Kloosterplein 10

4512275

kantpastoriesittard@gmail.com

20e jrg. - nr. 5 6 mei 2017

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 17 juni 2017.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
HOOGFEEST PINKSTEREN

OP ZONDAG 4 JUNI A.S.
Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de
paastijd, wordt in alle christelijke kerken herdacht dat de
Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze
geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament.
Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde
concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis
bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote
windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen
verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen
verspreidden – beter bekend als "vurige tongen". De
gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en
begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in
allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen
afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het
woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen
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aansloten. Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht.
Datum, naam en oorsprong van Pinksteren
Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot). Oorspronkelijk was het een
dankfeest voor de binnengehaalde oogst. In de 2de eeuw n. Chr. kwam de nadruk te liggen
op het herdenken van het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis bij de Sinai, toen God
aan Mozes de wet gaf. De christenen namen deze feestdag over om de nederdaling van de
Heilige Geest over de apostelen te gedenken. De christenen zagen een parallel: met
Pinksteren is het de Geest van Christus die de nieuwe wet geeft en die de christenen (uit
joden- en heidendom) verenigt tot een nieuw volk van God.
Omdat het joodse Wekenfeest -als men de eerste en de laatste dag van een periode meeteltde vijftigste dag was, noemde men het in het Grieks ook Pentekostè, wat 'vijftig' betekent.
Het woord Pinksteren is hiervan afgeleid. De Griekse woorden haemera
pentaekostae betekenen de 'vijftigste dag'. Deze aanduiding raakte in het jodendom
ingeburgerd voor het Wekenfeest. Het feest werd ook door andere termen
aangeduid: pneumatos parousia in het Grieks en Adventus Spiritus Sancti in het Latijn.
Bijbelse achtergrond van Pinksteren
Afgezien van het oudtestamentische Tobit 2:1, waar Pinksteren en het Wekenfeest naast
elkaar voorkomen, treft men het woord Pinksteren alleen in het Nieuwe Testament aan. In de
christelijke kerken wordt dus herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.
Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament, de Handelingen der
Apostelen 2:1-6. Op Pinksteren verspreidden zich tongen als van vuur over de apostelen.
Deze begonnen daarop alle volken in hun eigen taal toe te spreken. Het betekende het begin
van de verbreiding van het christendom. En daar zijn we nu nog altijd mee bezig: Jong en
oud kunnen hieraan werken.
Veni Creator.
We kennen als Kerk een prachtig gezang over het werk van de H. Geest: de Hymne Veni
Creator Spiritus, 9e eeuw of ouder, misschien toe te schrijven aan Hrabanus Maurus, abt
van Fulda (780-856). Prachtige vertaling door J.W. Schulte Noordholt. U moet het gewoon
thuis herhaaldelijk bidden. Dan helpt u uzelf om uw hart voor Zijn Geest te openen.
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Deken Wilbert van Rens
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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
GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand mei luidt:
Christenen in Afrika. Dat de christenen in Afrika, in navolging van de
barmhartige Jezus, een profetisch getuigenis mogen geven van verzoening,
gerechtigheid en vrede. De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de
maand juni luidt: Leiders van de naties. Dat de leiders van de naties zich er
daadwerkelijk voor inzetten om een einde te maken aan de wapenhandel,
die zoveel onschuldige slachtoffers maakt.

mei
2017

juni
2017

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@gmail.com

ROEPINGENZONDAG --

EEN ROEPINGSVERHAAL VAN PROFEET JONA
U KUNT HET LEZEN IN H SCHRIFT, DE KORAN EN DE THORA.

Jona en de walvis Jona uit de Bijbel, de Koran en de Thora
Jona was met zijn dagelijks werk bezig, toen God tot hem sprak.
"Jona," zei hij. "Ik wil dat je naar Ninivé gaat. De mensen daar
zijn slecht. Vertel ze dat hun stad, en alles wat daarin is, binnen
veertig dagen verwoest zal worden." "Waarom hebt u mij
daarvoor uitgekozen, God?" antwoordde Jona ontsteld.
"Waarom zou ik, een doodgewone Jood in Israël, over God gaan
prediken tegen mensen die ik niet eens ken, die ver weg wonen,
die niet eens Joden zijn en niet in u geloven? Bovendien bent u
een vriendelijke God en barmhartig. U zou nooit zo'n hele stad
vernietigen." Hij besloot niet te gaan. Maar hij was bang dat God
boos op hem zou zijn en probeerde te ontsnappen door aan boord
te gaan van een schip dat naar Tarsis ging, wat precies de andere kant uit was.
Het schip vertrok en Jona viel in slaap in het ruim. Plotseling stak er een hevige storm op en de
kapitein schudde Jona wakker. "Kom," zei hij. "Misschien is het uw God wel die boos is op
ons." Jona bad, maar de storm werd erger. "Luister eens," zei hij tegen de zeelui. "Ik weet dat
het mijn fout is. U kunt me het beste overboord gooien." Dat wilden de zeelieden niet, daarom
roeiden zij hard om te proberen weer bij land te komen. Maar de orkaan woei heviger dan ooit
en daarom gooiden zij Jona toch maar overboord. Direct ging de storm liggen.
Eerst dreef Jona op de baren, maar dat duurde niet lang. Er kwam een grote vis, zoiets als een
walvis, en die slikte hem in. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik. Jona bad in de buik
van de grote vis tot zijn God.
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"In mijn nood roep ik God aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om
hulp - u hoort mijn stem!......... (en op het eind van het gebed geeft hij zich gewonnen…)
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in."
Toen spuugde de vis hem ongedeerd uit op het strand. Weer beval de God van Jona naar
Ninivé te gaan en dit keer luisterde Jona meteen. Hij kwam bij de grote stad aan en liep door de
straten te roepen: "Nog veertig dagen en dan zal Ninivé worden verwoest!" De mensen die hem
hoorden, werden bang, want ze geloofden in de macht van God. Ze brachten Jona bij de koning
en die zei dat iedereen in de stad moest bidden om vergeving voor zijn zonden en een nieuw
leven beginnen. God was blij met hun gebeden en spaarde Ninivé.
Maar Jona was boos op God. Hij voelde, dat hij voor gek stond. "Ik wist al die tijd al dat u ze
niet zou doden," mopperde hij. Hij ging weg naar de woestijn en ging daar zitten. De zon werd
heet en onplezierig, daarom liet God een boom boven hem groeien, zodat die hem schaduw
kon geven. De volgende dag ging de boom dood, hij verdorde. De zon stak Jona en hij begon
zich heel ziek te voelen. "Wat erg van die boom. Hij heeft maar zo kort geleefd!" zei Jona tot
zichzelf. "Ik wou dat ik ook dood was."
Toen zei God vriendelijk tegen hem: "Als jij het nu al erg vindt van die boom, die je nog niet
eens zelf hebt geplant of water gegeven, wat zou ik dan wel niet moeten voelen als ik Ninivé
had verwoest? Mijn liefde is groter dan de jouwe. Ik vergeef degenen die spijt hebben en ik
breng troost aan alle mensen."
Dit roepingsverhaal lezen we in de Bijbel, maar ook hetzelfde verhaal lezen we bij de Koran,
daar heet de profeet Yusuf, en uiteraard ook bij de Joodse H. Schrift: de Thora. Hiermee leren
we hoe de drie wereldgodsdiensten die samen in een en dezelfde God willen geloven, zich
eensgezind door Gods Woord kunnen laten leiden. Maar de mens is zondig, halsstarrig zoals
Jona ons laat zien. Mensen geven al te vaak God de schuld als het hun niet uitkomt. Hoe kan
God het toelaten…… horen we dan meestal. God laat niet toe ….. u en ik veroorzaken veel
verdeeldheid. Maar God is oneindig geduldig en kijkt liefdevol naar ons. God is heel anders als
u en ik gedacht hebben. Onze menselijk hart kan eigenlijk zijn Goddelijke Liefde nauwelijks
bevatten. Maar zeker is: HIJ ROEPT U EN MIJ!! SOMS WIL IK ER NIET LUISTEREN
ZOALS JONA, MAAR GEHOOR GEVEN IS HEM OOK VOLGEN: EN DAT GELDT
ZOWEL VOOR PRIESTERS, GEWONE GELOVIGEN, (WERELD)LEIDERS ENZ. WIE
HEM ECHT VOLGT, STRAALT VREDE UIT EN GEEN GEWELD!
Deken Wilbert van Rens.
CONCERT IN DE ST. MARTINUSKERK TE OUD-STEIN
Op zondag 2 juli a.s. om 15.00 uur organiseert de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ een
concert in de Sint Martinuskerk in Oud-Stein (Wilhelminaplein 1, 6171 EN Stein).
Het concert zal verzorgd worden door het vocaal ensemble Canta Volare (o.l.v. Jori Klomp)
en Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia (o.l.v. Rob Deckers). Het koor wordt begeleid
door Ed Coenen achter het orgel. Ook zullen er instrumentale orgelwerken ten gehore gebracht
worden.
Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar het orgelconcert! De
toegang tot het concert is gratis, maar de Stichting Behoud Franse Klooster uit Sittard vraagt
een vrije gave ten bate van de restauratie van het pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster
in Sittard welke door brand zware schade heeft opgelopen. De stichting heeft zich ten doel
gesteld het pijporgel terug te plaatsen in de gemeenschap van de Westelijke Mijnstreek om
hiermee nog meer elan te geven aan de orgelcultuur! Voor informatie: Stichting Behoud Franse
Klooster -- Efrem Verleng, secretaris --Charles Beltjenslaan 9 -- 6132 AD Sittard -- 0630567774 info@stichtingbehoudfranseklooster.nl; www.stichtingbehoudfranseklooster.nl
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2017
Mijn Kerk in balans!
Banknummers zie ook blz 20

DEELNAME AAN KERKBIJDRAGE EN DAARAAN GEKOPPELDE VRIJSTELLINGEN
Over dit onderwerp blijken in de praktijk vragen te leven en soms doen zelfs misverstanden de
ronde. Daarom heeft het kerkbestuur een tekst geformuleerd, waarin de regels zijn uitgewerkt.
De volledige tekst staat in een kader op de website van onze parochies, onder het hoofdstuk
‘Informatie’ in de rubriek ‘Parochie administratie’. De link naar die pagina:
http://www.rk-kerken-sittard.nl/?page_id=108 . In deze tekst worden de vrijstellingen nader
uitgelegd en worden ook voorbeelden van mogelijke problemen gegeven en oplossingen
daarvoor aangereikt. Deelname aan de actie ‘Kerkbalans’ mag dus niet worden gezien aan een
soort verzekeringspolis voor gratis rouw- en trouwdiensten, maar primair als financiële
ondersteuning van de parochianen voor het gewone, dagelijkse onderhoud van de parochie in
het algemeen en de parochiekerk in het bijzonder.
375 JAAR KEVELAER
De meest “Nederlandse” bedevaartplaats van Duitsland viert feest. Het is dit jaar 375 jaar
geleden dat de marskramer Hendrick Busman op weg van Geldern naar Kleef een stem hoorde,
die hem de opdracht gaf om een kapelletje te bouwen. Niet lang daarna werden er onverklaarbare genezingen gemeld. Dat was het begin van Kevelaer als bedevaartplaats, alwaar de
marskramer Busman deze “roepende” stem hoorde. De regio hoorde indertijd tot het bisdom
Roermond. Daarom werd op last van de toenmalige vicaris-generaal van Roermond (die toen
diocesaan administrator was) in Venlo een synode gehouden om de gebeurtenissen in Kevelaer
te onderzoeken. En ze werden als authentiek beoordeeld. Vanaf dat moment mocht het stadje
zich officieel als bedevaartsoord presenteren. Direct kwamen er ook vanuit wat nu Limburg is
bedevaarten op gang. Sommige van die tradities bestaan nog, zoals de bedevaart die de
Broederschap Sittard-Kevelaer al sinds 1669 organiseert. In andere plaatsen zijn recentere
bedevaarten naar Kevelaer ontstaan. Dit jaar zijn er tal van activiteiten om dit bijzondere
jubileum te herdenken. Vooral op zaterdag 3 juni is in Kevelaer om 10u Processie met
Genadebeeld door de straten van Kevelaer - Grossen Marientracht - en aansluitend om 11u
Ponficalamt (Hoogmis) op de Kapellenplatz. Op www.wallfahrt-kevelaer.de is daarover meer
te vinden. Vanuit onze parochie gaan we dit jaar op maandag 11 september op bedevaart naar
Kevelaer. Aanmelden kan via de heer Frans Tummers, telefoon (046) 452 05 90
PINKSTERACTIE VAN DE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
Dit jaar wordt deze actie gehouden onder het thema: 'Geloven in de kracht van de ander'. Met
hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair
met arme en uitgesloten mensen en leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de
ander kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen. Als voorbeelden gelden
dit jaar father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en Ellen Schouten,
missionair werker in Venezuela. Zij werken vanuit dat vertrouwen in hun contact met
bijvoorbeeld jongeren of tijdens de strijd om de dagelijkse middelen van bestaan. Missionair
werker Ellen Schouten werkt al ruim dertig jaar in Venezuela met buitengesloten
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bevolkingsgroepen. ‘Internationale solidariteit is in onze geglobaliseerde wereld een
noodzaak. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van anderen op deze
aarde.’ Als lid van de lekenorganisatie Calama woont en werkt zij waar de arbeiders en de
armen wonen en werken. ‘We trekken samen op voor ons recht op water, op elektriciteit, dat
de vuilnis wordt opgehaald, dat de school opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg
gratis wordt of blijft,’ beschrijft Ellen. ‘Jezus heeft nooit iemand uitgesloten. Pinksteren
betekent voor mij uitgezonden zijn over de hele wereld in Zijn navolging. Om zijn Geest te
ontdekken in de strijd van armen voor een menswaardig bestaan.’ Father Nol Verhoeven,
Mill Hill-missionaris, werd eind jaren zestig naar Kameroen gezonden. Zijn eerste standplaats
was Mamfe in het noordwesten van het land, inmiddels bijna vijftig jaar geleden. ‘Ik maakte
mij eerst het pidgin eigen,’ herinnert hij zich. Ook begon hij enkele lokale talen te leren. Hij
leerde de tradities kennen en bouwde vriendschappen op met de mensen. ‘Ik werd één met
deze nieuwe wereld in het oerwoud in Kameroen,’ vertelt hij over deze beginperiode. Net
voor de eeuwwisseling werd Mamfe een bisdom. Ik werd pionier-vicaris generaal en deed de
pastorale planning. Tegelijkertijd was ik pastor van de kathedraal.’ Father Nol ging nog
steeds naar de buitenstaties op lange voettochten die soms dagen konden duren. ‘Mamfe had
de juiste energie en kreeg lokale aanwas. Die ene parochie telt er nu in totaal maar liefst
zestien. En dat in minder dan twintig jaar tijd. Missie met plaatselijke mensen en middelen.
De kerk bruist.’ Ellen en father Nol, en met hen honderden missionair werkers en
missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht.
Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij een verschil
voor de mensen met wie zij hun leven delen. Wilt u bijdragen aan hun werk? Doneer via de
collecte welke we met Pinksteren in onze kerken houden of doneer met een gift op IBAN
NL30 RABO 0171 2111 11. Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer
informatie over de WNM

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE VOOR BAER SMIT.
Op de jaarvergadering van het 'Kerkenwachtgilde Sittard' werd aan de heer Baer Smit de
Pauselijke Onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' uitgereikt. Baer Smit is sinds de
oprichting van het 'Kerkenwachtgilde Sittard' 25 jaar geleden, onafgebroken voorzitter van dit
gilde geweest. Dit gilde is een groep van ongeveer 50 personen die de monumentale
kerkgebouwen in de Sittardse Binnenstad voor pelgrims en toeristen openhoudt. Ze zijn
waakzaam om hen op te vangen en waar nodig kerkelijke informatie en diepgang te geven
aan de toeschouwer die verbaasd de inrichting van deze kerkgebouwen bekijkt. Al deze
gidsen worden gecoacht door het bestuur van de Kerkenwachtgilde, in het bijzonder door
Baer Smit. In al die tijd (hij was in 1990 als hoofdonderwijzer met pensioen gegaan) heeft hij
zijn vrije tijd aan de kerk besteed. In de volksmond noemt men hem de “Gildendeken” van de
Kerkenwachtgilde. Ook is hij vanaf 1991 onafgebroken senior-acoliet in praktisch alle
uitvaarten en bijzondere diensten in de Petruskerk geweest. En ieder jaar in de Goede Week
toont hij de kinderen van de basisschool de kruisweg en de vele beeltenissen en altaren in de
parochiekerken en krijgen de kinderen “perfecte catechese”. Het meest verwonderlijke is dat
hij in de loop van zijn gepensioneerd leven een zeker spraakgebrek kreeg, welk niet meer te
herstellen was. En toch is hij bovenstaande functies blijven uitoefenen. Baer, Proficiat en
Dank: moge Gods Zegen op je inzet rusten.
LINTJESREGEN 2017
De lintjesregen 2017 is binnen ons parochiecluster dit jaar bijzonder actief geweest. Een
kwart van de op 26 april jl. gedecoreerden heeft een relatie tot onze parochies. Maar je
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krijgt Koninklijke Onderscheidingen eerst en vooral om maatschappelijke inzet in onze
gemeenschap: dit jaar dus opvallend aan de orde dat heel wat vrijwilligers te vinden zijn in
de combinatie kerk – maatschappij. Bijvoorbeeld onze penningmeester van het cluster (en
intussen ook van de parochie OLV Geboorte te Broeksittard), de heer Henk Wetzels werd
door ZM de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Behalve in onze
parochies vervult hij ook op bisdomniveau verschillende functies, maar ook zijn
bestuurslidmaatschap en penningmeesterschap bij 'bie Zefke' en andere niet-kerkelijke inzet
werden opgesomd.
Onze kerkmeester mevrouw Karin Colaris werd benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Naast lid van het kerkbestuur (en daaruit voortvloeiende taken) is zij bijzonder
actief voor de Philharmonie Sittard, net als haar echtgenoot Gangolf Schiffler, die eveneens
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd. Gangolf is ook o.a. lid van het
collectantencollege van de binnenstadsparochies.
De heer Frans Frissen is al geruime tijd koster, acoliet, lector etc van de parochie H. Hart
van Jezus (Overhoven), maar vooral ook initiatiefnemer en dirigent van een aantal
muziekgezelschappen en mede voor zijn verdiensten daar werd hij benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau: zie verder bij parochie Overhoven (blz 19).
Vanaf deze plaats: Alle gedecoreerden van harte proficiat.
MARIABEDEVAART BANNEUX
Op woensdag 17 mei wordt weer een bezoek gebracht aan het Mariabedevaartsoord Banneux. Op het programma staan vermeld: een H. Mis
met Ziekenzegening: Of er nog plaats is ?? Voor informatie kosten en
opgave Mariabedevaart Banneux bij Mw. R.Gieskens, Monseigneur
Claessensstraat 33,  046-4519039.

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
maandelijks het EvaVita ofwel OPEN
KERK gehouden. Ook in 2017 is weer OPEN KERK. De volgende data
kunt u al noteren: de donderdagen 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.
VASTENACTIE 2017
De vastenactie had dit jaar als thema "Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
(GKMT), precies de naam van de stichting die al jaren probeert gelden voor dit nobele doel te
verwerven. Deze stichting had zich gemeld bij de landelijke vastenactie en haar instelling en
inzet werd geprezen en daarmee als kerkelijk doel goedgekeurd. Zodoende zijn we met
Aswoensdag begonnen en met Pasen hebben we deze jaarlijkse actie afgesloten.. Het was me
wel een jaar! Veel meer dan andere jaren lieten de mensen het afweten. Grote concurrentie
door allerlei landelijke goede doelen. Verder deuren dicht ….. En toch, en toch niet de moed
opgeven. Onze collectanten gingen in de Goede Week weer aan de slag, huis-aan-huis. We
kunnen u nu meedelen hoe groot de opbrengst totaal is van zowel in kerk als langs de deuren,
IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt
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parochie Binnenstad en Baandert: Totaal: € 3.588,64. Onze penningmeester stelt voor om dit
af te ronden tot € 4000,00. We weten nog niet van ons missiebureau Roermond wat mensen uit
Sittard rechtstreeks hebben overgemaakt ten behoeve van dezelfde actie. We hopen u daar de
volgende keer over te kunnen berichten. Aan alle gevers hartelijk dank!!
REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 17.00 uur: Nederlandse Vespers
Alle andere zondagen: 10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament,
Aanbidding tot 17.00 uur: Duitse Vespers
PROGRAMMA 2017:
12 – 16 april Retraite Het Paastriduüm meevieren (Woensdag: samen naar de Chrismamis
in Roermond, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paasnacht). Overwegingen
door rector Ruud Goertz: Met Christus gekruisigd en verrezen! Begin: woensdag 15.00 uur,
sluiting: zondag 10.00 uur Kosten: € 200,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
28 - 30 april Bezinningsweekend in stilte Heilige Elisabeth van de Drieëenheid: (1880 1906; heiligverklaard op 16 oktober 2016) Leven in het licht van Pasen Inleider: Mgr. Joris
Schröder, Den Bosch. Begin: vrijdag 17.00 uur, sluiting: zondag 13.30 uur. Kosten: € 108,00
(+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
13 mei Bezinningsdag: 11 jaar zaligverklaring Moeder Maria-Teresa vd H. Jozef (9.00 12.00 uur) 09.00 u: H. Mis, daarna koffie 10.15 u: Meditatie, impuls ‘Moeder Maria-Teresa’
11.30 u: Middaggebed Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
15 - 18 mei Retraite in stilte 100 jaar Fatima - wat wil Maria ons zeggen?
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC, Schondorf. Begin: maandag 17.00 uur, sluiting:
donderdag 14.00 uur Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
21 mei Bezinningsdag De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria Inleider:
Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur
25 - 28 mei Geloofsdagen Gebed als ontmoeting Inleiders: Zuster M. Renata, Carmel DCJ
en rector Ruud Goertz. Begin: donderdag 17.00 uur, sluiting: zondag 14.00 uur
Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
10 juni Bezinningsdag in stilte Geloven is een gave van God en een opgave van de mens
"Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang
van de wil die door God met zijn genade daartoe is aangezet." (KKK 155)
Inleider: Pater Bonifatius Honings, OCD Rome Begin: 10.00 uur, sluiting: 17.00 uur
Kosten: € 12,00 (lunchpakket meebrengen)
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
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
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H. DOOPSEL
Bowe, zoon v ouders Stauffenberg-Vogels, Kastelenweg 42 * 2-4-2017
Giulia & Matteo, dochter en zoon v ouders Silva-Statnik, Overhovenerstr 41, * 9-4-2017
Levi, zoon v ouders Goulding-Snijders, Bornerweg 15, Obbicht * 9-4-2017
Jacey, dochter v ouders Wintraecken-Stultiens, Dr. Poelsstr 11, Einighausen * 17-4-2017
We bidden dat de dopelingen Bowe, Giulia, Matteo, Levi en Jacey onder de goede zorgen
van hun ouders en ook van hun peetouders en van de hele geloofsgemeenschap mogen
opgroeien tot goede christenen.

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!

Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Daan Palmen & Stefhanie Plieger, Koolmeesstraat 5, Heerlen, 14-5-2017
Marko van Helden & Natascha Verheezen, Hemelsley 195, 30-6-2017
‘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 Martens-Janssen
Pup Röcker-Laudij
Jo Laudy
Diny v Gansewinkel-Tummers
Truus Op de Kamp-Stelten

Schuttestraat 2
Ch. Beltjenslaan 1
E. v Barstraat 79
Schuttestraat 2
Schuttestraat 2

94 jaar
74 jaar
74 jaar
96 jaar
96 jaar

†
†
†
†
†

04-04-2017
04-04-2017
14-04-2017
20-04-2017
22-04-2017

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

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 7 mei: Vierde Zondag van Pasen tevens ROEPINGENZONDAG
Zondag 14 mei: Vijfde Zondag van Pasen
Zondag 21 mei: Zesde Zondag van Pasen
Woensdagavond 24 mei: in H. Petruskerk om 18u30 Avondmis/vigilie in teken van
Hemelvaartsdag: Donderdag 25 mei Hoogfeest Hemelvaart: HH Missen als op Zondag.
Pinksteraktie 25 mei t/m 4 juni: Vanaf Hemelvaart t/m Pinksteren wordt gehouden de
jaarlijkse PINKSTERAKTIE. Vroeger heette dit “Week van de Nederlandse Missionaris”.
Extra collecte wordt gehouden in de vieringen op Pinksterzondag (zie artikel blz 5 + 6).
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei is er in de St.-Petruskerk een extra H. Mis om 9.30
uur vw Eerste Heilige Communie kinderen BS De Baandert, BS de Hoefer en BS A.d. Meule.
Op dezelfde donderdag 25 mei is in H. Hartkerk om 11u45 de 1e Heilige Communie van de
kinderen van de basisschool Overhoven.
Zondag 28 mei: Zevende Zondag van Pasen
Vrijdag 2 juni: Eerste vrijdag van de maand: toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 4 juni: Hoogfeest van Pinksteren. Wij herdenken en vieren de gave van
de Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar
zending naar alle talen, volken en rassen.
Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag.
Zondag 11 juni: Hoogfeest H. Drie-eenheid
Verder staat in volgend parochieblad:
Zondag 18 juni: Hoogfeest H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: tevens
Processiezondag. Geen H Mis in St.-Michielskerk en in Basiliek! In de St.-Petruskerk is de
H. Mis enkel om 9u30, aansluitend de Processie! Voor wie niet aan Processie kunnen
deelnemen is er een H Mis om 10.00 uur een H Mis in Broeksittard, en/of om 10u30 in de
parochiekerk van Overhoven.
Zaterdag 24 juni: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de St.Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis begint ter
opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-Petruskerk!
Zondag 25 juni: Twaalfde Zondag door het Jaar: In de Basiliek wordt gevierd: Jaarfeest
ter ere van O.L.Vrouw van het Heilig Hart. Om 10u Pl Hoogmis.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 17 juni tot 29 juli 2017.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
vrijdag 9 juni 2017 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via e-mailadres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling gaarne contant of op NL98RABO
0147603676 t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 6 mei
19.00 uur gestjrd overl. ouders Blous-Ten
18.00 uur gestpljrd v Theo en Leen KeesDijck
van den Berg; pljrd v Pierre Schmeits;
Dinsdag 9 mei
gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs en
08.00 uur tot lof en zegen van Onze Heer
Maria Hubertina Catharina Krux
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Nadiensten: v Mia Martens-Janssen, Diny
Woensdag 10 mei
v Gansewinkel-Tummers, Truus Op de
08.00 uur v algemene noden van H Kerk
Kamp-Stelten (samenzang)
en wereld
Zondag 7 mei ROEPINGENZONDAG
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vierde Zondag van Pasen
Donderdag 11 mei
11.00 uur plev v René Caris; plev Jo
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Laudy; gestpljrd Martijn Canisius en Lie
19.00 uur gestev overl echtp. FeronCanisius-van Leeuwen en hun dochter
Hoenen en em-past. Eduard Hoenen
Marion (St.-Petruskoor)
Vrijdag 12 mei
Maandag 8 mei
08.00 uur jrd v overleden ouders Leonard
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
10
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Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid (D); v echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v welzijn van de parochie
Zaterdag 13 mei
H. Servatius, bisschop
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestev echtp CaulfieldTholen
18.00 uur plev ouders Dassen-Claessens;
gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; Nadiensten: v Mia Martens-Janssen,
Diny v Gansewinkel-Tummers, Truus Op
de Kamp-Stelten (samenzang)
Zondag 14 mei
Vijfde Zondag van Pasen
11.00 uur PlZwd v Vivian Heijne; plev Jo
Laudy; gestpljrd Frieda en Lei MartensBosmans; gestpljrd v Cor en Trees De WitNeilen en tevens v Dory Neilen; plev v
overleden weldoeners van de H.
Petruskerk; gestplev Guus van Aubel en
Mia v Aubel-Arnoldts en wederzijdse fam
(samenzang)
Maandag 15 mei
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van dit bisdom en deze parochie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 mei
08.00 uur tot lof en zegen van Onze Heer
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 17 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v algemene noden van H Kerk
en wereld
Donderdag 18 mei
08.00 uur ev v d overledenen fam. Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 19 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van dit bisdom en deze parochie
Zaterdag 20 mei

08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken v zieken en noodlijdenden (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestpljrd v ouders Sjeng en
Marga Sanders-Dings; pljrd Hein Frenken
en Paula Frenken-Heemels; gestplev voor
de zielenrust van het overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; Nadiensten: v Mia Martens-Janssen,
Diny v Gansewinkel-Tummers, Truus Op
de Kamp-Stelten (samenzang)
Zondag 21 mei
Zesde Zondag van Pasen
11.00 uur gestpljrd Koos Simons en
overledenen vd fam Simons en de fam
Stevens; gestplev overledenen vd fam.
Dieteren-Klinkers; gestpljrd overl. ouders
Kretzers-Nortier; plev Jo Laudy; overleden
familieleden Pier-Weijzen (St.-Petruskoor)
Maandag 22 mei
08.00 uur ev v overledenen v fam Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 23 mei
08.00 uur ev weldoeners vd parochie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 24 mei
08.00 uur ev v het welzijn van Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Vigilie Hoogfeest Hemelvaart
18.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
Donderdag 25 mei
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.30 uur Eerste Heilige Communie voor
kinderen BS De Baandert, BS de Hoefer en
BS Aan de Meule
11.00 uur tot lof en zegen van Onze Heer;
(samenzang)
Vrijdag 26 mei
H. Fillippus Neri, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur v algemene noden van H Kerk
en wereld
Zaterdag 27 mei

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

11

08.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; ev ter
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken
voor zieken en noodlijdenden (D); gestev
echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur PlZwd v Mia Martens-Janssen;
gestpljrd v Mia en Jan Schrijen-Coolen;
plev overl ouders Schulpen-Spetgens en
overl kinderen; gestplev v de zielenrust
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; Nadiensten: Diny v Gansewinkel-Tummers, Truus
Op de Kamp-Stelten (samenzang)
Zondag 28 mei
Zevende Zondag van Pasen
11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers;
plev vd overled. vd fam Landuijt-Willems;
uit dankbaarheid bgv 30-jarig bestaan
Rondom Grote Kirk, Jrd v Harry Sprengers
en Jo Sprengers-Verbruggen en tevens
v alle levende en reeds overl leden vd fam
Sprengers en Verbruggen (St.-Petruskoor)
Maandag 29 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Mimy Corbeij en
overledenen vd fam Corbeij-Kerrens;
Dinsdag 30 mei
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van dit bisdom en deze parochie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 31 mei
Bezoek vd H Maagd Maria aan
Elisabeth
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tot lof en zegen van Onze Heer
Donderdag 1 juni
H. Justinus, martelaar
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in de H.
Eucharistie (D); gestev echtp CaulfieldTholen
19.00 uur gestev overl echtp Lebens-De
Macker en wederzijdse fam
Vrijdag 2 juni
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield12

Tholen; ev v Maria Smeets uit
dankbaarheid (D)
19.00 uur; v Mia Bisschops en overleden
familie Bisschops-Maessen; ev Klaus
Scheibe en fam Ten Dijck
Zaterdag 3 juni
HH Carolus Lwanga en gezellen,
martelaren
08.00 uur ev Harie Vink; ev tev Onbevlekt
Hart van Maria v priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom (D); gestev
echtp Caulfield-Tholen;
18.00 uur pljrd ouders Wijshoff-Bormans;
gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux, Nadiensten Truus Op de KampStelten (Schola Sittardiensis S. Michaël)
Zondag 4 juni
Hoogfeest van Pinksteren
11.00 uur PlZwd v Diny v GansewinkelTummers; gestplev Lies Roppe en overl.
v.d fam. Roppe-Kissels; gestpljrd v overl
vd fam Oberdorf-Frissen (St.-Petruskoor)
Maandag 5 juni
Tweede Pinksterdag
11.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
om leiding te geven (D) (samenzang)
Dinsdag 6 juni
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en
leiding (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 7 juni
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 8 juni
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige
Hogepriester
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d
fam. Roppe-Kissels; uit dankbaarheid vw
Christus' permanente aanwezigheid in de
H. Eucharistie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 9 juni
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08.00 uur ev v overl vd familie Leonard
Dinsdag 13 juni
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
H. Antonius van Padua, priester en
kerkleraar
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev overl. echtp. FeronZaterdag 10 juni
Hoenen en em-past. Eduard Hoenen
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Behoudenis der Kranken voor zieken en
Woensdag 14 juni
noodlijdenden (D); v zg Caulfield-Tholen
H. Lidwina, maagd
18.00 gestplev voor de zielenrust van het
08.00
uur ev v d overled. vd fam. Joseph
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 11 juni
Donderdag 15 juni
Hoogfeest van de H Drie-eenheid
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
11.00 uur PlZwd v Jo Laudy; gestplev
19.00 uur v algemene noden van H Kerk
Lies Roppe en overl. v.d fam. Roppeen wereld
Kissels; gestpljrd overl ouders SchaekensVrijdag 16 juni
Peulen en zonen Jozef en Martin; gestpljrd
08.00 uur ev v het welzijn van onze H.
em-pastoor Jean Schutgens; plev v overl
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
weldoeners vd H. Petruskerk (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 12 juni
Zaterdag 17 juni
H. Norbertus, bisschop
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou08.00 uur ev voor de weldoeners van de
denis der Kranken voor zieken en noodparochie (D)
lijdenden (D), v echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 7 mei
Donderdag 25 mei
Vierde Zondag van Pasen
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
pljrd v Lies Meulmeester-van Donselaar en
(samenzang)
ouders Meulmeester-van Megen; gestplev
Zondag 28 mei
voor de zielenrust van het overl echtp Jan
Zevende Zondag van Pasen
Gerard Grijs en Maria Hub. Catharina Krux
09.30 uur pljrd v Hub en Elly van de
(samenzang) aansluitend wijnzegening
Brock-Bronneberg; gestplev vd zielenrust
Donderdag 11 mei OPEN KERK
vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
Hubertina Cath. Krux; gestev echtp
Zondag 14 mei
Caulfield-Tholen (Bernadettekoor)
Vijfde Zondag van Pasen
Zondag 4 juni
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Hoogfeest van Pinksteren
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
en voor bijz. intentie; gestev voor zielerust
Caulfield-Tholen (samenzang)
van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen;
Zondag 21 mei
gestplev vd zielenrust vh overl echtp Jan
Zesde Zondag van Pasen
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath.
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
(Schola Sittardiensis S. Michaël)
Hubertina Catharina Krux; ev zg CaulfieldMaandag 5 juni Tweede Pinksterdag
Tholen (samenzang)
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Zondag 11 juni
09.30 uur v echtp Caulfield-Tholen;
Hoogfeest van de H Drie-eenheid
gestplev voor de zielenrust van het overl
09.30 uur gestplev vd zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Cath. Krux; gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 8 juni OPEN KERK
(samenzang)
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt
20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur
Zondag 7 mei ROEPINGENZONDAG
Zondag 21 mei
Vierde Zondag van Pasen
Zesde Zondag van Pasen
Bedevaart van Wijnandsrade
10.00 uur v zegen v Hedda v Rozelaar en
10.00 uur Louis en Clara Cremers en
familie;eerste jaardienst van Bèr Smeets; v
echtp Caulfield-Tholen
zonen Frans en Jan en dochter Clara; v de
Dinsdag 23 mei
levende en overl leden Aartsbroederschap;
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen
v echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 25 mei
Dinsdag 9 mei
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.00 uur v de kinderen vd kinderkrans; v
10.00 uur v kinderen vd Kinderkrans; v d
echtp Caulfield-Tholen
levende en overl leden v de AarstbroederDonderdag 11 mei
schap; v echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur
(Basiliekkoor)
v de kinderen vd Kinderkrans; v leden vd
Zaterdag 27 mei
Aartsbroederschap; v echtp Caulfield09:00 uur v echtp Caulfield-Tholen
Tholen
Zondag 28 mei
Zaterdag 13 mei
Zevende Zondag van Pasen
H. Servatius, bisschop
10.00
uur; v de kinderen v d Kinderkrans;
09.00 uur v bijzondere intentie; v echtp
v
echtp
Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen
Dinsdag
30 mei
Zondag 14 mei
Moederdag
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen
Vijfde Zondag van Pasen
Donderdag 1 juni
10.00 uur v Paula en Arnold v Mulken; v
10.30 uur ; voor Harrie en Frank Paulssen
Mathieu Weekers vw verjaardag; v zegen
v.d. kinderen v.d. Kinderkrans; vd. leden
v Hedda v Rozelaar en familie; v echtp
v.d. Aartsbroederschap; v echtp CaulfieldCaulfield-Tholen (Basiliekkoor)
Tholen
13.00 uur Pl. Huwelijksdienst Stefhanie
Zaterdag 3 juni
Plieger en Daan Palmen.
09.00 uur: voor Mietsie Jacobs van
Dinsdag 16 mei
Thoor; v echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur v de leden v d AartsbroederZondag 4 juni
schap; v echtp Caulfield-Tholen
Hoogfeest v Pinksteren
Donderdag 18 mei
10.00
uur gestichte jaardienst Christine
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v
Joosten; v echtp Caulfield-Tholen
echtp Caulfield-Tholen.
(Basiliekkoor)
Zaterdag 20 mei
Maandag 5 juni
09.00 uur: ter ere voor O.L,Vr.v.h.H.Hart;
Tweede Pinksterdag
v echtp Caulfield-Tholen
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10.00 uur v Dialectmis ;voor de levende
en overl leden v d Aartsbroederschap; v
echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 juni
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 15 juni
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
v echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 17 juni
09.00 uur voor de levende en overl leden v
d Aartsbroederschap; v echtp CaulfieldTholen
NB. NB. Zondag 18 juni geen H.Mis ivb
Sacramentsprocessie
Basiliekmededelingen: Voortaan vieren we het Jaarfeest van onze Basiliek altijd op de
Zondag ná Sacramentszondag. Dit is in overeenstemming met de Jaarkalender van onze
Nederlandse Kerkprovincie. Maar vooral ook omdat ons jaarfeest tezamen valt met
H. Hartfeest van Maria en H. Hart van Jezus en niet te vergeten het Jaarfeest van
Issoudun (Fr), de bron van onze Mariale H. Hartdevotie.
►►►Dit jaar zal dat zijn op ZONDAG 25 juni a.s.!!!◄◄◄
Afsluitend Thema dit jaar: 150 jaar naaldwonder van Sittard met als hoofdcelebrant namens
onze bisschop: Hulpbisschop Mgr. E. de Jong.
Te verwachten bedevaartsgroepen:
Bedevaart Wijnandsrade komt dit jaar op zondag 7 mei om 10u.
Bedevaart Parochie H. Hart v Jezus, Overhoven op zondag 11 juni om 10.00 u.
Bedevaart H. Petruskerk op zaterdag 24 juni om 18.00 u.
Bedevaart Zusters FDNSC uit Tilburg op 16 augustus om 12.00 u.
Rozenkransgebed: Vrijdagmiddag is rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt voorgegaan
door pastoor Kerkhofs. LET OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl
Bij deze oprechte dank aan Gertie, Mia, Bertine en Ellie. Zij kwamen om het koper van de
Basiliek te poetsen…geweldig ! Nog fijner om te horen dat we voor Kerstmis weer op hun
mogen rekenen (es Gos bleef )
10.00 uur voor de levende en overl leden v de
Aartsbroederschap; v echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Dinsdag 6 juni
09.00 uur VERVALT!! vw H Mis gisteren
Donderdag 8 juni
10.30 uur voor de kinderen van de
Kinderkrans; v echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 juni
09.00 uur ter ere voor O.L.Vr.v.h.HHart; v
echtp Caulfield-Tholen
Zondag 11 juni
Hoogfeest van de H Drie-eenheid

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


VASTENACTIE 2017
De Vastenactie, dit jaar voor de Kinderen van Mpongwe (Zambia), heeft in onze parochie ruim
€ 208,- opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers en ook grote dank aan alle medewerk(st)ers.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie
ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: tel. 4512275. Op vrijdag 2 juni (1 e vrijdag van de
maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.
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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 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria &
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 10
tot 17 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de zomer
van 14 tot 16 uur.
Elke woensdag wordt in de Maria- & Bernadettekapel om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.
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4E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 6 mei
19.00 u Zeswekendienst Eva Ruber-Ehlen
Jrd Gerda Kalkhoven- van den Bongard
en Toon Kalkhoven en ouders van den Bongard-Larosch
Maandag 8 mei
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 10 mei
19.00 u t.e.v. H.Antonius
5E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 13 mei
19.00 u Presentatieviering Eerste Heilige Communicantjes
Maandag 15 mei
19.00 u Willy van Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 17 mei
19.00 u t.e.v. H.Antonius
6E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 20 mei
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 22 mei
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 24 mei
19.00 u Vigilie Hoogfeest Hemelvaart - t.e.v. Heilige Antonius
7E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 27 mei
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 29 mei
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Woensdag 31 mei
19.00 u t.e.v. H.Antonius
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Zaterdag 3 jun
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
♫Bernadettekoor
Maandag 5 jun
Geen H.Mis
Woensdag 7 jun
19.00 u t.e.v. H.Antonius
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
Zaterdag 10 jun
19.00 u Jrd Wim Messing en voor Fien Schmeitz
Maandag 12 jun
19.00 u Willy van Hees en overleden Ouders Keijzers-Franken
Woensdag 14 jun
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 5 juni bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
Overleden
Tjeu Peters, Smithlaan 151 82 jaar †26-03-2017
Moge hij rusten in de vrede en de vreugde van de verrezen Heer!
Donderdag 15 juni: SACRAMENTSDAG IN/ROND LEMBORGH: Limbrichterveld en Hoogveld
Op 15 juni viert de kerk voor de 753ste keer het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus. Deze dag is beter bekend als Sacramentsdag. Op deze dag
organiseert Zuyderland Lemborgh voor de 12 e keer haar jaarlijkse sacramentsprocessie. U
bent van harte uitgenodigd om mee te lopen in de processie of te komen kijken. De processie
start om 10.30 uur in de hal van Lemborgh. Nadat de processie door Lemborgh is getrokken
zal via de Bradleystraat en de Smithlaan het rustaltaar bezocht worden in de Hof van
Onthaasting bij het zorgcentrum Hoogstaete. Daar zal dit jaar tevens een nieuw geplaatst
gietijzeren kruis onthuld worden. Daarna zal de processie naar de tuin van Lemborgh trekken
alwaar bij de Mariakapel de afsluitende zegen met het Allerheiligste wordt gegeven. Na
afloop van de processie bent u namens de directie en het personeel van Lemborgh van harte
uitgenodigd voor een kopje koffie om nog even na te genieten van het hele
processiegebeuren. Bij slecht weer vindt de gehele processie plaats in verpleeghuis
Lemborgh. Tot de 15e juni!
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN
Zondag 7 mei: 4e Zondag van Pasen
10.30 uur
Cantate
Overleden ouders Cremers-Honings en zoon Jan; jaardienst ouders van MontfortVleeshouwers en zoon Jo; ouders Meulenberg-Thissen; Sjer Jacobs
Zondag 14 mei: 5e Zondag van Pasen
10.30 uur The Voices of Kids
gezinsviering met presentatie communicanten. Intenties v Tiny Ruyters-Honings; Hub Hacken
en Tiny Hacken-Hendrix; Piet Peters; Sjer Jacobs
Zondag 21 mei: 6e Zondag van Pasen
10.30 uur
Volkszang
Truus en Co Klaus vanwege de huwelijksdag; v Sjer Jacobs
Donderdag 25 mei: Hemelvaart van de Heer
11.45 uur The Voices of Kids
Eerste H. Communie. Intentie voor welzijn van onze parochie
mmv Jeugd Philharmonie
Zondag 28 mei: 7e Zondag van Pasen
10.30 uur
Volkszang
Annie Nicoll-Poussart; jaardienst Sjeng Frissen, Sjer Jacobs
Zondag 4 juni: Hoogfeest van Pinksteren voor Sjer Jacobs 10.30 uur
Cantate
Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag v overl weldoeners 10.30 uur
Volkszang
Zondag 11 juni: Hoogfeest H. Drie-eenheid LET OP !!
10.00 uur
Cantate
LET OP: Bedevaart naar Basiliek
géén mis in Overhoven
OVERLEDEN Op 26 april j.l. is overleden dhr. Sjer Jacobs. Hij woonde Overhoven 67,
Sittard. Hij is 85 jaar geworden. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 18 juni om
10.30 uur.
ROZENKRANSGEBED
In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard
Wekelijks is er op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur rozenkransgebed
U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.
Kinderen die meekomen om de rozenkrans te (leren) bidden krijgen een kleine attentie.
BEZOEK AAN DE HOSTIEBAKKERIJ IN KEVELAER
Net als vorig jaar zullen de kinderen, die dit jaar de Eerste H. Communie doen, op woensdag
10 mei een bezoek gaan brengen aan de hostiebakkerij in Kevelaer. De kinderen zullen daar
gaan kijken hoe de hosties gemaakt worden en ze mogen zelfs meehelpen om hun eigen hosties
te stansen. Tevens zullen ze een kaars uitzoeken voor de Grote Dag en bezoeken ze de
Genadekapel, de Sacramentkapel, en de Kaarsenkapel. Kapelaan van der Wegen zal hen
begeleiden en de nodige uitleg geven. We vertrekken om 12.45 uur vanaf de school.
DE COMMUNICANTEN STELLEN ZICH VOOR!
Op zondag 14 mei zullen onze communicanten zich aan u voorstellen! Dit gebeurt in de
speciale presentatieviering, die begint om 10.30 uur in onze parochiekerk.
Dit jaar zijn er 17 communicanten van onze basisschool, die samen met 5 leerlingen van
S.B.O. Het Mozaïek op Hemelvaartsdag hun Eerste Heilige Communie zullen doen.
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Het zijn van Katholieke BS Overhoven: Kyana Arends, Birgit Bindels, Renske Frusch; Lenn
Goedermans, Yoëlle Horn, Lina Leers, Maddison van Lent, Marcello Lenting, Rick Meevissen,
Jaideny Passon, Yara Pisters, Jayda Roberts, Divano Stuiver, Jivano Stuiver, Lance van der
Venne, Marilène Webers, Danique Wolters. Van SBO Het Mozaïek doen mee Jordy Derks,
Dylano Kelleners, Sem Langeweg, Lorenzo Potthoff en Wes Schlicher.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze presentatieviering bij te wonen.
EERSTE H. COMMUNIE
Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei zullen 22 kinderen in de H.Hart van Jezuskerk in
Overhoven hun eerste H.Communie doen. Deze communieviering begint om 11.45 uur. De
communicantjes vertrekken vanaf de school o.b.v. de Jeugdphilharmonie. We verzoeken u
dringend om in de kerk plaats te nemen voordat de communicanten de kerk in gaan. De
communicanten gaan als laatste de kerk binnen.
BEDEVAART BASILIEK
Op zondag 11 juni houden wij weer onze jaarlijkse bedevaart naar de basiliek van O.L. Vrouw
van het H.Hart in Sittard. Iedereen vertrekt op eigen gelegenheid naar de basiliek. De H, Mis
zal daar om 10.00 uur beginnen en wordt opgedragen door pastor Ewals. Na de H. Mis zijn wij
welkom in het Mariapark voor een kop koffie en een stukje vlaai. Dit kan echter alleen bij
voldoende deelname. Wilt u zich a.u.b. hiervoor opgeven bij een van de vrijwilligers in ons
parochiekantoor of bij Leni Bosman. N.B. Er is dan geen mis in Overhoven!
VASTENACTIE
De vastenactie, die dit jaar bestemd was voor de Stichting "Geef de Kinderen van Mpongwe
een Toekomst (GKMT) heeft dit jaar in onze parochie € 314,60 opgebracht. Aan alle gevers
hartelijk dank namens de Stichting GKMT.
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op 26 april j.l. kreeg dhr Frans Frissen een Koninklijke onderscheiding voor het vele
vrijwilligers-werk dat hij met name in onze parochie deed. Hij is al sinds zijn jonge jaren actief
binnen de parochie in Overhoven. Na een periode van misdienaar, werd hij acoliet, droeg zorg
voor het uitreiken van de thuiscommunie, bezoekt parochianen, verzorgt avondwaken enz.
Tegenwoordig is hij alweer heel wat jaren koster. In het verleden was hij ook jarenlang
initiatiefnemer en dirigent van een aantal muziekgezelschappen. Hij is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Frans, van harte proficiat met deze onderscheiding en dank voor alles
wat je deed en doet voor onze parochie! (zie ook blz 7)
85 JAAR H. HARTKERK OVERHOVEN - SITTARD
In 2017 bestaat de H. Hartkerk in Overhoven-Sittard 85 jaar. Dit gebeuren wilt de parochie niet
zomaar voorbij laten gaan. De parochie van Overhoven hangt dan namelijk de vlag uit!!
Op zondag 25 juni 2017 zal er om 10.30 uur een Feestelijke Eucharistieviering gehouden
worden in de parochiekerk van het H. Hart, Geldersestraat 37 Sittard. Deze Eucharistieviering uit dankbaarheid voor dit bijzonder jubileum, zal tevens de dankviering zijn voor de
Communicanten. De muzikale opluistering zal verzorgd worden door een speciaal
samengesteld Jubileumkoor. Aansluitend is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in "Oos
Kaar", Geldersestraat 41 Sittard. Er zullen dan optredens zijn van o.a. Niels Sievers, De
Hofzengers, e.a. Uiteraard staat de koffie met gebak en een hapje en drankje dan voor u klaar!
Ook voor de kinderen zullen er activiteiten georganiseerd worden zoals “oud Hollandse
spelen”, een springkussen, schminken, en nog veel meer! Wij willen jong & oud, parochiaan
en niet-parochiaan van harte nodigen om met ons dit heuglijk feit te vieren.
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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KOFFIEDRINKEN Op zondag 7 mei en op zondag 4 juni is er weer koffie drinken in ons
parochiezaaltje, na de H. Mis. THUISCOMMUNIE
Op zondag 14 mei en op zondag 11 juni wordt er voor aan huis gebonden parochianen uit de
wijk 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.
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:

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

www.rk-kerken-sittard.nl
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. 6 verschijnt op
17 juni en loopt tot en met 29 juli 2017.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 9 juni 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.

Opmerkelijke Uitspraken:
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Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten,
maar de echo ervan duurt eindeloos. -- Moeder Teresa
Fouten zie je dik als de liefde dun is. -- P. Bosmans
Leeftijd is niet belangrijk, maar wat je met die jaren hebt gedaan wel. – onbekend
De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren -- A. Einstein
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