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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 18 februari 2017. 

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

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

                                                                   (Huis)bezoek.                                                                                                                                      

Leest u eens mee het verslag van onderstaande gebeurtenissen. Bij de huisdokter kwam de 

patiënt binnen. Op de vraag van de arts hoe het gaat, antwoordde de man:  Goed, ik kom nooit 

bij de dokter, ja af en toe …..  hooguit omdat het moet voor keuring enz. zoals nu. Reactie van 

de arts: U moet gekeurd worden voor rijbewijs - zie ik. De patiënt antwoordde: Ja, maar mij 

mankeert niets! Als wederwoord gaf de dokter te kennen: Toch moet ik u onderzoeken of u nog 

geschikt bent voor het rijbewijs. Maar de man bleef vol overtuiging zijn mening geven: Ja 

maar, ik ben gezond, dat weet ik heus wel en verder…… De arts had blijkbaar meer van deze 

ervaringen en gaf als reactie: nou - zei de arts - ik vind het goed dat u niet gekeurd wilt worden, 

maar dan kan ik geen keuringsrapport afgeven….. De arts stond op om het gesprek te 

beëindigen, maar ineens nam de “patiënt” een andere houding aan. Gedwee onderging hij 

ineens alle keuringsrituelen…..                                                                             
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Bij een huisbezoek van de pastoor reageerde de man een beetje fel: Kortaf zei hij tegen de 

pastoor: Ik ga nooit naar de kerk…….. alleen met Kerstmis, Pasen, en met begrafenissen  enz. 

Dat was de mededeling. Zijn vrouw probeerde de situatie wat te verzachten en minder fel te 

maken. Maar de man reageerde: Waarom zou ik dat verzwijgen? Ik ben op mijn manier 

katholiek, en dat is voldoende. De pastoor probeerde heel mild een reactie te geven: Voelt u 

zich dan niet uitzonderlijk, of ervaart u een leegte als u denkt aan uw ouders en wat ze ons 

hebben meegegeven. De man keek wat spottend en zei: Ach, dat was toen, ze hebben die 

mensen wat wijsgemaakt dat ze zo precies hun geloof moesten belijden in die dagen. Nu ligt 

dat anders, gelukkig maar ………. De man bleef volhardend in zijn reactie. De pastoor 

probeerde nog eens onder woorden te brengen het belang van een gesprek over dit onderwerp. 

Eensgezind nadenken over dit thema is van belang zo zei hij:   Toch is belangrijk dat een 

regelmatig bezoek en nadenken over je geloof,  en daarbij je leven beter op God en mensen 

afstemmen. Maar de man bleef bij zijn opvatting: Ach wat…… het gaat goed zo!!                                                      

Een week later bezocht de huisdokter de patiënt die hij de vorige week had onderzocht en 

gekeurd. De man was goedgekeurd voor zijn rijbewijs, maar de arts had bij dit medisch  

onderzoek alle gegevens van het ziekenhuis binnen. En die waren onheilspellend! Het werd een 

loodzware opgave voor de zgn. “gezonde persoon” die nooit een dokter nodig had.                                                                                                                                                            

Een week later bezocht de pastoor weer hetzelfde huis waar hij vorige week bij die man op 

bezoek was geweest. Min of meer had hij de pastoor met lege handen weggestuurd. Nu moest 

de pastoor met hem gaan bespreken de uitvaart van zijn vrouw die onverwacht gestorven was. 

Toen hij de pastoor zag, begon hij vreselijk te huilen. Het verdriet om het verlies van zijn 

vrouw was groot, maar ook was hij verdrietig en geheel leeg van binnen. Hij ontdekte a.h.w. in 

het gelaat van die pastoor hoe leeg zijn leven eigenlijk was. Op dat moment was die pastoor 

een soort spiegel voor hem: hij besefte hoe hij zijn eigen leven had laten leeglopen. Zijn vrouw 

immers was heel kerktrouw. Maar al die jaren had hij geen stap gezet om samen met haar die 

“trouw” te delen. Meer dan ooit voelde hij nu wat hij eigenlijk gemist had.                                                                                                                         

Deze twee praktijkvoorbeelden geven aan hoe de mens zich eigenlijk “ongewild” hoogmoedig 

opstelt. We zijn door onze tijdsgeest zo “gepakt” dat we onszelf verheffen boven de ander…. 

En met ander bedoelen we ook God.                                                                                                                                                                                       

Keuzes maken in je leven. Dat is de kunst. Meestal laten we veel zaken over ons heen komen. 

Behalve als het om salarissen of rechten gaat….. dan blijf je bij de les. Het is natuurlijk 

arrogant te menen dat onze ouders, voorouders enz. geen keuzes hoefden te maken. Toch 

moeten we met ontzag kijken naar mensen die zich niet laten leiden wat de “markt” of de 

“mode” of de “trend” bepaalt.  Onze generaties mensen, afhankelijk van radio, tv, computer 

enz. zijn meer dan ooit bepaald door wat de communicatiemedia ons voorhouden. We slikken 

veel als zoete koek (zonder dat we dat duidelijk beseffen), vroeger was dat fout…. en wij zij 

goed enz. Het verwijt wat we onze ouders en voorouders maken, is meer van toepassing op 

onszelf. We zijn het ontzag voor de ander kwijt. En daarom is er geen gezag, geen eerbied voor 

God en de naaste! Heel de onrust in onze moderne wereld is vaak terug te brengen tot de onrust 

die er innerlijk leeft onder veel mensen en die men maar moeilijk kan doorgronden. Het is ook 

moeilijk in je innerlijk te kijken als je zelf je innerlijkheid afwijst, of niet beleeft. Daarom is het 

goed om soms naar dappere mensen te zien die zich niet laten leiden door de waan van de dag. 

Meestal zijn  het geestelijk sterke mensen die hun sterkte niet bij zichzelf zoeken, maar bij hun 

geloof. En dat is keuzes maken! Precies tegen de trend ingaan van de massa met haar 

onkerkelijkheid of ongelovigheid. Pas op voor humanisme als een neutrale stroming te 
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beschouwen terwijl het je juist van God afbrengt. Liefde voor mensen uit zich ook in liefde 

voor God. En daar begon Jezus ook mee: met keuzes maken. Maar ontdekt dan wel welk 

perspectief u en mij wordt aangeboden.                                                                                                             

EN JEZUS KIEST.  Jezus zoekt leerlingen. Dat is gek eigenlijk. Ik denk dat de meeste 

leerlingen hèm zochten. Ze kwamen op hem af, ze bleven nieuwsgierig luisteren naar de 

openbare debatten die de rabbi’s met elkaar voerden. Ze hadden van hem gehoord, over zijn 

charisma, over zijn genezingen en nu voegen ze zich bij hem. Tientallen mannen en vrouwen. 

Maar de verteller Matteüs wil onze aandacht op iets anders richten: niet de mensen kiezen voor 

God, God kiest voor de mens. Dat zijn niet twee verschillende werkelijkheden, maar dat zijn 

twee verschillende perspectieven, twee verschillende lagen in de werkelijkheid. Wij zien 

onszelf graag als uit uitgangspunt van creativiteit en liefde, van initiatieven en handelingen. 

Maar tegelijk hebben we onszelf gevonden als een wezen dat in dit tijdsbestek en in deze 

uithoek van het heelal, met deze eigenschappen en genen, met deze angsten en verwachtingen 

tot besef is gekomen. Voordat wij de Eeuwige konden kiezen had de Eeuwige ons al op het 

oog. Als Jezus dan leerlingen uitzoekt, dan kiest hij twee broers. De twee waren al bij elkaar. 

Ze waren vissers, net als hun vader. Ze maakten zich klaar het bedrijf over te nemen. 

Vervolgens zoekt Jezus opnieuw leerlingen. Alweer twee broers, dat kan geen toeval zijn. 

Matteüs (zie Mt. 4,12-23) wil er iets mee zeggen! Leest u maar mee: Van toen af begon Jezus 

te prediken en te zeggen: “Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij.” Eens, toen Hij zich 

bij het meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en 

diens broeder Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer; het waren namelijk 

vissers. Hij sprak tot hen: “Komt, volg Mij; Ik zal u vissers van mensen maken.” Terstond 

lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, 

de Zoon van Zebedeüs, en diens broeder Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij in de 

boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader 

achter en volgden Hem. 

Misschien wil hij duidelijk maken dat de leerlingen eigenlijk allemaal Jezus broers en zusters 

zijn. Ergens anders zegt Jezus dat letterlijk. Elkaars broer en zus, zo moet je je gedragen! 

Mensen met dezelfde geschiedenis, met een ziel die is ontstaan in dezelfde ruimte van liefde, 

angst, voorzichtigheid en uitdaging. De oproep klinkt dikwijls uit Jezus’ mond: wees elkaars 

broers en zus. Wees elkaars thuis. Daarom begroet de priester in de liturgie ons altijd met: 

beste broeders en zusters in de Heer!           Deken Wilbert van Rens. 

 

Zelf of iemand uit je omgeving krijgt kanker. 

De medische molen draait, maar er komt zoveel meer op je af. 

                                        Met wie kan ik bijvoorbeeld praten over mijn gevoelens……..! 

                                    Kom naar het Toon Hermans Huis in Sittard, want daar vind je : 

                                                  Een luisterend oor 

                                                 Lotgenotencontact 

                                                    Jeugd en Jongerengroepen 

                                                      Activiteiten, o.a. wandelen, creativiteit,  
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           schrijven, yoga, koken etc 

            Thema bijeenkomsten 

        Informatie 

Loop gerust eens binnen , ons adres is  

     Paardestraat 31 (vlakbij de Markt ) tel: 046-4516474   of  www.toonhermanshuissittard.nl 

 

  GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand januari luidt: 
Eenheid van de christenen. Dat alle christenen, in trouw aan het onderricht 
van de Heer, door gebed en broederlijke liefde streven naar herstel van de 
kerkelijke communio en samenwerken om de uitdagingen van de mensheid 
het hoofd te bieden.  
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt: 
Troost voor de bedroefden. Dat allen die onder lijden gebukt gaan en 
bedroefd zijn - vooral armen, vluchtelingen en gemarginaliseerden -  onthaal 
en troost mogen vinden in onze gemeenschappen.  

   
Januari  

       2017    

     
Februari 

 2017 

                  DE BEDROEFDEN TROOSTEN  (laatste bijdrage over Barmhartigheid)                                      

Het lijkt een niet alledaags verhaal. Een weduwe vertelde me hoe moeilijk het voor haar was 

om het verdriet om het verlies van haar man te verwerken. Ze wilde flink zijn, maar kon toch 

niet voorkomen dat de tranen haar soms overvielen. Het kost nu eenmaal tijd om het verlies 

van een dierbare te verwerken. Er staat geen tijd op dat het over moet zijn. Maar het was niet 

alleen het verdriet om het verlies. Ze merkte in de supermarkt dat sommige bekenden een ander 

gangpad insloegen, wanneer ze haar dreigden tegen te komen. Ze haastten zich naar de kassa, 

om maar geen gesprek te hoeven aangaan… Dat deed haar veel pijn. Het verlies van haar man 

moest ze alleen dragen, maar op een beetje aandacht van haar bekenden had ze wel gerekend. 

Soms is het moeilijk. Wat moet je zeggen tegen een bekende die een verlies te dragen heeft. Je 

wil geen goedkope dooddoeners gebruiken, maar eigenlijk heb je ook geen woorden om het 

verdriet te troosten. Misschien moet je dat dan maar zeggen: “Ik heb geen woorden voor wat 

jou getroffen heeft…” Daarmee spreek je je echte gevoelens uit en dat is beter dan een stroom 

van woorden die geen hout snijden. Je gaat dan de ander ook niet uit de weg en slaat niet op de 

vlucht voor het verdriet van de ander. Vaak lezen we in het evangelie dat Jezus door 

medelijden bewogen wordt. Hij gaat niet voorbij aan het leed dat anderen te dragen hebben. 

Troosten begint bij het serieus nemen van het verdriet van de ander. Troosten begint bij het stil 

staan, bij datgene wat een ander door moet maken. Troosten krijgt vorm door het luisteren naar 

de klacht van de ander. We hebben vaak geen gepaste oplossingen. Het verdriet waar een ander 

onder lijdt, is te groot om op te lossen. Het verdriet zo immens, dat we het in een keer teniet 

kunnen doen. Daarom wordt geduld gevraagd. Vaak is het al helpend als je alleen maar naar de 

ander luistert. Als een ander het hart heeft kunnen luchten. Zich heeft kunnen uitspreken. Dat 

lucht op. Dat is opmonterend. Een van de eigenschappen van de Helper, die God ons 

geschonken heeft, de Heilige Geest is het troosten. Hij helpt ons onze ogen te openen en de 

juiste woorden te vinden van nabijheid en troost. Zijn hulp is onontbeerlijk. Dit was de laatste 

aflevering in onze serie over de werken van barmhartigheid, die in het kader van het Heilig 

Jaar van de Barmhartigheid zijn gepubliceerd.                                            J. P. Janssen pr 

http://www.toonhermanshuissittard.nl/
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KERKELIJK BEZOEKWERK IN GEVAAR 
Onze parochies hebben een aantal bezoekgroepen voor zieken en voor ouderen. Om dit 
bezoekwerk mogelijk te maken beschikken onze parochies over adreslijsten die in het verleden 
zorgvuldig zijn opgebouwd. Vroeger konden parochies daarbij een beroep doen op de 
plaatselijke gemeente. Vanwege gewijzigde privacywetgeving is in 1994 met steun van het 
Rijk voor dit doel een Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie SILA opgericht. Deze 
stichting heeft destijds met behulp van de parochies en Protestante Kerken de toen bekende 
adressen van de Nederlandse katholieken en protestanten een landelijke database verzameld. 
Sinds die tijd kan SILA van de bekende katholieken adresmutaties ontvangen van de 
gemeenten, en parochies die een abonnement hebben afgesloten met SILA, kunnen vervolgens 
bij SILA inzage krijgen in de adressen van hun parochianen. Vanwege dit gesloten systeem is 
de privacy van de Nederlander gewaarborgd. Maar de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar 
een motie aangenomen, die er toe leidt dat er geen gegevens meer mogen worden verstrekt aan 
de SILA. U snapt het al. Als na het verdwijnen van SILA een van onze zieke of oudere 
parochianen verhuist naar een verpleeghuis, dan weten wij niet meer waar hij of zij woont als 
dit niet aan de parochies is doorgegeven. En kunnen onze bezoekgroepen deze parochiaan niet 
meer bezoeken. Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend, waar burgers kunnen 
reageren op het besluit om aan SILA niet langer deze voor ons zo belangrijke gegevens te 
verstrekken. De Nederlandse bisschoppen vragen aan alle katholieken in Nederland om gebruik 
te maken van deze consultatie en van zich te laten horen. Onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, 
beveelt dit daarom van harte bij u aan, omdat dit een kans is de besluitvorming over SILA 
positief te beïnvloeden in het voordeel van de aangesloten kerken en in het bijzonder ook in het 
voordeel van onze eigen parochies.  
Hoe kunt u reageren?  
1- Ga naar https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen  
2- Ga vervolgens onder op de pagina naar: Reageer op consultatie en Geef uw reactie op 
deze consultatie. In het tekstblok dat opent, kunt u aangeven dat de verstrekking van gegevens 
aan SILA moet blijven. Gebruik vooral uw eigen woorden. De volgende argumenten kunnen 
hierbij helpen: 
- Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de samenleving en de overheid 
zou daarom kerken moeten faciliteren om hun ledenadministratie op orde te houden  
- SILA is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de ledenadministratie  
- Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat zij bij een verhuizing naar 
een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk uit beeld raken  
- SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden door het gesloten systeem gegarandeerd is.  
3- Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u door. (U heeft dan “stap 1” afgerond).  
4- U hoeft desgewenst geen bestand toe te voegen. (Dat is “stap 2”, die u hiermee kunt 
overslaan door op “verder” te klikken)  
5- Bij “stap 3” voert u uw e-mailadres in. U kunt er voor kiezen om uw inzending al dan niet 
openbaar te maken onderaan het formulier.  
Reageer voor 3 februari 2017 want op die datum sluit de consultatie  
Veel succes en alvast hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking!                              
 
ACADEMIE ROLDUC OVER ORGAANDONATIE                                                                                               
Is orgaandonatie een geschenk of een bedreiging? Die vraag staat vrijdag 3 februari centraal 
tijdens de bijeenkomst van Academie Rolduc. Moraaltheoloog Dr. Lambert Hendriks gaat dan 
in op de ethische vragen rond orgaandonatie. Zijn lezing is voor iedereen toegankelijk. Door 
het grote tekort van orgaandonoren probeert de overheid geregeld nieuwe manieren te 
bedenken om het aantal registraties te vergroten. Recentelijk is zelfs een heel nieuw systeem 
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voorgesteld, waarbij iedereen automatisch orgaandonor wordt, tenzij hij of zij er uitdrukkelijk 
bezwaar tegen maakt. Orgaandonatie heeft veel positieve kanten, maar kan ook vragen 
oproepen. Gaat het bijvoorbeeld niet voorbij aan de eerbied voor het lichaam en het leven? 
Mogen er financiële consequenties aan verbonden worden? Is het moreel aanvaardbaar om 
onderscheid te maken tussen wie in aanmerking komen voor orgaandonatie? Interessante 
vragen over de voors en tegens van orgaandonatie, die tijdens de bijeenkomst van 3 februari 
aan bod komen. Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch 
Instituut Rolduc over een breed scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch 
onderwerpen. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond 
inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. De lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc 
in Kerkrade en beginnen steeds om 19.00 uur. Aanmelden kan via 
academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via 
http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617                                                            
 

MARIA LICHTMIS EN BLASIUS                                                                                                      

Op donderdag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet 
vermoeden, is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om Christus. Officieel 
heet het feest ook de 'Opdracht van de Heer'. Het is moment waarop Jozef en Maria hun kindje 
volgens het oude joodse gebruik in de tempel aan God presenteren.                                            
Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle volkeren verlicht'. In 
de katholieke kerk is het al eeuwen gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te houden 
en kaarsen te zegenen. De naam ‘Maria Lichtmis’ verwijst hiernaar.                              

BLASIUSZEGEN                                                                                                                                     
Zeker zo oud is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige Blasius, de 
Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen keelaandoeningen en 
andere kwalen. De heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Armenië. Volgens een legende 
kwam op een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De 
jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. 
Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Uit dit verhaal is in de 13

e
 eeuw 

het gebruik van de Blasiuszegen tegen keelaandoeningen ontstaan. De zegen op of rond 3 
februari in veel Limburgse parochiekerken aan de gelovigen gegeven, niet als een 
wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij 
God. De priester of diaken houdt dan twee gekruiste kaarsen voor de borst en rond de keel van 
de gelovige en spreekt het volgende gebed uit: 'Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop 
en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle andere kwaad. In naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Amen'.                                                                                                  
 
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

mailto:academie.rolduc@gmail.com
http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617
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Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan  
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten! 

Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com 
of naar digitaalparochieblad@kpnmail.nl 

ACTIE KERKBALANS 2017: MIJN KERK VERBINDT 

De kerk staat midden in de gemeenschap. Vaak letterlijk midden in het dorp of de stad. Maar 

ook figuurlijk. In de kerk kunnen mensen elkaar ontmoeten. In vieringen of bij activiteiten 

worden mensen door de kerk bij elkaar gebracht. De kerk verbindt ons met elkaar én met God.  

Om die verbindende rol in de gemeenschap te kunnen vervullen, heeft de plaatselijke parochie 

uw steun nodig. Uw morele steun, maar ook uw financiële. De verwarming in het kerkgebouw 

of het parochiezaaltje, het salaris van de pastoor, de voorbereiding van communicanten en 

vormelingen, de bloemen die met Kerstmis nog zo mooi in de kerk stonden: het moet allemaal 

ergens van betaald worden. De actie Kerkbalans vraagt aan het begin van het nieuwe jaar 

aandacht voor uw financiële bijdrage aan de kerk. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we 

kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze 

parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we 

onze belangrijke taken blijven vervullen. De kerk krijgt geen subsidies en is volledig 

afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken parochianen, van mensen zoals u. Is de 

kerk voor u ook een plek van verbinding, van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan 

Kerkbalans en maak uw bijdrage over op de aangegeven banknummers van uw parochie. U 

vindt deze gegevens op de laatste bladzijde van dit parochieblad. Alle parochies in Nederland 

zijn door de overheid erkend als ANBI-instellingen. Dat wil zeggen dat uw gift aan onze kerk 

fiscaal aftrekbaar is. 

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE VOOR PAUL HEFFELS. 
Op zaterdagavond 10 december werd na de avonddienst van de 3

e
 Zondag van de Advent onze 

vaste medewerker/vrijwilliger/cantor Paul Heffels “overvallen” door de mededeling van de 

deken dat hem de Pauselijke Eremedaille Pro Ecclesia et Pontifice was toegekend vanwege zijn 

grote inzet en dienstbaarheid voor Kerk en samenleving. Dhr. Paul Heffels is al meer dan 25 

jaar cantor in de Grote Kerk en ook in de St.-Michielskerk in Sittard. Niet alleen zijn liefde 

voor koorzang en liturgie bracht hem tot dit bijzonder niveau. Allereerst is Paul Heffels blind 

en dan verwacht je niet van een blinde dat hij zo’n vak als cantor heeft uitgebouwd tot een 

ware bezieling en beleving van liturgie. Al bladerend in zijn braille teksten houdt hij de 

kerkganger voor hoe men zingend en mediterend de liturgie kan verdiepen. Hij roept de 

kerkganger op tot het meezingen, geeft de bladzijden aan en nodigt uit tot samenzang. Menige 

kerkganger is verrast als hij of zij dit voor de 1
e
 keer dat ziet en meemaakt. Ook was Paul 

Heffels een van de mannen van het eerste uur bij het oprichten en opzetten van 

Ziekenhuisomroep Sittard (ZOS). Deze organisatie bestaat nog altijd. En Paul neemt er nog 

steeds deel aan. Vele zieken zijn nog steeds blij met dit geweldig en heilzaam vrijwilligerswerk 

ten behoeve van zieken en ouderen. Destijds was hij ook jaren liturgisch assistent en cantor bij 

Mgr. Castermans die als waarnemend rector het zorgcentrum te Born bediende. Ook heeft hij 

verschillende kerkkoren met zijn mooie stem heel wat jaren ondersteund, bijvoorbeeld ook het 

St.-Petruskoor, maar door zijn beperkingen vw zicht en gehoor moest hij meer en meer afzien 

toen allerlei speciale partijen aan verschillende stemmen werden toevertrouwd. Maar de 

wezenlijke functie als cantor heeft hij nooit verwaarloosd. Vanaf Vaticanum II was deze 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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liturgische taak weer in functie van de eredienst hersteld en Paul heeft deze met verve 

ingevuld, samen met collega Thei Vahsen. De cantor beeldt uit de Kerk die de Christus 

zingend toeroept om zijn barmhartigheid en genade. Zijn zang brengt anderen tot meezingen en 

verbondenheid waardoor men zich gedragen voelt op de muzikale golven van warme 

geborgenheid bij de Heer. Paul Heffels heeft dit jarenlang gedaan en daarvoor is de Kerk hem 

veel dankbaarheid verschuldigd. Te midden van zijn familie ontving hij deze onderscheiding. 

Na afloop kwamen vele kerkgangers hem feliciteren, ook op zondagmorgen 11 december in de 

St.-Michielskerk namen veel kerkgangers de gelegenheid om hem persoonlijk te bedanken en 

te feliciteren. Paul Heffels, Proficiat en Dank: moge Gods Zegen op uw inzet rusten.                
                                                                                                     Deken Wilbert van Rens 

 

ZIJ ONTVANGEN OP 22 JANUARI 2017 HET SACRAMENT VAN HET HEILIG VORMSEL 

TOEGEDIEND DOOR HULPBISSCHOP MGR. E. DE JONG: 

Andrea Azadeh 

Luuk van Beek 

Keanu Blei 

Niek de Bruin-Barreto 

Mila Dreuning 

Yannick Frederix 

Stefan Friederichs 

Elric Fuchs 

Stijn Geelen 

Camiel Haans 

Darja van Heel 

Jarno Heinen 

Joke van Helvert 

Samantha Hoeveler 

 

Quin Huntjens 

Jeuke Karstenberg 

Emma Kessels 

Stan Lejeune 

Sander Meertens 

Kirsten Meertens 

Robin Meulenberg 

Laura Ninaber 

Demi Oidtmann 

Shenna Oidtmann 

Jolie L'Ortye 

Jens Pauli 

Reno Pawlak 

Esmee Phyl 

Merle Pijper 

 

Diégo Potthoff 

Fleur van Rooij 

Evi Scheffers 

Elisha Smit 

Sam Steens 

Britt Stekelenburg 

Veronique Stryckers 

Martyna Szrejder 

Brian Vanneer 

Sophie Vanwersch 

Jurre Veldhuijsen 

Milan Verhaeg 

Simoon Vroemen 

Jaya de Win 
 

 

PROFICIAT MET JULLIE KEUZE - 

OUDERS EN KERK  STAAN ALS ÉÉN MAN ACHTER JULLIE!! 

 

SANDERBOUT NU DEFINITIEF IN ONS CLUSTER 

Deken Van Rens is al geruime tijd geleden door de bisschop tot waarnemend pastoor van de 

parochie H. Gemma te Sanderbout benoemd, en enige tijd daarna werd ook de rest van ons 

pastorale team aldaar benoemd. Tot welk cluster de parochie Sanderbout zou gaan behoren 

was eerst nog niet zo helder, maar in de loop der jaren werd duidelijk dat Sanderbout zou 

aansluiten bij ons cluster. Omdat na de sluiting van het kerkgebouw in Sanderbout er grote 

vraagstukken inzake de herbestemming van dit gebouw op het kerkbestuur aldaar afkwamen, 

die het beste intern behandeld konden worden, is de definitieve clustering uitgesteld. Nu de 

herbestemming van het kerkgebouw tot multifunctioneel centrum afgerond is, en de officiële 

opening heeft plaatsgevonden, is besloten om per 1 januari 2017 ook één gezamenlijk 

kerkbestuur te vormen, hetgeen dezer dagen door de bisschop middels benoemingen 

bekrachtigd is. Daarbij heeft het in de loop der jaren enig overgebleven Sanderboutse 
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kerkbestuurslid afgezien toe te treden tot dit gezamenlijke bestuur, onder dankzegging voor 

haar grote inzet. Ons parochiecluster bestaat nu uit de parochies HH. Petrus en Michaël 

(Binnenstad), H. Bernadette (Baandert), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Hart van Jezus 

(Overhoven) en H. Gemma (Sanderbout). 

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT 
IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK 

gehouden. In 2017 beginnen we op donderdag 9 februari weer met 

OPEN KERK. Verder op donderdag 9 mrt, maandag 20 mrt. (op St. 

Joepmarkt: van 14.00 – 16.00 u.), de donderdagen 6 apr, 11 mei, 8 juni,  

           13 juli, 10 aug, 7 sept, 12 okt, 9 nov, en 21 dec. 
IN DE ST-PETRUSKERK wordt de wekelijkse Aanbidding gehouden. Dit 
gebeurt aansluitend na de avondmis: de Uitstelling begint om 19u30. We 
houden de Donderdag aan als de dag: Instelling H. Eucharistie.   

 
 

 

  GEZINSMIS MARIA LICHTMIS  

Op zaterdagavond 4 februari is er bij gelegenheid van het 

naderende feest van de Opdracht van Jezus in de tempel - Maria 

Lichtmis - om 18.00 uur in de St.-Petruskerk weer een speciale 

Gezinsmis. Ouders en kinderen, welkom! 

 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID  --  JOUW HAND, MIJN GLIMLACH           

De week van gebed voor de eenheid tussen alle christenen (15 – 22 januari) staat dit jaar in het 

teken van verzoening. Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ refereert aan de Reformatie en 

het ontstaan van de protestantse kerken, dit jaar precies 500 jaar geleden. Leidde de 

vernieuwingsbeweging van Maarten Luther destijds tot een kloof in de kerk, het herdenkings-

jaar is een kans voor alle christenen om nader tot elkaar te komen. Paus Franciscus heeft daarin 

al het voorbeeld gegeven, door op Hervormingsdag in Zweden aanwezig te zijn bij de start van 

de herdenking rond 500 jaar Reformatie. Daar wees hij vooral op de overeenkomsten tussen 

christenen van verschillende kerken en niet op de verschillen. Tijdens de internationale 

gebedsweek staat de verzoening tussen gelovigen centraal. Tijdens die week staat de tekst van 

Paulus centraal over de liefde van Christus die mensen drijft (2. Kor. 5, 14 – 20). Het beeld-

merk op posters en het omslag van een boekje laat handen zien die naar elkaar reiken. Het 

drukt verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de 

onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen. De gebedsweek voor de eenheid is een 

internationaal initiatief, dat ondersteund wordt door de Wereldraad van Kerken en het 

Vaticaan. Wilt u meer hierover weten? Zie: www.oecumene.nl/kalender/week-van-gebed. 

 
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 2017:         Dagdelen:                                                                                      

21 januari  Bezinningsmiddag         Loslaten en thuiskomen 

We moeten allemaal loslaten en zoeken dan weer een weg om thuis te komen. Leo Fijen 

schetst een weg aan de hand van concrete voorbeelden in zijn leven. 

http://www.oecumene.nl/kalender/week-van-gebed
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Inleider: Dhr. Leo Fijen, Maartensdijk. Van 14.30 - 16.30 uur Kosten: € 10,00 

11 februari Internationale ziekendag 15.00 uur: H. Mis met preek en Ziekenzalving 

Celebrant: Rector Ruud Goertz 

22 februari  Bezinningsavond Biddend elkaar ontmoeten rond het evangelie van de zondag 

Inleiding - uitwisseling - stille aanbidding  Inleiders: Zuster M. Renata, Carmel DCJ 

en rector Ruud Goertz 19.30 - 21.30 uur    Kosten: € 5,00 

Woensdagen in de vastentijd  Bezinningsavonden  8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 

5 april  Geloofsavonden als voorbereiding op Pasen  rond het evangelie van de zondag. 

Inleiders: Zuster M. Renata, Carmel DCJ en rector Ruud Goertz   19.30 – 20.45 uur 

 Kosten: € 5,00 per avond 

24 uur voor de Heer  Vrijdag 24 maart (15.00 u) - zaterdag 25 maart (15.00 u)  

De kapel is 24 uur open voor mensen die even stil willen worden, de H. Schrift willen lezen, 

willen bidden of de Heer in het uitgestelde Allerheiligste aanbidden, met een priester praten, 

biechten, zich laten zegenen, vragen om iets uitgelegd te krijgen, … 

Bezinningsdagen:  

6 - 8 januari  Weekend voor 30 +ers   Zoek eerst het Rijk Gods! Enkele handvatten voor de 

opbouw van een geestelijk leven. Leiding: Pastoor Martin Otto, Limbricht. Begin: vrijdag 

18.00 uur, sluiting: zondag 16.00 uur Kosten: € 84,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)                                                                                                          

26 - 28 februari (carnaval)   Bezinningsdagen in stilte   Vergeef ons onze schulden, zoals ook 

wij vergeven…. Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht  Begin: zondag 17.00 uur, sluiting: 

dinsdag 13.30 uur  Kosten: € 84,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed) 

Retraites: 12 - 18 maart Retraite in stilte Jezus doet wonderen, Jezus is het wonder van 

God     Inleider: Pater Gerard Wilkens, sj Delft Begin: zondag 17.00 uur, sluiting: zaterdag 

10.00 uur Kosten: € 314,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed) 

21 - 24 maart Retraite in stilte - met uitwisseling  Bezinningsdagen in de vorm van een 

LEERHUIS Serie teksten van heilige vrouwen: Op weg naar Pasen met Teresia van Lisieux 

Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam Begin: dinsdag 15.00 uur, sluiting: vrijdag 

14.00 uur  Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)  Voor alle Informatie: 

Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL Sittard Zr Gisela tel 046-4570993 

regina.carmeli@carmeldcj.nl;alg info http://www.reginacarmeli.nl 

                                 Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard                                       St.-Petruskerk: Kerkplein   St.-Michielskerk:   Mark 

                                                                                 Basiliek O.L.Vrouw 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  of  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 Sittard,  4519039. Dank u! 

mailto:regina.carmeli@carmeldcj.nl
http://www.reginacarmeli.nl/
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H. DOOPSEL EN 1
E
 H. COMMUNIE  

Eva, dochter ouders Paiano-Van Cruchten, Smidsenkamp 14 * 27-11-2016 

Shania & Kaylee, dochters ouders Vd Donk-Kupers, H. v Veldekestr 26 * 27-11-2016 

Pedro, dochter ouders Schlenter-Beijer, Kampstraat 99, Heerlen * 9-12-2016 

Elizabeth, dochter ouders Lemmens-Alzate, Heemskerkstraat 22 Heerlen * 9-12-2016 
Vic, zoon ouders Bouts-Peeters, Kerkstraat 29, Dieteren * 10-12-2016 
Liam, zoon ouders Eurlings-Tangelder, Renbrandtstraat 83 * 11-12-2016 

Alice & Xavi, dochter & zoon ouders Linke-Hoofs, Palatijnhof 8 F, M’tricht * 18-12-2016 
We bidden dat de dopelingen Eva, Shania, Kaylee, Pedro, Elizabeth, Vic, Liam, Alice en 

Xavi onder de goede zorgen van ouders en ook dat van hun peetouders en van de hele 

geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 

Jolieke Laudy, Willem Alexanderlaan 18, deed op 24 december de 1
e
 H. Communie.  

We wensen haar proficiat en Gods Zegen voor de toekomst! 
 

 

 

 

ONLANGS OVERLEDEN +  

 Sr. Balbina (M. Kezele) 

 Sr. Serafina (A. Božičević) 

 Wim Veeke   
 Sr. Elisabeth (E. Dillmann) 

 José van Dok-Bock 
 Tjeu Storms 
 Marieke Laeven 
 Hub Pieters 

 nagekomen berichten: 
 Kollenberg 2    
 Kollenberg 2 
 Baenjehof 44  
 Kollenberg 2 
 O. Broeksittarderwg 33 
 G v Mollestr 2, M’geleen 

 Wilhelminastraat 13 /11 
 Pr. Kennedysingel 24 

 
92 jaar 
92 jaar  
90 jaar  
96 jaar 
84 jaar 
76 jaar 
94 jaar 
93 jaar 

 
†  27-06-2016 
†  14-07-2016 
†  29-11-2016 
†  06-12-2016  
†  16-12-2016  
†  17-12-2016  
†  18-12-2016 
†  25-12-2016 

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

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 8 januari: Hoogfeest van Driekoningen ofwel Openbaring des Heren.  

Maandag 9 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd. 

Zondag 15 januari: Tweede Zondag door het Jaar.  
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. 
Zondag 22 januari: Derde zondag door het Jaar. In de St.-Petruskerk in de H. Mis van 11.00 
uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel aan leerlingen van de groepen 8 van de 
Binnenstad, Baandert, en Limbrichterveld/Hoogveld door Mgr. E. de Jong, Hulpbisschop.  
Zondag 29 januari: Vierde zondag door het Jaar.  
Donderdag 2 februari: Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis): Dag van het 
Godgewijde leven. In de Eucharistievieringen vindt de zegening van de kaarsen plaats. 
Vrijdag 3 februari: H. Blasius en 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. 
Zondag 5 februari: Vijfde zondag door het Jaar. LET OP: vanwege feest Opdracht van de 

Heer (2 februari: Maria Lichtmis) is op zaterdagavond (4 februari) om 18.00 uur in de St.-
Petruskerk de gezinsviering. Tevens wordt daarbij de gedachtenis van de H. Blasius (3 
februari) geëerd door in dit weekeinde de Blasiuszegen in alle HH.Missen te geven ter afweer 
van keel- en andere ziekten. 
Zondag 12 februari: Zesde zondag door het Jaar. 
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 KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES      
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 18 februari 2017 tot 1 april 2017.  

Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 

vrijdag 10 februari 2017  op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  via e-

mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie  H. 

Petrus en H. Michaël te Sittard op NL98RABO 0147603676  o.v.v. misintentie en datum. 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 7 januari   

18.00 uur plzwd v Leen Kees-van den Berg; 

pljrd v Frans Custers; pljrd v Math Frissen en 

kinderen Marly en Yvonne; plev als dank 

voor genezing (JH); gestplev v zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadiensten: Wim 

Veeke, Tjeu Storms, Marieke Laevens, José 

van Dok-Bock (samenzang) 
Zondag 8 januari 
   Hoogfeest Openbaring des Heren 

11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. vd 

fam Roppe-Kissels; gestplev echtelieden Jeun 

en Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev overl 

fam Muyres-Maessen (St.-Petruskoor) 
Maandag 9 januari 
 Feest Doop van de Heer                        
08.00 uur tev HH Petrus & Paulus voor de 
intenties van Paus en Romepelgrims 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 10 januari 

H. Pater Karel 
08.00 uur ev v het welzijn v onze Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 11 januari   

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev v d overl. vd fam. Joseph 

Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 

Donderdag 12 januari 
08.00 uur gestev Lies Roppe en  

overledenen vd fam Roppe-Kissels 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 

Vrijdag 13 januari 
08.00 uur tev HH Petrus & Paulus voor de 
intenties van Paus en Romepelgrims 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 14 januari 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken v zieken en 
noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen 
18.00 uur pljrd v Louis Beursgens; pl1ejrd v 
Jo Cuypers; plev overl. ouders Gerards-
Schoonus; plev als dank voor genezing (JH); 
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; nadiensten Tjeu Storms, Marieke 
Laevens, José van Dok-Bock (samenzang) 
Zondag 15 januari 
   Tweede zondag door het jaar 

11.00 uur Plzwd v Wim Veeke; pljrd v 

Paul Jessen en Truus Jessen-Janssen; pljrd 

v Rika Dieteren-Geurts; gestplev overl 

fam Cobben-Cals; gestpljrd Guus van 

Aubel en Mia v Aubel-Arnoldts; overle-

den fam Pier-Weijzen (St.-Petruskoor) 

Maandag 16 januari 

08.00 uur ev voor de weldoeners van de 

parochie (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 17 januari 
08.00 uur ev v het welzijn v alle levende 

priesters, diakens en missionarissen van het 

bisdom Roermond (D) 

19.00 uur ev gestev echtp Caulfield-Tholen  

Woensdag 18 januari   

08.00 uur ev gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Donderdag 19 januari 
08.00 uur ev v overl. vd familie Leonard 

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 

Vrijdag 20 januari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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19.00 uur gestev overl. vd fam Feron-

Hoenen 

Zaterdag 21 januari 

   H. Agnes, maagd en martelares 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw 

Behoudenis der Kranken v zieken en 

noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-

Tholen 

18.00 uur plev als dank voor genezing (JH); 

gestplev v zielenrust v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; nadiensten Tjeu Storms, Marieke 

Laevens, José van Dok-Bock  (samenzang) 
Zondag 22 januari 
   Derde zondag door het jaar 
Viering van het Heilig Vormsel, Vormheer 
Mgr. E. de Jong, Hulpbisschop. 

11.00 uur voor het welzijn van onze 

parochie en alle vormelingen met hun 

ouders 

Maandag 23 januari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 

Dinsdag 24 januari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Maria ten Dijck  
Woensdag 25 januari  
   Feest Bekering vd H. Apostel Paulus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 

Donderdag 26 januari 
   HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 

08.00 uur tev HH Petrus & Paulus voor 

de intenties van Paus en Romepelgrims 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 
Vrijdag 27 januari 
   H. Angela Merici, maagd 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Zaterdag 28 januari 

   H. Thomas van Aquino, priester en 

kerkleraar 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
(D); overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis; gestev echtp 
Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev v overl ouders Schulpen-
Spetgens en overl kinderen; plev als dank v 
genezing (JH); gestplev v zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; nadiensten Tjeu Storms, 
Marieke Laevens, José van Dok-Bock 
(samenzang) 
Zondag 29 januari 
   Vierde zondag door het jaar 

11.00 uur gestpljrd v Jo Göbbels; gestpljrd 

overleden echtpaar Ritzen-Merckelbagh; 

gestpljrd Corry Strijbos; plev Miny 

Reijnders-Kuijpers (samenzang) 
Maandag 30 januari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur tev HH Petrus & Paulus voor de 
intenties van Paus en Romepelgrims 
Dinsdag 31 januari 
   H. Johannes (Don) Bosco, priester 
08.00 uur v geestelijk welzijn van 
jeugdigen en hun opvoeders 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 1 februari 

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezin-

nen en de moed v godsdienstig leven (D)                                                                  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 2 februari (Maria Lichtmis)          
   Feest Opdracht vd Heer  
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid in de H. 
Eucharistie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 
Vrijdag 3 februari 
 H. Blasius, bisschop en martelaar  

   Eerste vrijdag van de maand 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen 
19.00 uur ev Klaus Scheibe en fam Ten 
Dijck; gestev ter ere van het H. Hart van 
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Jezus; ev v Mia Bisschops en overl fam 
Bisschops-Maessen 

Zaterdag 4 februari  
08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria 
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 
en bisdom  (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen                                              
18.00 uur Gezinsmis: gestplev v zielenrust 
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux  

Zondag 5 februari                        
   Vijfde zondag door het jaar 

11.00 uur Plzwd v Tjeu Storms; Plzwd v 
José van Dok-Bock; gestpljrd Sef en José 
Kleynen-Cals en overl ouders Martens-
Kleynen (St.-Petruskoor) 
Maandag 6 februari 

   H Paulus Miki en gezellen, martelaren  

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 v overledenen vd fam Hendrik 
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D) 
gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 7 februari  
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid v bescherming en leiding (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 8 februari  
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 9 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
19.30 uur  Uitstelling-Aanbidding 
Vrijdag 10 februari 
   H. Scholastica, maagd 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 
Zaterdag 11 februari  
   O.L.Vrouw van Lourdes 

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen 
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 
Willy Karmelk-Oremus en familie; gestplev 
v de zielenrust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (samenzang)  

Zondag 12 februari         
   Zesde Zondag door het jaar                  
11.00 uur gestpljrd v Philomène Marx-
Donners en echtgenoot Harry Marx; 
gestpljrd ouders Pierre Schols-Klinkers en 
zoon Pierre; gestplrd v overl echtpaar Toon 
en Toos de Louw-Francot; gestplev overl 
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 
Martin; gestpljrd overl echtp Van Neer-
Schurgers; gestpljrd overl echtpaar 
Meulenberg-Pennings  (samenzang)   
Maandag 13 februari                                    
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev v overledenen v fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)                                                
Dinsdag 14 februari  
   HH. Cyrillus, monnik en Methodius, 
bisschop, patronen van Europa 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev v het welzijn v onze Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Woensdag 15 februari  
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d 
fam. Roppe-Kissels 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 16 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev voor de weldoeners van de 
parochie (D) 
Vrijdag 17 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur gestev Corry Close en familie  
Zaterdag 18 februari  
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); gestev echtp 
CaulfieldTholen 

St.-Michielskerk 

Zondag 8 januari 
   Hoogfeest Openbaring des Heren 

09.30 uur pljrd Mathieu Noteborn; pljrd Jan 

Marx; gestev v zielenrust v overl echtp Jan 
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Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen   

(samenzang) 

Zondag 15 januari 
   Tweede zondag door het jaar 
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl  

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen  

(samenzang) 
Zondag 22 januari 
   Derde zondag door het jaar                   
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-
Tholen (samenzang) 

Zondag 29 januari 
   Vierde zondag door het jaar 

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl  

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-

Tholen (Bernadettekoor)                            

Zondag 5 februari 

   Vijfde zondag door het jaar 

09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; gestev 

voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

gestev echtp Caulfield-Tholen  (samenzang) 

Donderdag 9 februari      OPEN KERK 

10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding 

Zondag 12 februari 

   Zesde zondag door het jaar 

09.30 uur gestev voor zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestev echtp Caulfield-

Tholen  (samenzang) 

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!) U bent welkom!    

Zondag 8 januari 
   Hoogfeest Openbaring des Heren 

10.00 uur Jaardienst Gérard Borsboom en 

overl. ouders Jean (Sjang) Tholen en Carla 

Cleven  

Dinsdag 10 januari 

09.00 uur  v de zielenrust v Gale Kartini 

Donderdag 12 januari          
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor zegen 
voor Sjarief Wiranatakusuma 

Zaterdag 14 januari 
09.00 uur tev OLVrouw vh H Hart 
Zondag 15 januari 

 Tweede Zondag door het Jaar 

10.00 uur Gestichte jaardienst ouders 

Penners van Helden 

Dinsdag 17 januari 

   H. Antonius  

09.00 uur v zielenrust van Gale Kartini 

Donderdag 19 januari 

10.30 uur Joep Geelen; v de kinderen vd 

Kinderkrans en leden vd Aartsbroeder-

schap, voor zegen voor Sjarief 

Wiranatakusuma 

Zaterdag 21 januari  

   H. Agnes, maagd en martelares 

09.00 uur  v vluchtelingen en 

minderbedeelden 
Zondag 22 januari 
   Derde zondag door het jaar 

10.00 uur  uit dankbaarheid bgv 70
e
 

verjaardag 

Dinsdag 24 januari    

H. Franciscus van Sales, bisschop en  

   kerkleraar 

09.00 uur v de zielenrust v Gale  Kartini   

Donderdag 26 januari 
   HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en 

leden vd Aartsbroederschap, voor zegen 

voor Sjarief Wiranatakusuma 

Zaterdag 28 januari 

   H. Thomas van Aquino, priester en  

   Kerkleraar  

09.00 uur v godsdienstdocenten 
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Zondag 29 januari 
   Vierde zondag door het jaar 

10.00 uur v welzijn van a.s bruidsparen 
Dinsdag 31 januari 
   H. Johannes (Don) Bosco, priester 
09.00 uur v de zielenrust v Gale Kartini 
Donderdag 2 februari (Maria Lichtmis)  
Feest Opdracht vd Heer  

10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans; 

voor de leden v d Aartsbroederschap; 

voor zegen voor Sjarief Wiranatakusuma 

Zaterdag 4 februari  

09.00 uur v zieken en slachtoffers van 

geweld 

Zondag 5 februari 

   Vijfde zondag door het jaar                    
10.00 uur  voor de levende en overl leden 
v d Aartsbroederschap     
Dinsdag 7 februari  
09.00 uur voor basiliekpelgrims

Donderdag 9 februari                                       
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans v 

de leden v d Aartsbroederschap 
Zaterdag 11 februari 

   O.L.Vrouw van Lourdes                   

09.00 uur tev OLVrouw v Lourdes voor 

alle zieken 

Zondag 12 februari 

Zesde zondag door het jaar                    
10.00 uur  v goede gezinnen en families 
Dinsdag 14 februari  
   HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, 
bisschop,  patronen van Europa. 
09.00 uur v opvoeders en grootouders 

Donderdag 16 februari  
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans 

v de leden v d Aartsbroederschap,  
Zaterdag 18 februari 
09.00 uur om geduld en trouw 

 

      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 
Op vrijdag 3 februari (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de 

parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de 
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 
 

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 
Met ingang van 1 november is de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria & 
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 11 
tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de 
winter van 14 tot 16 uur.  
Elke woensdag wordt in de Maria- & Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden. 
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         2017  

   Mijn Kerk in balans!  
        Banknummers op blz 20     

 

 

 

 

 
OPENBARING VAN DE HEER 

Zaterdag 7 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 9 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 11 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

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

Maandag 16 jan 19.00 u Tev H. Antonius 

Woensdag18 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 



  18                                                                                                                   20e  jaargang, nr. 2 – 7 januari 2017 

3
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

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

Maandag 23 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 25 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

4
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 28 jan 19.00 u Patroonsfeest H.Paulus - Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag  30 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 1 feb 19.00 u Voor een zekere intentie 

5E ZONDAG DOOR HET JAAR 

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

Maandag 6 feb 19.00 u Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 8 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

6E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 11 feb 19.00 u Jrd Piet Klinkers en schoonzoon Lei Hulsman 

Maandag 13 feb 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 15 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof 

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. 

Misintenties volgende parochieblad tot 4 februari bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 

 
MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN   

Zondag  8 januari:Openbaring des Heren (Driekoningen)10.30 uur Volkszang  

Jaardienst familie Zinken-Beckers, kinderen en kleinkinderen; nadiensten v Piet Peters, Tonny 

Wauben-Peeters                                                                                  

Zondag 15 januari: Tweede Zondag door het Jaar  10.30 uur Cantate                                                                            

Jaardienst overleden ouders Houben-Ubachs; nadiensten v Piet Peters, Tonny Wauben-Peeters                        

Zondag 22 januari: Derde Zondag door het Jaar     10.30 uur      Volkszang                                                                       

Jaardienst ouders Theo en Fien Langeveld-Wanders en kleinzoon Justin; Willem Muris 

vanwege de jaardienst en dochter Nicole; nadiensten v Piet Peters, Tonny Wauben-Peeters                                                                                                                                                                                  

Zondag 29 januari: Vierde Zondag door het Jaar    10.30 uur         Hofzèngesj 

dialectmis: Annie Nicoll-Poussart; Tiny Ruyters-Honings; jaardienst ouders Wagemans- 

Houben, dochter José, schoonzoon Naud, zoon Sjaak; nadienst v Tonny Wauben-Peeters                                                                                                                                                                          

Zondag   5 februari: Vijfde Zondag door het Jaar   10.30 uur    The Voices of Kids 

(tevens gezinsviering vw afgelopen 2 februari Maria Lichtmis en aan einde van dienst: 

Blasiuszegen vw H Blasius op 3 februari) Intenties: Reinhard en Fien van de Brock-Limpens; 
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2e jaardienst Nico Verjans; Hub Hacken en Tiny Hacken-Hendrix; nadienst vTonny Wauben-

Peeters                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zondag 12 februari: Zesde Zondag door het Jaar    10.30 uur         Cantate                                                                                

Huub Zweipfenning vanwege zijn verjaardag                                                                 

OVERLEDEN                                                                                                                                                                    

Op 15 december 2016 is overleden dhr. Piet Peters. Hij woonde Neubourgstraat 22 en is 76 jaar 

geworden.  Op 27 december is overleden mevr. Tonny Wauben-Peeters. Zij woonde 

Geldersestraat 15 en is 89 jaar geworden.                                                                                              

ROZENKRANSGEBED   In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard                             

Vanaf 1 januari is er wekelijks op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur 

rozenkransgebed . N.B. Let op de gewijzigde tijd op dinsdag!                                    

INTEKENLIJST BOEKJE H.HARTKERK   Achter in de kerk ligt nog steeds een 

intekenlijst voor een boekje over onze H. Hartkerk. In dit boekje zullen de gebrandschilderde 

ramen in onze kerk beschreven worden. Zij hebben een buitengewone symbolische betekenis. 

Aanleiding voor dit boekje was de Open Monumentendag van afgelopen jaar. Op de zondag na 

vrijdag 23 juni 2017 (Hoogfeest van het Heilig Hart), zal het boekje verschijnen en dan zullen 

degenen die het besteld hebben het in ontvangst kunnen nemen tegen een prijs die naar 

verwachting zal liggen tussen € 7,50 en € 10,-. De opbrengst komt geheel ten goede aan de 

Lief-en-Leedcommissie van de parochie.                                                                                                

VOEDSELACTIE 2016  Hartelijk dank voor Uw Bijdrage aan onze voedselactie die we “Van 

en Voor” Overhoven gehouden hebben. Met de meer dan 500 producten hebben we 32 

Kerstpakketten kunnen samen stellen. Deze zijn in de wijk verdeeld en we hebben hierop 

alleen maar positieve reacties mogen ontvangen. Vandaar dat we U dan ook van harte danken 

voor de steun en bijdrage, en hopen onze activiteiten door te kunnen zetten waarbij we ook in 

het komende jaar meer voor elkaar kunnen betekenen.                                                                                           

KERSTSTAL Ook dit jaar heeft u kunnen genieten van de kerststal in onze kerk. Deze werd 

dit jaar weer gebouwd door Jo Duijsters, samen met Ben Bongers en Frans Frissen. Wij danken 

Jo, Ben en Frans van harte voor deze mooie kerststal. Ook waren er weer stalletjes, die door de 

kinderen werden geknutseld. Zo knutselden Renske en Veerle uit groep 4 een mooie kerststal. 

De getekende kerststallen waren van de leerlingen uit groep 5. Yara uit groep 4 maakte een 

mooie ster. Hartelijk dank voor jullie bijdrage!                                                                                                                                                                                 

Voor het volgend jaar zijn er plannen om een expositie te houden van particuliere kerststallen. 

Wilt u uw kerststal weg doen, dan zijn wij in deze kerststal geïnteresseerd. U kunt de kerststal 

afgeven  op ons parochiekantoor. Open van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. U kunt 

zich ook telefonisch melden: 046-4583023                                                                                                                            

SACRAMENTEN Afgelopen jaar zijn er in onze parochie 10 kinderen gedoopt, deden 10 

kinderen hun eerste H. Communie en ontvingen 11 jongeren het H. Vormsel. Vanuit onze kerk 

waren er 5 uitvaarten.                                                                                                        

ACTIES VOOR DE KERK  De verkoop van adventskransen bracht € 225,00 op; de 

opbrengst van de kerststukjes was € 163,00. De deurcollecte met Kerstmis was het mooie 

bedrag van € 262,12.                                                                                         

KERKBIJDRAGE  De parochie is ondanks alle acties, die er gehouden worden, voor haar 

bestaan afhankelijk van de giften van haar parochianen. Ook dit jaar doen wij weer een beroep 

op uw vrijgevigheid en vragen wij u een bijdrage te doen aan onze kerk en parochie. Het kan 

zijn dat u al jaren trouw aan onze parochie bijdraagt. Dan is dit bericht toch ook voor u 

bedoeld. Want misschien overweegt u de bijdrage te verhogen? Alles wordt jaarlijks duurder, 
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ook voor de kerk. Wellicht krijgt u daarvoor jaarlijks een verhoging van uw salaris, pensioen of 

uitkering, de kerk krijgt die verhoging meestal niet. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar! 

Raadpleeg daarvoor de belastingtelefoon of onze penningmeester. De parochie heeft een 

krappe beurs. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en bijdragen en subsidies van anderen 

kunnen we onze activiteiten en het onderhoud van het kerkgebouw nog betalen. Maar, daar 

kunnen we niet op blijven rekenen. De parochie is van ons en voor ons. Doet u mee onze 

parochie ook financieel gezond te houden?  Bij de kerk kunt u aankloppen!!!  Kloppen wij 

bij u tevergeefs aan???  NL 37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594.                                                  

KOFFIEDRINKEN   Op  zondag 8 januari vervalt het maandelijkse koffiedrinken in ons 

parochiezaaltje, maar kunt u terecht bij de Nieuwjaarsreceptie in Oos Kaar. U bent van harte 

welkom! Op zondag 5 februari is er wel weer koffie drinken in ons parochiezaaltje na de Mis.                                                                                                                                                                     

THUISCOMMUNIE Op zondag 8 januari na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden 

parochianen de ziekencommunie gebracht.                                                                                                                                                             

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 

10.00-12.00 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. Of kijkt u naar laatste bladzijde van dit 

parochieblad bij pastoraal team onder hoofdstuk “Contact”. (zie hieronder) 

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 !! 

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Contact: 

 mbt  H. Doopsel:  

 via pastorie: 4512275 of  

 Catechist  B. Scholte 4519139 

 Melden bij voorkeur via mail:    

 doopsel@rk-kerken-sittard.nl 

 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. banknummer Parochiecomité:        NL51INGB 0001032540 
 

Het volgende parochieblad Jaargang 20 no. 3 verschijnt op  

18 februari en loopt tot en met 1 april 2017. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 10 februari 2017  a.s. op de administratie 

Kloosterplein 10  -  kantpastoriesittard@gmail.com  

Voor parochianen opgave (gratis) abonnement parochieblad:  Administratie 046-4512275 

of schrijf naar:  Kloosterplein 10 -  6131 EP Sittard of naar mailadres kantoor. 
 

mailto:doopsel@rk-kerken-sittard.nl

