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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 1 april 2017. 

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

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

    

           STEMMING  --  STEMMEN  --  STEM ………  EN  WAAR IS UW STANDVASTIGHEID??                                                            

           EEN  “KRUIMELTJE” GELOOF IS VOLDOENDE!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

We moeten 15 maart gaan stemmen. Moeten? Aan wie moet ik mijn stem geven? Trouwens ze 

doen er toch niet mee wat ik wil. Verdeel en heers! In het oude Griekse Rijk kende men al deze 

uitspraak: Divide et impera. Het is een Latijnse spreuk die wordt toegeschreven aan koning 

Philippus  (4
e
 eeuw voor Chr.). De vertaling van deze spreuk is: verdeel en heers. Philippus 

zou deze tactiek van verdeel en heers hebben toegepast tegen de Griekse stadstaten. In de 

koloniale politiek van de Europese mogendheden was dit een zeer bekende zegswijze. Ook in 

het politieke bedrijf en in de oorlogvoering wordt deze tactiek veelvuldig toegepast. De tactiek 

houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. Hierdoor zal er 

nooit vriendschap ontstaan tussen hen beiden en hoeft de derde partij, die deze tactiek gebruikt, 

niet te vrezen dat de eerste twee samen tegen haar zullen optreden. Blijkbaar wordt deze 

politieke gedachte nog altijd toegepast. Er komt maar geen krachtig Europa, de landen 

onderling zijn zeer verdeeld. En buiten Europa kijkt men met genoegen hoe dit alles in Europa 

en Nederland verloopt. Ons kleine land is zeer verdeeld: we hadden nog nooit zoveel politieke 

mailto:kantpastoriesittard@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Philippus_II_van_Macedoni%C3%AB
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partijen waarop we kunnen stemmen. Bij alle verdeeldheid zie je daarbij het verdriet van eigen 

gelijk: de ene wil nog meer macht bezitten en de kleine vreemdeling die hier heil zoekt wordt 

op een hoop gegooid met lastige en gevaarlijke vluchtelingen. Maar dat alles maakt de 

gemiddelde burger verdrietig. Luidkeels roepen sommige al: weg met hen … ze nemen ons 

alles af….  en al dat ongenoegen wordt hier en daar begeleid met de meest onfatsoenlijke 

uitspraken.  En de ander die standvastig de aloude vertrouwde weg volgt, komt steeds meer in 

de vertrapte minderheid te zitten. Het niveau van stadiongeschreeuw doordringt meer en meer 

de gemeenschap en tegenover volle zalen en groots opgezette evenementen zie je kleine 

groepen kerkgangers die hun standvastigheid blijven uitbeelden in Godsvertrouwen.                                      

We weten van de geschiedenis wat de gevolgen kunnen zijn als men meer en meer achter 

schreeuwende leuzen aanholt.  Maar verdeel en heers!! Voorlopig houden we ze in toom 

……….  denken sommige leiders.                                                                                            

Ook in onze kerk kent men verdeeldheid: u weet de rampzalige gevolgen van ouderwets en 

modern, conservatief en progressief enz. Nog altijd worstelen we met de gevolgen van deze 

diepe verdeeldheid. Wie standvastig blijft in zijn geloof, die zal ervaren hoe God genadig ons 

leidt en bestuurt. Ik denk aan die vrouw in het evangelie die Jezus smeekt om haar dochter te 

genezen die van “het kwaad (duivel)“ bezeten is. De vrouw was van Syrofenicische afkomst 

d.w.z. een niet-Joodse:  een ongelovige zei men toen! Zij vroeg Hem de duivel uit haar dochter  

te drijven. Blijkbaar had ze wel een groot geloof. Jezus sprak tot haar: “Laat eerst de kinderen 

verzadigd worden. Want het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de 

honden te geven.” Eigenlijk wijst Jezus haar af! Maar zij had een antwoord en zei Hem: 

“Jawel, Heer. De honden onder tafel eten immers van de kruimels van de kinderen.” Toen 

sprak de Heer tot haar: “Omdat ge dit zegt, ga heen, de duivel heeft uw dochter verlaten.” Zij 

keerde naar huis terug, trof haar kind te bed. (Marcus 7, 24-30).                                                 

Opvallend is het dat het verzoek van de vrouw niet meteen werd beantwoord. Maar met haar 

doorzettingsvermogen toont ze aan Jezus hoe ernstig ze het bedoelt. De nederigheid van de 

vrouw is ontroerend: ze vroeg alleen de kruimels, maar ze vertrouwde erop dat dit zou 

volstaan. En U en ik? Hebben wij ook dat standvastig vertrouwen van deze gelovige vrouw? 

Maar het verdriet in Syrië wordt alleen maar erger en groter! Ik voel hoe wij door ons verdeeld 

stemgedrag deze slachtoffers blijven opofferen omdat wij alleen maar op ons zelf “stemmen”. 

Ze moeten me niet dit en dat afnemen….. enz.  Als katholieke pastoor ga ik geen stemadvies 

geven. Ik roep u op: hou op met verdeeldheid te zaaien. Tracht uw geestelijk heil – u tijdig 

aangereikt door onze voorouders – om te zetten in die stemmen en daden die meer dan ooit het 

christelijk heil waarborgen. We moeten onze christelijke “roots” ook in ons stemgedrag terug 

brengen. En dat moet je doen door je stem niet verloren te laten gaan in kleine groeperingen, 

maar zeker ook niet in grote bewegingen die hun agressie en spot ventileren door allerlei 

tweets en dergelijke mediakreten. Je moet die leider zoeken die volmondig het christelijk heil 

uitdraagt en bereid is zichzelf daarvoor op te offeren. Je offert jezelf niet op vanuit een hoge 

ivoren toren: je moet de taal van verzoening spreken en toch je principes van je christelijk 

geloof trouw blijven en zo de mens tegemoet treden. Dat wens ik u toe. Durft te stemmen op 

eensgezindheid en standvastigheid. Laat u zelf niet wegslingeren waardoor uw stem nog meer 

bijdraagt aan verdeeldheid. Dat maakt immers onze samenleving kapot.  Laat uw stem klinken 

als standvastigheid:  geef God en mens de eer van liefde en geborgenheid. Wees zo standvastig 

als de vrouw van het evangelie. Durf zo te stemmen!! Een “kruimeltje” geloof is voldoende!

                     Deken Wilbert van Rens 
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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,  

                                                      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 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.  
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand maart luidt: Steun 
voor vervolgde christenen. Dat de vervolgde christenen vanuit de hele Kerk 
steun mogen ontvangen door gebed en materiële hulp.  

  Februari 
       2017    

     
maart  
2017 

 

NOG ENKELE GEDACHTEN/NABESCHOUWINGEN OVER BARMHARTIGHEID 
GELOVEN  HEEFT HANDEN EN VOETEN (15) 
Het onrecht geduldig dragen…   We kennen allemaal mensen, die het moeilijk vinden met 

kritiek om te gaan. Misschien zijn we zelf wel van die mensen… Soms mensen met lange 

tenen of met een kort lontje. We vinden het vaak moeilijk iets van elkaar te verdragen. Zeker 

als het ook nog ten onrechte is, wat ons voor de voeten geworpen wordt. Dan kunnen we ons 

aardig beledigd voelen. Maar soms voelen we ons ook wel erg gauw beledigd. Iemand die 

zichzelf erg hoog acht, zal zich sneller beledigd voelen, dan iemand die zichzelf wat 

bescheidener opstelt. Iemand met genoeg zelfkennis zal gemakkelijker verdragen en vergeven. 

Hij draagt het onrecht geduldiger, omdat hij kan relativeren. Wanneer je onrecht wordt 

aangedaan, voel je je gekwetst. Je bent gewond. Je bent geraakt en niet altijd bij machte om 

weerstand te bieden. Dat kan behoorlijk pijn doen.                                                                                                                                                    

Toch is er ook genezing voor die pijn: vergeving aan diegene, die ons het onrecht heeft 

aangedaan. Ook al is het niet gemakkelijk, zeker als het al vaker is voorgekomen. Maar 

vergeven bevrijd je ook van een last. Je hoeft dan de belediging, het onrecht, niet langer op 

schouders te dragen. Er is een streep ondergezet. 

In het lijdensverhaal van Jezus, dat de evangelisten ons vertellen, komt het vaak voor dat Jezus 

beledigd en bespot wordt. De soldaten spelen spelletjes met Hem, wanneer ze Hem gegeseld 

hebben. Ze kronen Hem tot koning: een doornenkroon, een soldatenmantel om de schouders en 

http://www.toonhermanshuissittard.nl/
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een rietstok als scepter. Ze buigen voor Hem en laten Hem raden wie Hem geslagen heeft.  

Jezus laat het gebeuren. Hij draagt, verdraagt, het onrecht. Op de berg van Calvarië is er een 

andere veroordeelde, die Hem bespot. Hij spot: “Red toch jezelf en ons!”                                                                                                                           

En wanneer het kruis verrijst en Jezus hangt te sterven, zijn het de hoogwaardigheidsbekleders, 

die Hem uitdagen: “Als Gij de Messias, de Redder zijt, kom dan af van dat kruis!” Het 

antwoord van Jezus is een antwoord van verdraagzaamheid: “Vader, vergeef het hen, want ze 

weten niet wat ze doen.” Tot het einde toe toonbeeld van Gods barmhartigheid. 

Verdraagzaamheid is een positieve levensinstelling. Een instelling, die helpt om te relativeren. 

Een instelling, die ook de barmhartigheid bevordert, omdat je zo een instrument kunt zijn van 

vrede en verzoening.                                                                                     J. P. Janssen pr 

GELOVEN HEEFT HANDEN EN VOETEN (16)                                          
Beledigingen vergeven…  “Ik zal het je betaald zetten! ”.  Een eerste en verklaarbare reactie, 
wanneer iemand mij iets aandoet. Het eerste dat bij me opkomt, als iemand me in een verkeerd 
daglicht stelt, is, dat ik het wil corrigeren. Dat ik de ander daarop aan wil spreken, eventueel 
met gelijke munt wil terugbetalen. Begrijpelijk voor een eerste reactie, maar daarmee nog niet 
te rechtvaardigen.  Zeker niet als ik de reactie afzet tegen het antwoord, dat Jezus aan Petrus 
geeft, als hij vraagt, hoe vaak hij zijn broeder moet vergeven. Is zevenmaal voldoende ? Is 
daarmee de maat niet vol? “Nee”, klinkt het uit Jezus’ mond, “niet zevenmaal maar zeventig 
maal zevenmaal.” Dat wil dus zeggen, iedere keer weer opnieuw. Iedere keer weer opnieuw het 
onrecht dragen, om te kunnen vergeven. Vergeven is niet gemakkelijk. Het gaat voor ons 
mensen niet zo vanzelf. Het kost ons moeite en vraagt echte liefde om van harte te kunnen 
vergeven. Barmhartigheid is in deze een ander woord voor liefde. En als er liefde is, wordt 
vergeven iets gemakkelijker. Omdat we van de ander houden, willen we ook dat de 
verhoudingen weer goed worden. Dat het-leven-met-elkaar weer glans krijgt. Wanneer we 
beseffen, dat we ook zelf vergeving nodig hebben, wordt ons duidelijk, dat er door vergeving 
weer ruimte komt, om zonder druk van het kwade, te leven. Er is een streep onder gezet. We 
kunnen weer opgelucht ademhalen. Je ziet dat gebeuren in het evangelie, wanneer Zacheüs 
Jezus ontmoet. Wanneer Levi, de tolambtenaar, er bij gehaald wordt en een nieuw leven krijgt. 
Zonder het besef van Gods vergeving aan ons, is het moeilijk anderen te vergeven. Het kwaad 
van de haat krijgt dan vrij spel. Het vergiftigd de menselijke omgang met elkaar. Als er geen 
vergeving mogelijk blijkt, wordt het leven soms een hel. Dat mogen en willen we als gelovige 
mensen elkaar niet aandoen. Is het niet zo, dat we dat ook dagelijks bidden? “Vergeef ons onze 
schuld, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” Het is een loos gebed, als we het ook niet 
van harte menen en waar maken. Wanneer we het tot werkelijkheid laten worden, bevrijdt het 
twee mensen: degene, die vergeving ontvangt en degene, die vergeving schenkt. Hoe moeilijk 
het ook is, het schenkt bevrijding, dankzij de liefde. Dankzij barmhartigheid.  J. P. Janssen pr  

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 

           VRAAG NAAR HEM IN HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING              

Iedereen die door leeftijd of broosheid van gezondheid zodanig getekend is dat hij of zij moet 

rekening houden met de eindigheid van ons menselijk bestaan in de nabije toekomst, kan 

vragen aan de priester om het Sacrament van de Ziekenzalving. Zo kan men zich 

persoonlijk voorbereiden op de ontmoeting met de Levende Zorgvolle Heer, en Hem vragen 

om troost en kracht, herstel of overgave! U kunt daarvoor de priester vragen die u wenst, waar 

u een goed contact mee heeft: het kan zijn met de deken 4512275, of pastoor Kerkhofs 

mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl
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4008960 , of kapelaan Vd Wegen 4512628 of kapelaan Peters 4512497 of pastoor Ewals via 

kantoor parochie Overhoven.  Men kan dit Sacrament vaker in het leven ontvangen. Bewoners 

van verpleeghuizen of zorgcentra worden door de Geestelijke Verzorging hierop jaarlijks 

geattendeerd, in overleg met de priesters van onze parochies. Ook familie of nauw betrokken 

mantelzorgers kunnen dat aanvragen. Parochianen-aan-huis die graag van deze bijzondere 

pastorale zorg gebruik willen maken, mogen zich bij de jaarlijkse viering van dit Sacrament 

van Ziekenzalving aansluiten, ook bij een zorgcentrum in uw buurt. Maar als u meent hiervoor 

in aanmerking te (willen) komen (of een van uw dierbaren) dan moet u zich wel aanmelden. 

Dit jaar worden deze bijzondere diensten gehouden/gepland op de volgende data en locaties:                                                                                    

Kapel Hoogstaete op dinsdag 21 maart a.s. om 10u00.                                                       

Kapel De Baenje op Woensdag 21 juni 18.00 uur.                                                                     

Kapel Lemborg op de Woensdagen 12 en 19 juli 15.00 uur.   

H Hart van Jezus (Overhoven) (onder voorbehoud) op zondag 8 oktober om 10u30. 

Kapel Kollenberg op Donderdag 23 november 15.00 uur.   
Voor aanmelding van parochianen die van hun thuisadres uit (dus buiten verzorgingshuis) 

eraan willen deelnemen, kan dit geschieden bij een der priesters, diakens of op pastorie 

4512275. Ook kunt u zich rechtstreeks bij de Dienst Geestelijke Verzorging opgeven en wel bij 

Diaken R. Fleischeuer, telefoon 06-10279717. Om uw eigen geestelijk welzijn, aarzel niet om 

u op te geven. God is immers bekommerd om uw en mijn heil. O.L.Heer zegt: Wees niet 

bezorgd, ik ben er voor jullie!!                                                   Deken Wilbert van Rens. 
 
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

                      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.         
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OVEREENKOMST ‘PERIODIEKE GIFT IN GELD’ 
Wanneer u de jaarlijkse kerkbijdrage volgens een door de belastingdienst voorgeschreven 
model vastlegt in een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’, dan is deze in zijn geheel voor de 
inkomstenbelasting aftrekbaar, in tegenstelling tot een zogeheten ‘gewone gift’. Een dergelijke 
overeenkomst heeft een looptijd van ten minste 5 jaar achtereen, maar eindigt bij overlijden 
van de schenk(st)er. Uw kerkbijdrage betaalt u – net als nu – op de bekende bankrekening, 
maar wel ieder jaar een gelijk bedrag. Dat hoeft niet in een bedrag ineens, maar kan ook in 
deelbetaling per maand of per kwartaal. 
Dit formulier kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl/giften. U klikt dan op: Formulier 
Periodieke gift in geld. Bij het formulier zit een duidelijke toelichting. U kunt het formulier 
ook opvragen bij de centrale administratie van ons parochiecluster: Kloosterplein 10,  
 4512275, Email: kantpastoriesittard@gmail.com. 
Zowel de schenker als de parochie vullen het formulier in en ondertekenen dat. 
De kerkbijdrage maakt u over op het rekeningnummer van uw keuze: 
Binnenstad NL51 INGB 0001 0325 40 t.n.v. Parochie Comité Sittard 
Baandert: NL07 INGB 0001 5719 73 t.n.v. R.K. Kerkbest. H. Bernadette 
Limbrichterveld: NL86 INGB 0003 2686 33 t.n.v. Kerkbestuur H. Paulus 
Overhoven: NL37 INGB 0001 0353 14 t.n.v. Parochie H. Hart van Jezus 

   

         2017  

   Mijn Kerk in balans!  
        Banknummers op blz 20     

      

                                                    VASTENACTIE 2017 

 
Dit jaar sluiten de parochies van de dekenaten Schinnen en Sittard zich niet aan bij het 

landelijke project van Vastenactie in San Salvador, maar hebben zij een eigen project 

geadopteerd, dat overigens wel gewoon ingevoegd wordt bij de vastenactie zoals deze in 

Nederland gehouden wordt. Het is namelijk altijd mogelijk om onder de vlag van de 

vastenactie een eigen project te voeren. Het project dat is goedgekeurd betreft een project 

van de stichting 'Geef Kinderen van Mpongwe een Toekomst. (GKMT)'. Deze stichting is in 

2001 opgericht door mevrouw Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek na een bezoek aan 

Zambia. Sindsdien heeft deze stichting al meer dan 25 projecten succesvol uitgevoerd in het 

district Mpongwe. Het gaat daarbij altijd om projecten waarbij kinderen, jongeren, kwetsbare 

boeren en vrouwen ondersteuning krijgen. Weeskinderen worden nog steeds ondersteund, 

maar nu vooral gefinancierd met de inkomsten uit het eigen gastenverblijf en internetcafé, 

dat de stichting hiertoe gebouwd heeft. Er zijn veel schooltjes en lerarenwoningen gebouwd 

in de meest afgelegen gebieden; er zijn waterpompen geplaatst; voor vrouwengroepen zijn 

voorzieningen getroffen, zodat ze eigen inkomen kunnen verwerven. In het kader van de 

vastenactie wordt nu uw steun gevraagd voor de elektriciteitsvoorziening in een nieuw 

http://www.belastingdienst.nl/giften
mailto:kantpastoriesittard@gmail.com
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gebouwde grote Landbouw- en Techniek school in Mpongwe. Om jongeren een vak te leren 

is het onmogelijk om zonder elektriciteit te werken. Denk daarbij aan een naaiatelier, 

timmerwerkplaats en een computerlokaal. We komen hierop terug in het volgend 

parochieblad. Eerst vieren we dankbaar onze Vastenavond!!  

Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken, met 

daarbij de bekende vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in het volgende 

parochieblaadje. Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad 

en in de Baandert, zijn weer vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: 

geef u op en bel dan even naar de administratie 046-4512275, of mail naar 

kantpastoriesittard@gmail.com. 

LET OP:  
vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat 

Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat onder vermelding van 

‘vastenactie 2017’ naar het banknummer van ofwel onze parochie: NL 51 INGB 

0001032540 ofwel het diocesaan nummer van de Vastenactie: NL21 INGB 0003000046 ten 

name van Missieburo Roermond.    

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

EXPOSITIE MARIA ICONEN IN HEILIGDOM ST. GERLACH – HOUTHEM. 
In 2017 is het honderd jaar geleden dat Maria in Fatima verscheen aan drie kinderen. Ter 

herinnering daaraan is in het Heiligdom van Sint Gerlach in Houthem een tentoonstelling 

van Maria-iconen ingericht van verschillende 'schrijvers', zoals de iconenschilders ook wel 

genoemd worden. Zo exposeren Geert Hüsstege uit Eindhoven, Corrie en Rina 

Woudenberg uit Twist en Egmond aan Zee, Marita Heckmanns, Margriet Lambriks-Moll en 

Wilma Rhoen. Het heiligdom en de tentoonstelling is elke dag geopend van 11.00 uur tot 

16.00 uur en is gevestigd aan de Onderstestraat 1.                                               

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

PELGRIMSREIS NAAR DE HEILIGE GERARDUS IN ZUID-ITALIË                                  

Vlieg- en busreis van 13 t/m 19 oktober 2017   De bergstreek ten zuiden van Napels is het 

land waar Gerardo Majella in 1726 werd geboren. Hij werd er broeder bij de redemptoristen, 

een toen nog kleine regionale congregatie. Hij stierf er ook, slechts 29 jaar oud. Zijn 

streekgenoten vereerden hem meteen als een heilige, en het klooster van Materdomini waar 

hij stierf, werd een drukbezocht pelgrimsoord. In de 19
e
 eeuw groeide de congregatie 

wereldwijd uit; Wittem werd in 1836 het eerste redemptoristenklooster in het huidige 

Nederland. Van hieruit trokken paters predikend rond en vertelden overal het verhaal van 

hun heilige confrater. Zo werd Gerardus Majella ook in ons land een bekende volksheilige 

en Wittem zijn nationale bedevaartsoord. Samen met reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ 

organiseert Klooster Wittem rond het Jaarfeest van Sint Gerardus (16 oktober) een 

zevendaagse vlieg- en busreis naar het Land van Gerardus. Het is een fascinerend mooie 

streek (o.a. de kust van Amalfi), zodat deze pelgrimsreis tevens een prachtige vakantie is! De 

begeleiding is in deskundige handen van reisleidster Sabine Gerardts van ‘Huis voor de 

Pelgrim’ en pater Henk Erinkveld, rector van het redemptoristenklooster te Wittem. Een 

brochure met alle informatie is verkrijgbaar bij de receptie van Klooster Wittem (Wittemer 

Allee 32, 6286 AB Wittem) of aan te vragen bij het Huis voor de Pelgrim, tel.nr 043-

3215715. Alle gegevens vindt u ook op www.huisvoordepelgrim.nl 

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

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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PEERKEPAD: VAN DE HEILIGE GERARDUS NAAR DE ZALIGE PETRUS DONDERS  
Eind mei en medio september resp. met de fiets of te voet van Wittem naar Tilburg       
PeerkePad is een pelgrimsroute tussen de heiligdommen van twee bekende redemptoristen:  
van de H.Gerardus Majella in Wittem naar de Zalige Petrus Donders (beter bekend als Peerke) 
in Tilburg. De route voert door het prachtige Geul- en Maasdal en vervolgens door de 
Belgische en Brabantse Kempen. De werken van barmhartigheid zijn bezinningsthema’s 
onderweg, waarbij letterlijk en figuurlijk ook wordt stilgestaan bij religieus en cultureel 
erfgoed dat aan de route ligt. Klooster Wittem organiseert in 2017 twee pelgrimages.                 
• Een vierdaagse fietspelgrimage  van 29 mei tot 1 juni. De dagtochten van 40 tot 60 km gaan 
over een gemakkelijk parcours. Overnacht wordt er in een klooster, een hotel en een 
pelgrimshuis. De begeleiding is in handen van bedevaartpastor Nan Paffen. De kosten 
bedragen € 295,00 (vol pension; incl. bagagevervoer). Opgave (van maximaal 13 deelnemers) 
vóór 15 april bij de receptie van Klooster Wittem ( 043-4501741) of via 
nan.paffen@kloosterwittem.nl.                                                                                                         
• Een zevendaagse wandeltocht (17 - 23 september) met dagetappes tussen 16 en 29 km die 
niet moeilijk zijn voor redelijk geoefende wandelaars. Overnachtingen in middenklasse-hotels 
en een pelgrimshuis. De tocht met maximaal 14 deelnemers wordt begeleid door pater Henk 
Erinkveld. De kosten bedragen € 495,00 (vol pension, incl. bagagevervoer). Opgave bij de 
begeleider, h.erinkveld@redemptoristen.nl of tel 043-6018812. Doe dat zo spoedig mogelijk, 
want vol = vol! 

INFORMATIEAVOND: OP WEG NAAR VEZELAY 
Op maandagvond 20 februari om 20.00 uur wordt in de pastorie op de Edisonstraat 2 in 
Wittevrouwenveld te Maastricht een informatieavond gehouden over een wandeltocht die van 
24 april t/m 30 april de deelnemers door de Morvan naar Vezelay voert. In 5 wandeldagen 
wordt de afstand van 110 km afgelegd. De tocht wordt georganiseerd door de stichting 
Franciscaanse Voettochten. Gids en verantwoordelijke voor deze tocht is Mattie Jeukens ofm. 
Op die de informatieavond zal hij deze tocht presenteren. Verdere informatie vindt u op 
www.franciscaansevoettochten.nl  of bij Pastor Mattie Jeukens ofm tel. 043 – 363 43 48 of 
jmpp.jeukens@gmail.com   
 

        Uitnodiging concert 12 maart a.s. & Paasstukjesactie voor orgelrestauratie                       

De Stichting Behoud Franse Klooster organiseert voor de orgelrestauratie een concert en 

paasstukjesactie. Het concert vindt plaats op zondagmiddag 12 maart 2017 om 15.00 uur in 

de St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld (Generaal Whitestraat 2, 6135 CN Sittard). 

Het concert zal verzorgd worden door het Gäöls Mannenkoor (o.l.v. Paul Mestrom), 

Blazersensemble Cupros en sopraan Fenna Ograjensek.                                                                  

Tevens organiseert de Stichting een Paasstukjesactie voor de orgelrestauratie.  De paasstukjes 

zullen gemaakt worden door vrijwilligers van de stichting geholpen door echte vakmensen.  De 

kosten van een paasstukje zijn 11,- euro en 9,- euro voor de vrienden van de Stichting. U kunt 

een paasstukje bestellen t/m 21 maart a.s. via: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl of 06-

30567774.  Het paasstukje kan afgehaald worden op vrijdag 7 april in de ochtend tussen 09.30u 

en 13.00u en in de middag tussen 14.30u en 17.30u en op zaterdag 8 april, gedurende de hele 

dag tussen 09.30u en 17.00u in de winkel van Dieteren Klinkers op de Steenweg 43 te Sittard. 

Het paasstukje kan op bovenstaande data ook bij u thuis op afspraak bezorgd worden.  

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 

mailto:nan.paffen@kloosterwittem.nl
mailto:h.erinkveld@redemptoristen.nl
http://www.franciscaansevoettochten.nl/
mailto:jmpp.jeukens@gmail.com
mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
mailto:digitaalparochieblad@kpnmail.nl


PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H.HART V JEZUS - H. BERNADETTE  –  H. PAULUS                            9  

 

  GEZINSMIS HALFVASTEN  

Op zondag 26 maart (Zondag Halfvasten + Krombroodrapen) is er 

om 11.00 uur in de St.-Petruskerk een speciale Gezinsmis.  

Ouders, kinderen, welkom! 

BERICHT VAN KROMBROODRAPENCOMITÉ                                      
Al  in de 15

e
 eeuw werden in Sittard broden uitgedeeld aan mensen in 

armoede. Dit is in de loop van de tijd langzaam uitgegroeid tot een 
traditie. Op halfvastenzondag (Laetare-zondag) verstopte de vader van het gezin in alle vroegte 
krombroodjes in eigen tuin of in de Kollenberg. De kinderen moesten de broodjes vervolgens 
gaan zoeken. Hen werd verteld dat die uit de hemel waren gevallen. Dit gebruik raakte echter 
ná de Eerste Wereldoorlog in het slop. Daarom heeft een aantal Sittardenaren in 1923 het 
Krombroodrapencomité opgericht om het gebruik in stand te houden. Sinds de oprichting van 
het comité vertrekt er elk jaar een stoet richting Kollenberg waar vanaf de kogelvanger de 
broodjes uitgegooid worden. Ook dit jaar, op zondag 26 maart a.s., zal het op de Kollenberg 
weer duizenden overheerlijke krombroodjes “regenen”. Traditiegetrouw gooit het 
krombroodrapen-comité met halfvasten de krombroodjes naar de grabbelende en graaiende 
kinderen. Dat gebeurt om 14.30 uur langs de zogenaamde kogelvanger, net onder de St. 
Rosakapel. Het krombroodrapen is inmiddels één van de oudste Sittardse tradities. Een traditie 
waar menig “Zittesj Mechelke of Sjnaak” met veel genoegen aan terug denkt. En daar is het 
comité trots op. En, weer of geen weer, het krombroodrapen en het aansluitende familie 
evenement  gaan onder alle weersomstandigheden door. Dus kom 26 maart om 14.30 uur naar 
de Kollenberg voor het traditionele krombroodrapen in een traditionele omgeving met na 
afloop diverse activiteiten aan de voet van de kogelvanger op de Kollenberg in Sittard. 

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

gehouden. In 2017 zijn we weer begonnen met OPEN KERK. De 

volgende data kunt u al noteren:  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. 

 
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:          
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 
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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:  

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! 

 

H. DOOPSEL  
Kay, zoon ouders Cloudt, Dieterderweg 51, Susteren * 8-1-2017 

Damian, Jayden en Jordan, v ouders Bijlsma-Minkenberg, G. Gezellestr 3 * 8-1-2017 

Maura, dochter van ouders Rotman-Scholz, Dordogne 10, Geleen * 15-1-2017 

Kick, zoon van ouders Evers-Meijers, Batavenstraat 19, * 22-1-2017 

Sophie, dochter v ouders Graat-Heuyerjans, Dorfstrasse 44, Wehr * 22-1-2017 

Rafaël, zoon v ouders Uland-Verspaget, Manekoulsweg 5 * 29-1-2017 

Flor, dochter v ouders Schurgers-Ernst, Steenweg 62A* 12-2-2017 

Lianne, dochter v ouders Scheeren-Pongracz, Keltenstraat 13 * 12-2-2017 

We bidden dat de dopelingen Kay, Damian, Jayden, Jordan, Maura, Kick, Sophie, Rafaël, 

Flor en Lianne onder de goede zorgen van ouders en ook dat van hun peetouders en van de 

hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 

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

Lesly Smit & Esther Sie, Zum Wiesengrund 13, Wehr (D) 11 maart 2017 

 ‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de 

Vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de 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!  Voor contact deken  046-4512275   
 
 
 

 

OVERLEDEN 

Mia Houben-Notermans 

Lies Jetten-Maat 

Tiny Donners-Coenen   

  
Julianaplein 7 
Pr. Kennedysingel 24                     
Dr. Nolenslaan 8  

 
89 jaar 
89 jaar  
93 jaar  

 
†  18-01-2017 
†  19-01-2017 
†  06-02-2017 

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

UW AANDACHT S.V.P.  
Zondag 19 februari: Titelfeest van onze Kerk Sint Petrus’Stoel (van Antiochië)  -  
                                    Zevende Zondag door het Jaar.  

Op deze zondag is ook de herdenking van de sterfdag van de Dienaar Gods Deken Tijssen: 

hij wordt bijzonder herdacht in de H. Mis van 11u00! 

Zondag 26 februari: Achtste Zondag door het Jaar. (Vastenavondzondag) 

Maandag 27 en dinsdag 28 februari: Carnavalsmaandag en –dinsdag: 

de avondmis vervalt van 19.00 uur in de St.-Petruskerk. Op dinsdag vervalt    

de H.Mis in de Basiliek en ook het rozenhoedje. Ook de Basiliek en  

eveneens onze administratie zijn die dagen gesloten ! 
 

Woensdag 1 maart: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag,  
begin van de Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend  
en aan de gelovigen het askruisje uitgereikt. Begin van de Vastentijd en ook de start van de 
Vastenaktie (zie blz 2 en 3).  

IN DE VEERTIGDAGENTIJD  in onze St.-Petruskerk: 

elke zondag om 16.00 uur: Vesperdienst  -  elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg  

Vrijdag 3 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.    

Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen 

Zondag 5 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 

Zondag 12 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd.  

Zondag 19 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd. 

Maandag 20 maart: St. Joep! Hoogfeest H. Jozef, bruidegom H. Maagd Maria.  

Dinsdag 21 maart 10u: Kapel Hoogstaete H Ziekenzalving: opgave zie artikel blz 4+5  

Zaterdag 25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). 

Zondag 26 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd: 11.00 u Gezinsmis.  
Zondag  “Laetare” (Halfvasten):  in Sittard  --   Zondag van Krombroodrapen. 
Vanaf zaterdag/zondag 1/2 april: begint de Passietijd en worden vele kruisbeelden en 
heiligenbeelden bedekt met de liturgische kleur van vasten en lijden NB op Dinsdag 4 april: 
om 19.30 uur in H. Petruskerk: Boeteviering + Biechtmogelijkheid 
Vanaf zaterdag/zondag 8/9 april begint de Goede Week (zie volgend parochieblad!) 
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LET OP:     DIT JAAR OP MAANDAG 20 MAART: SINT JOEP! 

NB NB: er is op 20 maart geen ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk,  

wel om 9.30 uur in de Grote Kerk, met opluistering van Koor Canticorum!   

ST.-MICHIELSKERK IS MET ST. JOEP DE HELE DAG OPEN     

AANBIDDINGSUREN door OPEN KERK op St. Joep van 14u30-16u30  

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 18 februari 

18.00 uur pljrd Christien Moling-Ubben; 

gestplev v de zielenrust van het overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; Nadiensten: Mia Houben-

Notermans, Tiny Donners-Coenen  

(samenzang) 
Zondag 19 februari  
   Zevende Zondag door het jaar 
   Titelfeest onze Kerk St.-Petrus’Stoel 
alsmede gedenkdag Eerbiedwaardige 
Dienaar Gods Deken Ludovicus Tijssen 

11.00 uur gestpljrd overl. Dienaar Gods 

pastoor-deken Ludovicus Tijssen; plev 

Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd v Theo 

Canton en Bertha Canton-Kirkels; pljrd Wil 

Hoorens; plev v overleden weldoeners van 

de H. Petruskerk; gestplev overl ouders 

Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke; 

overleden familieleden Pier-Weijzen  

(St.-Petruskoor)  
Maandag 20 februari  
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit 

dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 21 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
Woensdag 22 februari 
   Sint Petrus’Stoel, feest  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur v algemene noden van heilige kerk 

en wereld (D2) 

Donderdag 23 februari 

   H. Polycarpus, bisschop en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen van de fam. 

Feron-Hoenen 

Vrijdag 24 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur tot zegen en lof aan de Heer (D2) 
Zaterdag 25 februari 
08.00 uur overl grootouders Simonis-

Tummers en ouders Hage-Simonis; ev ter 

ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken 

voor zieken en noodlijdenden (D); gestev 

echtp Caulfield-Tholen                                                        

18.00 uur gestpljrd Philomène Paques-

Cals; plev overl ouders Schulpen-Spetgens 

en overl kinderen; gestplev voor de 

zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

Nadiensten: Mia Houben-Notermans, Tiny 

Donners-Coenen (samenzang) 
Zondag 26 februari 
   Achtste Zondag door het Jaar  
11.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie (D2) 

(samenzang)  

Maandag 27 februari 

08.00 uur tev HH Petrus en Paulus, voor de 

intenties van de Paus en Romepelgrims; 

gestev echtp Caulfield-Tholen 

Géén avondmis 

Dinsdag 28 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 



PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H.HART V JEZUS - H. BERNADETTE  –  H. PAULUS                            13  

Géén avondmis 
Woensdag 1 maart  Aswoensdag  
Verplichte vasten- en onthoudingsdag 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overl leden 

van C.V. Marotte Zitterd; ev tev St. Joseph 

v goede gezinnen en de moed om 

godsdienstig te leven (D) (samenzang) 

Donderdag na Aswoensdag 2 maart 

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 

permanente aanwezigheid in de H. Eucha-

ristie (D); gestev echtp Caulfield-Tholen    

19.00 uur tev OLV en H Bernadette voor 

de priesters uit de parochies en voor 

priesterroepingen 
Vrijdag na Aswoensdag 3 maart 
   Eerste vrijdag van de maand 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-
Tholen 

19.00 uur v Mis Bisschops en overleden 

familie Bisschops-Maessen; ev Klaus 

Scheibe en fam Ten Dijck; gestev ter ere 

van het H. Hart van Jezus 

19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag na Aswoensdag 4 maart  

08.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-past. Eduard Hoenen; ev tev 

Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroe-

pingen in parochie, dekenaat en bisdom 

(D); gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestpljrd Jules Paques; pljrd 

Truus Thissen-Smeets; plev levende en 

overl. leden kapel "Hel en Valsj"; gestplev 

voor de zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux, Nadiensten Tiny Donners-Coenen 

(samenzang) 

Zondag 5 maart  

   Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 
   11.00 uur Plzwd Mia Houben-Notermans;  

Pljrd v Henk Stessen en zoon Paul; gestplev 
Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-
Kissels; gestpljrd Jozef Zwakhalen en 
Maria Mager; (St.-Petruskoor) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 6 maart  

08.00 uur v overl ouders Kleikamp-

Cremers; gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Wim en 

Johanna Fabus-Kőnings en zoon Jo; ev tev 

de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in 

de parochies gesteld zijn om leiding te 

geven (D)  
Dinsdag 7 maart 
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 

uit dankbaarheid v bescherming/leiding (D) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 8 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Lies Roppe en overl vd 

fam Roppe-Kissels 
Donderdag 9 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur vd algemene noden van de 
Heilige Kerk en wereld (D2) 
Vrijdag 10 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie (D2) 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 11 maart                              
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken voor zieken en noodlij-
denden (D);gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux, nadienst v Tiny 

Donners-Coenen (samenzang) 

Zondag 12 maart 
Tweede Zondag vd Veertigdagentijd  
11.00 uur pljrd Tilly en Jan Konings-

Köhlen en overl. ouders Wil Köhlen-

Janssen; pljrd v Arno Dieteren en Els 

Dieteren-Honings;  gestev echtpaar 

Arnoldts-Thissen; pljrd  Frans Fiddelers en 

Gertrudis Mostard  (St.-Petruskoor) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 13 maart                             

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen             

19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie (D2) 
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Dinsdag 14 maart  
08.00 uur ev v d overledenen van de fam. 
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid 
(D)  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 15 maart 

08.00 uur tev HH Petrus en Paulus, voor de 

intenties van de Paus en Romepelgrims 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 16 maart 

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 

Vrijdag 17 maart 
08.00 uur tot zegen en lof aan de Heer (D2) 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 18 maart                                              
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken voor zieken en noodlij-
denden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux, nadienst Tiny 

Donners-Coenen  (samenzang) 

Zondag 19 maart  
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd  

11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers; 

plev v overleden weldoeners van de H. 

Petruskerk; overleden familieleden Pier-

Weijzen (Schola Sittardiensis ‘Sanctus 

Michael) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 20 maart hoogfeest 
   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 

08.00 uur vervalt!   
09.30 uur Pl. H. Mis gestplev v zielenrust 

v pastoor-deken mgr. Ben Janssen vw De 

Mander; gestplev zuster Ida Mevissen en 

Harrie Mevissen; RD Jo Simons; v 

overledenen vd fam Joseph Brandts-

Rouschop uit dankbaarheid (D);  gestev 

echtp Caulfield-Tholen (Canticorum) 

19.00 uur ev v overledenen vd fam. Joseph 

Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D); 
Dinsdag 21 maart 

08.00 uur ev v weldoeners vd parochie (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   

Woensdag 22 maart 
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard 

Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 23 maart  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev levende en overl. leden 
fam. Musolf-Nyssen 
Vrijdag 24 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-
Eyckeler;  

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 25 maart  Hoogfeest (Maria 
Boodschap) Aankondiging van de Heer  
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken v zieken en noodlij-
denden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen; 
overl. grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis                                  
18.00 uur plev overl ouders Schulpen-
Spetgens en overl kinderen; pljrd v Jan en 
Elly Beursgens-Kessels; gestplev levende 
en overl. leden vd fam Thijssen en Sevens, 
tevens voor Robert Thijssen; gestpljrd Jes 
Beaumont en v Jo van Mulken; gestplev 
gestplev vd zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath 
Krux (samenzang) 

Zondag 26 maart (Krombroodrapen) 
   Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  
    Zondag Laetare  -  Halfvasten -  

11.00 uur gestpljrd Mia Zentjens-Paes en 

Wiel Zentjens; gestpljrd overl echtelieden 

Harry Marx en Philomène Marx-Donners 

(Gezinsmis) 

16.00 uur Vespers 
Maandag 27 maart                                     
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestjrd Sef Heuts; gestev v echtp 

Louis en Ellie Corbeij-Gieskens 

Dinsdag 28 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   
19.00 uur v Nico Bitsch, priester van 
Bisdom Roermond 
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Woensdag 29 maart  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 

Donderdag 30 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levenden en overledenen 

vd fam. Bitsch-Lejeune; gestev overledenen 

van de fam. Feron-Hoenen 

Vrijdag 31 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 

19.30 uur Kruisweg  

Zaterdag 1 april  

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-

denis der Kranken voor zieken en noodlij-

denden (D; gestev echtp Caulfield-Tholen 

St.-Michielskerk 

Zondag 19 februari 
   Zevende Zondag door het jaar                  
09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-Wilms; 
gestev echtp Caulfield-Tholen; gestplev v 
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux 
(samenzang) 
Zondag 26 februari 
   Achtste Zondag door het jaar  
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen ; 
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 
(samenzang) 

Zondag 5 maart 
   Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 
   09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;           
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (samenzang)  
Donderdag 9 maart    OPEN KERK 
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding 

Zondag 12 maart 

   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd  

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux 

(samenzang)  

Zondag 19 maart  

   Derde Zondag vd Veertigdagentijd  
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (samenzang)  
Maandag 20 maart - Hoogfeest van  
   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 

14u00-16u00: OPEN KERK:  Uitstelling + 

Aanbidding 

Zondag 26 maart (Krombroodrapen) 
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  
  Zondag Laetare  -  Halfvasten  
09.30 uur gestpljrd René Oberdorf;  v de 
overleden en levende leden van het 
krombroodrapencomité; gestev echtp 
Caulfield-Tholen; gestplev v zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux (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 19 februari  
    Zevende Zondag door het Jaar 
10.00 uur v de kinderen vd Kinderkrans   
Dinsdag 21 februari 
09.00 uur overl. leden v Aartsbroederschap 

Donderdag 23 februari  
10.30 uur v Pierre Schmeits vanwege verj; 
v Mia Jessen Baumanns vanwege verj;  v de 
kinderen vd Kinderkrans   

Zaterdag 25 februari 
09:00 uur  v de kinderen vd Kinderkrans   
Zondag 26 februari 
   Achtste Zondag door het Jaar 
10.00 uur  overl. leden v Aartsbroederschap 
Basiliek namiddag gesloten. 
Dinsdag 28 februari 
geen dienst!! Basiliek de hele dag gesloten. 
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Donderdag na Aswoensdag 2 maart 
10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans  
Zaterdag na Aswoensdag 4 maart 
09.00 uur v  intentie voor Chris Quix 

Zondag 5 maart 
   Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 
10.00 uur v de levende en overleden leden 

vd Aartsbroederschap (Basiliekkoor)  

Dinsdag 7 maart  
09.00 uur overl leden v Aartsbroederschap 
Donderdag 9 maart 
10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans  
Zaterdag 11 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 12 maart  

   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd    

10.00 uur voor overl. ouders Castro-

Schellinx; jrd ouders Frits en Leonie 

Meulenberg 

Dinsdag 14 maart  

09.00 uur overl. leden Aartsbroederschap 

Donderdag 16 maart 

10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans 

Zaterdag 18 maart  
09.00 uur v  leden v d Aartsbroederschap

Zondag 19 maart 

   Derde Zondag vd Veertigdagentijd   
10.00 uur v Mathieu Weekers  
(Basiliekkoor)  
Dinsdag 21 maart  
09.00 uur overl leden v Aartsbroederschap 

Donderdag 23 maart 
10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans      
Zaterdag 25 maart  Hoogfeest (Maria 
Boodschap) Aankondiging van de Heer 
09.00 uur  overl leden v Aartsbroederschap 

Zondag 26 maart (Krombroodrapen) 
    Vierde Zondag vd Veertigdagentijd    
Zondag Laetare  -  Halfvasten  
10.00 uur voor mijn man Cor, de vader 
van mijn kinderen en opa van mijn 
kleinkinderen  
Dinsdag 28 maart 
09.00 uur voor de leden van de 
Aartsbroederschap 

Donderdag 30 maart  
10.30 uur vd kinderen van de Kinderkrans  
Zaterdag 1 april   
09.00 uur  voor de leden van de 
Aartsbroederschap 

      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 maart (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 u zou graag willen, en/of 
wilt u thuis de H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 
NADENKEN OVER ZIEKENZALVING  Je leeftijd telt, je gezondheid ??? Lees het artikel op 
bladzijden 4+5 van dit parochieblad!                                                                                                                                                            

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 kapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden. 
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7

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 18 feb 19.00 u Nadienst Theo Berendsen               ♫Bernadettekoor 

Maandag 20 feb 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 22 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

8
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 25 feb 19.00 u Nadienst Theo Berendsen                

Maandag 27 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 1 mrt 19.00 u Aswoensdag – Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

1
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 4 mrt 19.00 u Jo Boers - Nadienst Theo Berendsen                

Maandag 6 mrt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 8 mrt 19.00 u Willy van Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken 

2
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 11 mrt 19.00 u Nadienst Theo Berendsen                

Maandag 13 mrt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 15 mrt 19.00 u t.e.v. H.Antonius 

3
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 18 mrt 19.00 u Nadienst Theo Berendsen                

Maandag 20 mrt 19.00 u Hoogfeest tev H Jozef: Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Woensdag 22 mrt 19.00 u t.e.v. H.Antonius 

4
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD (HALFVASTEN) 

Zaterdag 25 mrt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

Maandag 27 mrt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 29 mrt 19.00 u t.e.v. H.Antonius 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

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

kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. Misintenties volgende parochieblad tot 18 

maart bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, 

Kerkbestuur of assistente sacristie. 

Gedoopt  Miró, zoon van ouders van Helden-Schrijen,    * 08-01-2017 

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

en de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goed christen.  

    Overleden  Theo Berendsen, Smithlaan 49   - 87 jaar    † 07-02-2017 

              Liesbeth Nijsten-Worst, Smithlaan 151  -  91 jaar  † 10-02-2017 

    Moge zij beide rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 

NADENKEN OVER ZIEKENZALVING  Je leeftijd telt, je gezondheid ???  

          Lees het artikel op bladzijden 4+5 van dit parochieblad!                                                                                                                                                            
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MISINTENTIES en   INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN   

Zondag 19 februari:  Zevende Zondag door het Jaar 10.30 uur Schola                                                                              

Nadienst Gerardina Knibbeler-Giesen; Nadienst Bertine Alberts Mingels; Lies Backhaus- 

Schaaf ; Piet Peters vanwege de trouwdag; Truus Klaus-Gubbels vanwege de verjaardag                                                                                                                                          

Zondag  26 februari:  Achtste Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang                                                               

Nadienst Gerardina Knibbeler-Giesen; nadienst Bertine Alberts-Mingels; Annie Nicoll-

Poussart                                                                                                                                                  

Woensdag 1 maart: Aswoensdag: Vasten-en onthouding  19.00 uur  Cantate                                                                            

Zondag   5 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd 10.30 uur Volkszang                                                                          

Nadienst Gerardina Knibbeler-Giesen;  nadienst Bertine Alberts-Mingels                                                                                                                                      

Zondag 12 maart: Tweede zondag vd Veertigdagentijd  10.30 uur  The Voices of Kids                                                           

tevens gezinsviering   Nadienst Bertine Alberts-Mingels;  jaardienst overleden echtpaar 

Luyten-Cremers en overleden familie                                                                                                                         

Vrijdag 17 maart: Toediening H. Vormsel (Hulpbisschop) 19.00 uur Sound 70                                                                                                                   

Zondag 19 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd 10.30 uur Volkszang                                              

Nadienst Bertine Alberts-Mingels; jaardienst Reinhard en Fien van de Brock-Limpens; 

jaardienst Chrit Gruisen                                                                                                            

Zondag 26 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd 10.30 uur Cantate   

Zondag Halfvasten (Krombroodrapen) Plzwd v Bertine Alberts-Mingels; Annie Nicoll-

Poussart                                                                                                                                         

OVERLEDEN  Op 26 januari 2017 is overleden mevrouw  Gerardina Knibbeler-Giesen.                                                                                                                                                             

Zij woonde Schuttestraat  2, Sittard  en is 95 jaar geworden.                                                                                                                   

Op 8 februari is overleden mevrouw Bertine Alberts-Mingels. Zij woonde Kleine Steeg 82 , 

Sittard. Mevr. Alberts  is 93 jaar geworden. Haar zeswekendienst wordt gehouden op zondag 

26 maart om 10.30 in Overhoven.                                                                                                                                            

GEDOOPT  Op 15 januari 2017 is gedoopt: Ermee Mosman, Rolandsweg 70 Sittard.                                                                                                                                                                              

ROZENKRANSGEBED          In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard                             

Wekelijks op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed. 

N.B. Let op de gewijzigde tijd op dinsdag! Kinderen die meekomen om de rozenkrans te 

(leren) bidden krijgen een kleine attentie.                                                                                                                                                                              

H.VORMSEL Op vrijdag 17 maart wordt het H. Vormsel in onze parochie toegediend door 

Hulpbisschop  Mgr. E. de Jong. De eucharistieviering, waarin dit sacrament wordt toegediend 

begint om 19.00 uur en zal muzikaal worden opgeluisterd door het koor Sound 70. Leerlingen 

van groep 8 die het H. Vormsel wensen te ontvangen, ontvangen hiervoor  via de school een 

inschrijfformulier.                                                                                                             

EERSTE H. COMMUNIE OVERHOVEN Op dinsdag 7 maart is er weer een bijeenkomst 

voor de ouders van onze communicanten in het parochiecentrum, Geldersestraat 37, aanvang 

20.00 uur. We verwachten alle ouders! Kapelaan Van der Wegen zal deze avond leiden.                                                                                      
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RECTIFICATIE  In het vorige parochieblad is helaas niet vermeld dat ook Peter Keulers een 

groot aandeel had in het opbouwen van de kerststal. Hij is al jaren de rechterhand van Jo 

Duijsters en verdient terecht een compliment voor al die jaren. Hartelijk dank Peter en excuses 

dat je niet vermeld was.                                                                                             

VASTENACTIE (zie blz 6) Ook onze parochie zal zich aansluiten bij het project van ons 

dekenaat. Voor Informatie zie artikel elders in dit blad op blz.  6 +7. Op zondag 12 maart - in 

de gezinsviering - zal dit project worden toegelicht. Vastenzakjes kunt u vanaf Aswoensdag 

vinden achter in de kerk.                                                                                                                                                                    

POETSEN  Het duurt nog wel even,  maar u kunt alvast noteren dat er op woensdag 12 april 

tussen 9.00 uur en 12.00 uur weer gepoetst wordt in de kerk. Wie tijd heeft om een uurtje mee 

te helpen, is van harte welkom. Ook mannen kunnen ons helpen! De kruiswegstaties hebben 

een schoonmaakbeurt nodig. Er zijn dus veel handen nodig om alles er op zijn paasbest te laten 

uitzien.                                                                                                                                

KERKBIJDRAGE Wat doen wij met uw kerkbijdrage?  Het onderhoud van de kerk, het 

parochiezaaltje, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het 

pastoraat, de bloemen, kaarsen en zo meer….Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor 

hebben we uw steun hard nodig. Jaarlijks komen we enkele duizenden Euro’s tekort en is het 

een klein wonder dat wij nog steeds de kerk open kunnen houden. Dit kunnen wij door de inzet 

van vele vrijwilligers en de acties die we voeren zoals de verkoop van Advents-, Kerst- en 

Paasstukken, de jaarlijkse de boekenbeurzen en uiteraard de Kerkbijdrage.  Indien wij ons 

kerkgebouw willen openhouden, zal er meer geld dienen binnen te komen. Voor een financieel 

overzicht van onze parochie verwijzen wij u naar de website www.rk-kerken-sittard.nl  . U 

kunt via deze site onder het kopje parochies klikken op H. Hart-Overhoven. Onder de foto van 

de kerk vindt u het financieel overzicht onder de link naar publicatie website ANBI.  Uw 

bijdrage voor de parochie kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 37INGB0001035314  of   

NL60RABO0147635594.  Hartelijk dank!                                                                         

ZANGGROEP 'DA CAPO'   Op zondag 2 april zal zanggroep "da Capo" muzikaal bijdragen 

aan onze Eucharistieviering. Da Capo is een zanggroep uit Boskoop (Z-H) die vorig jaar haar 

25-jarig jubileum vierde. Da Capo heeft christelijke wortels en naast het geven van eigen 

concerten verlenen zij  ook met een zekere regelmaat hun medewerking aan kerkdiensten in 

hun regio. Ook voor muzikale ondersteuning bij de jaarlijkse nationale dodenherdenking 

werden ze al vaker  gevraagd. Het ledenaantal  bedraagt al geruime tijd ongeveer 40 leden en 

blijft daarmee redelijk constant. Vanaf maart 2015 staat Da Capo onder leiding van Bernard 

Hoving. Deze 28-jarige koorleider heeft ook het Rotterdamse koor “Intercession”onder zijn 

hoede. Op 5 november gaven zij in Boskoop een groot jubileumconcert waarbij ze ongeveer 

350 bezoekers mochten begroeten.  Met meerdere muzikanten erbij werd het een zeer 

geslaagde avond. Maar daarnaast wilden ze ook als groep dit jubileum vieren. Een van de  

leden heeft haar “roots”  in Overhoven en stelde voor om een weekend  naar het zuiden te 

gaan. In dat weekend zal Da Capo ook twee maal optreden in Overhoven. Op zaterdag 1 april 

zijn zij onderdeel van een korenontmoeting in zaal “Kaar Oos” te Overhoven en zingen daar 

naast- en met het gemengd koor “Zanglust” uit Geleen, het koor “Sound’70” en het koor Vocal 

Sollys. De avond begint om 20.00 uur. Op zondag 2 april kunt u hen horen tijdens de 

Eucharistieviering - om 10.30 uur - in onze kerk.                                                                                                        

PAROCHIECENTRUM Ons parochiecentrum is weer van dinsdag t/m vrijdag bezet. U kunt 

binnenlopen voor pastorale zaken, maar ook voor een kopje koffie en een luisterend oor.                                                                                       

KOFFIEDRINKEN  Op zondag 5 maart is er – na H Mis - koffie drinken in ons zaaltje.                                                                                                                                                                     

THUISCOMMUNIE  Op zondag 12 maart na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden 
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parochianen de ziekencommunie gebracht.                                                                  

NADENKEN OVER ZIEKENZALVING  Je leeftijd telt, je gezondheid ??? Lees het artikel op 

bladzijden 4+5 van dit parochieblad!                                                                                                                                                           

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. 

 

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. 4 verschijnt op  

1 april en loopt tot en met 6 mei 2017. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 24 maart 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. 
 

Advies over stemmen? Lees artikel op blz 1 en 2. Trouwens een paar mooie uitspraken 

van Godfried Bomans (1913-1971) kunnen ons ook helpen. Leest u maar eens!      

** Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.                                                     

** Door weelde zijn wij arm geworden.                                                                                                

** Mensen, die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest te vertellen.                         

** Men gaat op reis om thuis te komen.                                                                                            

** Zeg nooit dat het slechts uw mening is, want u hebt geen andere.                                                           

** Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan. Dat is ook niet zo erg. Want dan      

begint het verblijven bij een gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat 

staan en eeuwig wordt. 
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