 29 augustus St.-Rosamaandag
Feest Verjaardag van de Wijding van
Marteldood van de H. Johannes de Doper
de kathedraal Bisdom Roermond
08.00 uur vervalt
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
10.00 uur St.-Rosakapel ev Pa en Ma
v priesterroepingen in parochie, dekenaat en
Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean
bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
Schimmel; gestev Frits en Riet PfenningsST.-MICHIELSKERK
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath Krux ;
Zondag 24 juli
gestev echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Zeventiende Zondag door het jaar
09.30 uur ev. Zr. Veronica-Maria v Mulken;
Vrijdag 29 juli
gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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13.00 uur Pl Huw Mis v bruidspaar Michel
Zelissen & Elisabeth Floa
Zondag 31 juli
Achttiende Zondag door het jaar
09.30 uur ev. Zr. Veronica-Maria v Mulken;
gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
Zondag 7 augustus
Negentiende Zondag door het jaar
09.30 uur ev. Zr. Veronica-Maria v Mulken;
gestplev voor de zielenrust van het overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldTholen (samenzang)
Donderdag 11 augustus OPEN KERK
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 14 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
09.30 uur plev overl dochter; ev. Zr.
Veronica-Maria v Mulken; gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; gestev
echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Zondag 21 augustus
Een-en-twintigste Zondag dh jaar
09.30 uur gestpljrd v Frits en Riet
Pfennings-van Santvoord; gestev voor
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; gestev
echtp Caulfield-Tholen (samenzang)

Zaterdag 27 augustus: Vigilie St. Rosa
18.00 uur Plzwd Lien Schulpen; plev Harie
Vink; gestplev v zielenrust vh overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Catharina
Krux, nadienst Marlies Reiner-Demandt
(samenzang)
Zondag 28 augustus
Twee-en-twintigste Zondag dh jaar
Hoogfeest H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard
H. Mis tev St.Rosa in St.-Michielskerk
Géén dienst dus in St.-Petruskerk!!
09.30 uur gestpljrd ouders Wetzels-Latten;
gestplev ouders Wijshoff-Jaeger en hun zoon
Karel; gestpljrd overl. echtpaar KrekelsKemmerling; v Jeun en Tity SchelbergCortenraad; gestplev overl. ouders MaassenJansen en dochter Anne-Mieke; gestpljrd
overl. past-deken Mgr. Ben Janssen;
gestpljrd overl ouders Wil en Maria WaubenSchroen; ev ouders Pierre Clerx en Antje
Clerx-Bosch; gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestpljrd overl. ouders Jan
en Charlotte Oremus-Roppe; gestev echtp
Caulfield-Tholen (Schola S.Michael)
Aansluitend H. Rosaprocessie naar Kapel.
De bidprocessies staan vermeld op pag 13
Donderdag 1 september 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!
Donderdag 28 juli
Zondag 24 juli
10.30 uur tev eerherstel H.Hart van Jezus
Zeventiende Zondag door het jaar
en het onbevlekt Hart van Maria v de
10.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
kinderen v Kinderkrans; v leden
(Basiliekkoor)
Aartsbroederschap; overl Caulfield-Tholen
Dinsdag 26 juli HH Joachim en Anna,
Zaterdag 30 juli
ouders H Maagd Maria
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
14
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Zondag 31 juli
Achttiende Zondag door het jaar
10.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 2 augustus
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney (Pastoor
van Ars), priester
10.30 uur Ter ere van O.L.Vr. van Fatima
voor de bekering van de zondaars ; voor
Harie zijn zielerust v de kinderen v
Kinderkrans; v leden Aartsbroederschap;
overl Caulfield-Tholen
Zaterdag 6 augustus
Feest Gedaanteverandering vd Heer
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 7 augustus
Negentiende Zondag door het jaar
10.00 uur Jaardienst Mathieu Weekers;
jaardienst Nant Schreurs ;voor de levende
en overl. Leden van de Aartsbroederschap
; overl echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta vh Kruis (Edith
Stein)
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 augustus
H. Clara, maagd
10.30 uur tev eerherstel H.Hart v Jezus en
het Onbevlekt Hart van Maria; v kinderen
vd Kinderkrans; v leden vd Aartsbroederschap; overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 augustus
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 14 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
10.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Maandag 15 augustus
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
10.30 uur v overl echtp Caulfield-Tholen;
voor de levende en overleden leden van
Aartsbroederschap (Basiliekkoor)
Einde van de dienst Kroedwösj-zegening

Dinsdag 16 augustus Géén dienst !!!
Donderdag 18 augustus
10.30 uur voor Harie ;v de kinderen vd
Kinderkrans; voor de leden vd
Aartsbroederschap; v overl echtp
Caulfield-Tholen
Vrijdag 19 augustus
14.00 uur Pl Huw Mis v bruidspaar Erik
Benders & Manon Engels
Zaterdag 20 augustus
H. Bernardus, abt en kerkleraar
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 21 augustus
Een-en twintigste Zondag dh jaar
10.00 uur pljrd v overl echtp CaulfieldTholen (Basiliekkoor) NB komende
zondag géén H.Mis in de Basiliek vw St.Rosa processie
Dinsdag 23 augustus
H. Rosa van Lima
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Donderdag 25 augustus
10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans;
v.d. leden Aartsbroederschap, v
echtp.Caulfield Tholen
Zaterdag 27 augustus
H. Monica
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.
Zondag 28 augustus
St.-Rosazondag
Twee-en-twintigste Zondag d/h jaar
Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard
H.Mis vervalt ivm St.-Rosaprocessie
Dinsdag 30 augustus
H.Mis vervalt ivm St.-Rosabidtocht
Donderdag 1 september
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
v leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 3 september
Feest Verjaardag v/d Wijding van de
kathedraal Bisdom Roermond
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen.

Mededelingen Kantoor Basiliek: H. Rosa-beeldjes zijn weer te verkrijgen op de Oude Markt
nr. 20. Woensdagmorgen is Pastoor Kerkhofs aanwezig op de Oude Markt no 20.
Rozenkransgebed:Vrijdagmiddag is opnieuw rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt
voorgegaan door pastoor Kerkhofs. LET OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Diaken B. ter Haar, Verdistraat 32 Geleen  8500290
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973

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 aan pastorie Binnenstad 4512275 of aan diaken Ter Haar
046-8500290. Op vrijdag 5 augustus en vrijdag 2 september (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
Van 1 april tot 1 november zijn de openingstijden: 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.
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17E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 23 jul
19.00 u Nadienst Katinka Canton – Voor een bijzondere intentie
Maandag 25 jul
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 27 jul
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
18E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 30 jul
19.00 u Nadienst Katinka Canton
Maandag 1 aug
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 3 aug
19.00 u Uit Dankbaarheid
19E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 6 aug
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 8 aug
19.00 u Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 10 aug
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
20E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 13 aug
19.00 u Zeswekendienst Katinka Canton
Maandag 15 aug
19.00 u Maria ten Hemelopneming
Woensdag 17 aug
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
21E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 20 aug
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 22 aug
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 24 aug
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
22E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 27 aug
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 29 aug
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 31 aug
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.
Informatie over de St. Rosa processie vindt u elders in dit parochieblad.
Misintenties volgende parochieblad tot 20 augustus bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur, Assistente Sacristie of digitaal op
www.rk-kerken-sittard.nl
Overleden
Katinka Canton, Steenuilstraat 6 - 44 jaar - † 21-06-2016
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
Gedoopt
Ancia, dochter ouders Ananda-Luxman, Brunssum * 17-07-2016
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Ancia onder de goede zorgen van haar ouders,
peetouders en van de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goed
christen.
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HH. MISSEN PAROCHIE H. HART VAN JEZUS – OVERHOVEN
Zondag 24 juli - 17e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Schola
Ouders Meulenberg-Thissen; zeswekendienst Gerrit Baltussen
Zondag 31 juli - 18e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Volkszang
Credo Pugno Mannen; Annie Nicoll-Poussart; Truus Klaus-Gubbels en familie
Zondag 7 augustus - 19e Zondag door het Jaar 10.30 uur
Volkszang
Trees Jöris- Cremers, vanwege haar 1e jaardienst en vanwege haar verjaardag
Zondag 14 augustus: Vigilie MariaTenhemelopneming 10.30 uur
Bernadettekoor
Jaardienst overleden ouders Nelissen-Hoedemakers
Zondag 21 augustus - 21e Zondag door het Jaar 10.30 uur
Volkszang
Zondag 28 augustus - 22e Zondag door het Jaar 10.30 uur
Volkszang
Anny Nicoll-Poussart
OVERLEDEN
Op 14 juni is overleden dhr. Gerrit Baltussen, hij is 84 jaar geworden; Dhr. Baltussen woonde
Heistraat 28. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 24 juli om 10.30 uur. Op 6 juli is
overleden mevr. Tiny Ruyters-Honings. Zij is 92 jaar geworden. Mevr. Ruyters woonde in
zorgcentrum de Lemborgh. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4 september om
10.30 uur.
ROZENKRANSGEBED
In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard
Elke dinsdag 18.00 uur
Elke woensdag en elke donderdag 19.00 uur
ZEGENING VAN DE "KROEDWÖSJ"
Elk jaar op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Hiermee
wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd
opgenomen. Het feest ontstond in het Oosten en werd in de 7e eeuw door Rome overgenomen.
Het is voor de Katholieke Kerk het belangrijkste Mariafeest. Aan dit feest zit – zeker in
Limburg – het oude gebruik gekoppeld van de zegening van de zogeheten ‘Kroedwösj’ Een
oud gebruik dat de laatste jaren in de parochies juist meer aandacht krijgt, is het zegenen van
een boeket met veldkruiden op het feest van Maria Tenhemelopneming. In het Limburgs vaak
aangeduid als ‘kroedwösj’, ‘kruudwis’ of lokale varianten hierop. De zegening van
kruidenbossen is een voorbeeld van een voorchristelijk gebruik dat door de kerk is
overgenomen en gekerstend. Door de magische ritus van de heidenen te vervangen door een
christelijke zegening van een kruidenbos richt men zich tot God, de Schepper van het
zaadvormend gewas.
Samenstelling kruidenboeket
Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende kruiden, bloemen en
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korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge), twee
kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en
boerenwormkruid) en twee kruiden die het onweer kunnen
weren (alsem of bijvoet en koninginnekruid, ook wel
donder- of leverkruid genoemd). Het zevende kruid is het
walnotenblad. Dit is samengesteld uit zeven blaadjes.
Beweerd wordt dat de bliksem nooit in een notenboom
inslaat. De traditie wil dat deze zeven kruiden
achterbleven in het graf van Maria. Dat het om zeven
kruiden gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de kerkgeschiedenis het getal van de volheid.
Het kruidenboeket wordt in de kerk gezegend en beschermt volgens de traditie tegen allerlei
soorten onheil, zoals blikseminslag. De boeketten werden vroeger samengebonden met een lint
van zeven el lang en opgehangen boven huis- en staldeuren. Bij onheil werden er een paar
takjes van de “kroedwösj” in het haardvuur geworpen.
Zegening op Maria Tenhemelopneming
Dat de kruiden uitgerekend met Maria Tenhemelopneming gezegend worden, komt doordat het
een heel oud gebruik is om Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan de
plantenwereld en in haar een bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus voortbracht.
Bovendien is augustus de periode waarin deze kruiden bloeien. In onze parochie zal pastor
Ewals de "kroedwösj"zegenen op zondag 14 augustus. U wordt verzocht om zelf zo veel
mogelijk een kruidenboeket samen te stellen. Indien dit niet mogelijk is, zijn er enkele
boeketten beschikbaar tegen een vrijwillige bijdrage, die weer ten goede komt aan onze
parochiekerk.
BOEKENBEURS
De boekenbeurs op 3 en 10 juli jl. heeft € 325,00 opgebracht. Een mooie opbrengst. Hiervoor
onze hartelijke dank. Ook in het najaar zal er weer een boekenbeurs gehouden worden. In het
parochieblad kunt u t.z.t. lezen wanneer dit zal zijn.
KOFFIEDRINKEN
Op zondag 7 augustus kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons
parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE
Op zondag 14 augustus 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 adres naar: digitaalparochieblad@gmail.com
Misintenties komend parochieblad opgeven vóór 24 augustus a.s.!!
KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET

Parochie HH. Petrus en Michaël:
Parochie H. Bernadette-Baandert:
Parochie H. Hart-Overhoven:
Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:
Alg. banknr. Parochiecomité:

NL98RABO 0147603676
NL07INGB 0001571973
NL37INGB 0001035314
NL86INGB 0003268633
NL51INGB 0001032540
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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, Verdistraat 32, Geleen
 8500290
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:  8500290
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

PROGRAMMA ST.-ROSAFEESTEN 2016
Thema:

SINT ROSA’S BARMHARTIGHEID
INSPIRATIE VOOR HET GOEDE LEVEN IN SITTARD.

Dinsdagavonden 2-9-16-23 augustus om 19u de Avondmis in de Kapel van St.-Rosa ter
voorbereiding op het eigenlijke St.-Rosafeest. (dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!)
Uitgenodigd voor dit jaar naast de Hulpbisschop zijn de volgende gastpriesters:
op dinsdag 9 augustus komt Kapelaan Marc Calo (uit Venlo), afkomstig uit de Filipijnen
alwaar men landelijk een heel grote verering heeft voor de H. Rosa.
dinsdag 23 augustus, de eigenlijke feestdag van H. Rosa van Lima: de Heilige Mis is in de
St.-Rosakapel om 19.00 uur: Gastpriester zal dan zijn: Pastoor Ismaël Quequesana van
Cluster Bunde, hij is zelf afkomstig van Lima, Peru.
Zaterdag 27 augustus: Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de
St.-Michielskerk met een pelgrimsmis (dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!)
Zondag 28 augustus: St.-Rosazondag
- De HH Missen in de Basiliek en St.-Petruskerk (10.00 en 11.00 uur) vervallen
- Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige Pontificale Hoogmis
ter ere van Sint Rosa, met als hoofdcelebrant onze Hulpbisschop Mgr. Everard De Jong.
- Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel
op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag 5)
Maandag 29 augustus: St.-Rosa-maandag
- De H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de
St.-Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H. Mis gevierd wordt.
Dinsdag 30 augustus: St.-Rosa-dinsdag en sluiting St.-Rosafeest
- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk
naar de St.-Rosakapel, en wordt daar om 10.00 uur de H. Mis gevierd.
Het volgende parochieblad no 8 verschijnt op 3 september en loopt tot 15 oktober 2016.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 26 augustus 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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