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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 13 januari 2018.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
ADVENT……. ZET U EEN ENGEL IN DE KERSTSTAL?
JUIST DIE ENGEL ZORGT VOOR EEN HEEL ANDERE KIJK OP UW LEVEN
Het is weer hoogconjunctuur voor engelen – en dan bedoel ik niet zozeer de kleine engeltjes
die in de etalages van vele warenhuizen nu reeds voor een zekere kerstsfeer zorgen. Neen,
engelen zijn echt overal aanwezig – in de media bv en vooral ook in de reclame, “je bent echt
een Engel….”, en bij zakenbedrijven: bijv. Café “Den Engel”, de zeep van “de Witte Engel”,
Bakkerij “de reddende Engel”, de B&B “de lachende Engel”, ontelbare restaurants met een
engel in hun naam, enz. Het is overduidelijk: engelen zijn uit onze samenleving niet meer weg
te denken. Ze hebben hoogconjunctuur!!
Je kan echt niet ontkennen dat engelen zeer populair zijn, ook in de
Bijbel. Ik heb een collega-deken die als hobby heeft: engelenbeeldjes
verzamelen. Zijn huis staat er vol van! Engelen spelen in zeer veel
Bijbelse gebeurtenissen een grote rol. En wanneer we uit de Heilige
Schrift alle tekstgedeelten waarin engelen een rol spelen zouden
verwijderen, zou de Bijbel niet alleen beduidend slanker zijn, maar zou hij ook beroofd zijn
van één van zijn belangrijkste kenmerken. En dat geldt zowel voor het Oude als voor het
Nieuwe Testament: een engel met vlammend zwaard verhinderde Adam en Eva terug te keren
naar het paradijs. Engelen verkondigden aan Abraham, de stamvader van het geloof, dat zijn
vrouw, ondanks haar hoge leeftijd, nog een zoon zou baren. En ook voor de uittocht uit Egypte
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en de moeilijke tocht naar het beloofde land stuurt God een engel mee om de Israëlieten te
beschermen. Ook in het Nieuwe Testament duiken er altijd weer engelen op bij alle belangrijke
episodes in het leven van Jezus. Het begint reeds bij zijn ontvangenis en geboorte: het is een
engel die aan Maria de boodschap overbrengt dat ze een zoon zal baren. En ook in de dromen
van Jozef verschijnt meerdere keren een engel om hem gerust te stellen. Bij de herders op de
velden, en ook bij de kribbe, verschijnt zelfs een heel engelenkoor, en ook na Jezus‘ dood is het
weer een engel die bij het lege graf de vrouwen aanspreekt en geruststelt.
Al die voorbeelden wijzen gewoon op ogenblikken van bijzondere betekenis in de
heilsgeschiedenis. Er staan in de Bijbel nog veel meer verhalen waarin engelen een rol spelen.
Hoe komt het dan toch dat wij, ondanks al die getuigenissen uit de Bijbel, het toch zo moeilijk
hebben om in engelen te geloven? Komt dat omdat we hen niet kunnen aanraken of zien? Of
omdat we eigenlijk geen andere vergelijkbare wezens kennen? Maria, Jozef en ook de herders
vormen voor ons helemaal geen probleem. Dat zijn immers ook gewone mensen zoals we er zo
velen kennen. Maar een engel – wat is dat? Een dergelijk wezen is voor ons niet te grijpen of
te begrijpen. Maar tussen hemel en aarde zijn er nu eenmaal niet alleen dingen die we met onze
ogen kunnen zien, maar ook nog veel andere. Zo heeft ook niemand van ons God ooit gezien,
en toch geloven wij in Hem!
Zo is het ook met de engelen. Je kan ze met je ogen niet zien en ze met je verstand ook niet
begrijpen. Engelen kan je, net zoals zo vele geloofszaken, alleen met je hart zien. Alleen de
diepste lagen van onze ziel kunnen het geheim van de engelen beroeren,. En die diepere lagen
worden dikwijls alleen maar in onze dromen naar boven gehaald. Daarom, zo vermoed ik, zijn
er in de Bijbel zo veel verhalen van engelen die iemand in een droom zijn verschenen.
In de komende Advent wijst Jesaja (Jes. 63,16) op de
droom van Jacob, de zoon van Isaak.(zie afbeelding
bijgaand schilderij van William Blake, 1805) In een
angstige nachtdroom scheurde de hemel a.h.w. voor hem
open. Wat was gebeurd? Jacob heeft, met de hulp van
zijn moeder Rebekka en via een bord linzensoep, zijn
broer Esau om zijn eerstgeboorterecht bedrogen en nu is
hij op de vlucht voor diens wraak en ook voor zijn eigen
verleden. Wanneer op een avond, op weg naar Haran, de
duisternis valt, legt Jacob zich te slapen (Gen. 28, 16).
Hij legt een steen onder zijn hoofd, en dan denken wij
natuurlijk, waarom een steen? Een hoopje mos of loof
zou toch veel comfortabeler zijn geweest. Maar dat past
niet in het verhaal, die steen is een symbool voor al het
zware, al het aardse en al wat ons in het leven belast.
Laten wij die steen dan ook adopteren als ons eigen
symbool en hem vullen met onze eigen gedachten en
overwegingen. Welke zorgen liggen er bij U ‘s avonds
als een steen onder uw hoofdkussen? Onder welke twist, privé of beroepsmatig, lijdt u, net
zoals Jacob lijdt onder zijn twist met Esau, met je broer, zus of familielid? Waarvoor bent U op
de vlucht of op welke manier voelt u zich uitgesloten, zoals Jacob, die heel alleen en verlaten
in de open lucht moet overnachten?
Als Jacob inslaapt, heeft hij een droom: Hij ziet een ladder die op de aarde staat en tot in de
hemel reikt. Van een dergelijke directe verbinding tussen ons aardse leven en de hemel zouden
wij toch ook wel graag gebruik kunnen maken. Dan zouden we alleen maar omhoog moeten
klimmen om de Hemelse werkelijkheid te kunnen beleven. Maar die ladder functioneert enkel
vanuit de hemel naar Jacob toe. Die hemelse ladder is bij Jacob ook geen dood voorwerp uit
hout, maar een ladder van engelen die afdalen en opstijgen. Zij zorgen voor een levende
verbinding tussen God en de mensen, tussen Hemel en aarde. Hier wordt echt duidelijk
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waarom engelen “Boden van God” worden genoemd. Want helemaal bovenaan de ladder ziet
Jacob God staan die hem deze grote belofte doet: Zijn nakomelingen zullen zo talrijk zijn als
het stof op de aarde, en het land waarop hij zich bevindt zal aan hem en zijn nakomelingen
toebehoren. God spreekt daar tegen Jacob ook die mooie zin uit: „Ik ben met jou, ik zal je
behoeden waar je ook bent”. Dus: geen vloek, geen wraak, geen gerol van Gods spierballen,
maar een reusachtige belofte, waar Jacob nooit op had durven hopen. Hij weet nu dat hij,
ondanks zijn duister verleden, toch een toekomst heeft in en met God.
Wanneer hij wakker wordt spreekt hij uit hoe hij zijn droom begrijpt: „Werkelijk, hier op deze
plaats is de Heer aanwezig, en ik wist het niet!” Midden in dat eenzame land, bij het slapen met
een steen onder zijn hoofd, heeft Jacob een heel nieuwe kijk op zijn leven en op zijn omgeving
gekregen. Want op deze plaats is er voor hem een directe verbinding met God.
Wat betekent dat voor ons? Wanneer wij erin slagen om met de ogen van ons hart te kijken,
wanneer wij in een droom, of gewoon bij een intensief gebed die levende ladder ook zouden
kunnen waarnemen, dan zou ons leven ook een heel andere betekenis krijgen. Want door die
levende ladder zegt God ook tot ieder van ons: “Ik ben bij je, ik zal je behoeden waar je ook
bent.” Dan kunnen we, net zoals Jacob zeggen: “De Heer is met mij, ook in deze onmogelijke
situatie, ook op deze plaats, en ik wist het niet.“ Verwaarloos je engel(bewaarder) dus niet.
Een goede Advent toegewenst. Want dat brengt ons tot een Gezegende Kerstvreugde die ik U
allen – mede namens collega’s en kerkbestuur – van harte toewens. En die heerlijke vreugde
brengt ons vanzelfsprekend in het nieuwe jaar 2018! Zo wil Hij met Zijn Zegen ons ook in het
komende jaar sterken: God zij dank!
Deken Wilbert van Rens
GEBEDSINTENTIES
december
De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand
2017
december luidt: Ouderen. Dat ouderen met steun van families en
christengemeenschappen, hun wijsheid en ervaring mogen inzetten voor de
verbreiding van het geloof en de vorming van nieuwe generaties. De
pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand januari luidt:
Religieuze minderheden in Azië. Dat christenen en andere religieuze
januari
minderheden in Aziatische landen in staat mogen zijn om hun geloof in
2018
volledige vrijheid te beleven.
OUDE TESTAMENT: HET BOEK KLAAGLIEDEREN……
In de vorige 3 uitgaven van ons parochieblad kwam telkens een boekwerk
van wijsheidsliteratuur ter sprake uit het Oude Testament: we lazen een
kleine samenvatting over Esther, Ruth en Hooglied. Het is het literair genre
dat vaak voorkwam in het Oude Nabije Oosten. Dit genre wordt gekenmerkt
door wijze uitspraken die de bedoeling hebben om iets over godgeleerdheid
en deugd bij te brengen. Het hoofdprincipe van wijsheidsliteratuur is dat terwijl ook technieken van het traditioneel vertellen van een verhaal gebruikt
worden - deze boeken tevens bepaalde inzichten en wijsheden over geloof, natuur en realiteit
van alle dag aan de lezer over te brengen. Vandaag het bekendste boek van wijsheidsliteratuur:
Klaagliederen (in Hebreeuws Eichah) Klaagliederen wordt toegeschreven aan de profeet
Jeremia. Het werd voor de vernietiging van de Tempel geschreven, als profetische
waarschuwing en beschrijft zowel de vernietiging van de eerste Tempel in Jeruzalem als de
ballingschap van het Joodse volk. Het is niet geschreven voor een boek ter herinnering.
Daarom kent men de gewoonte Klaagliederen te lezen in de synagogen op de vastendag Tish
Be’Av, de herinneringsdag van de vernietigingen van zowel de Eerste Tempel 9422 voor de
gewone jaartelling (=587 v.C.) tijdens de ballingschap, als de Tweede Tempel (68 vóór de
gewone jaartelling). Het boek vertelt de pijn en wanhoop van de natie vanwege het verlies van
de Heilige Tempel en het Heilige land. Bij ons worden de Klaagliederen gelezen in de tijd voor
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Pasen, tijdens de vastentijd en door de gelovige Joden worden ze nog altijd gezongen bij de
Klaagmuur in Jeruzalem. Lees en herlees de Heilige Schrift. Samen lezen in de H Schrift?
Bel deken Wilbert van Rens. 046-4512275 of kapelaan A. vd Wegen 046-4512628.

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

WIJ GAAN WEER NAAR PATER PIO, ST. FRANCISCUS EN ST. ANTONIUS
NEGENDAAGSE BEDEVAART VAN 19 TOT EN MET 27 JUNI 2018

De huidige Paus, die bewust de naam van Heilige Fransciscus aannam, roept ons op om ons
weer hernieuwd te laten inspireren door deze heilige. Die nam het steeds weer op voor de
zieken en verstotenen in onze maatschappij en liet zich onverschrokken leiden door het
opperste Gebod van het Evangelie: De Naastenliefde. Deze 9-daagse reis kost slechts € 745,-per persoon in een twee persoonskamer. De toeslag eenpersoons kamer is €140,--. Incl:
 Vervoer per luxe touringcar met veel beenruimte
 Verzorging op basis van halfpension in goede hotels met alle kamers minimaal
douche/wc en allemaal een lift.
 Alle excursies ( exclusief eventuele entrees)
 Voor slechts € 45,-- per persoon kunt u deelnemen aan de collectieve
annuleringsverzekering te betalen bij de aanmelding.
 Geestelijke begeleiding door Mgr. W. van Rens
 Bekwame reisleiding door de stichting Bon Pasteur
Aanmelden via een aanmeldingsformulier dan wel via email gerard@vanrens.be of bij deken
Mgr. W. van Rens Informatie bij Stichting Bon Pasteur, Euregionale organisatie voor
Bedevaart-, Concert- en Cultuurreizen p.a Leurestraat 13 , 3730 st. Huibrechts Hern (B)
AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK
gehouden. In deze maand is de laatste Open Kerk op donderdag 21 dec. 2017.
Ook in 2018 is weer OPEN KERK. De volgende data kunt u al noteren:
de donderdagen 22 februari, 8 maart, op maandag 19 maart St. Joep:
14.00 – 16.00 u, verder op 12 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 30 aug., 20 sept.,
25 okt., 22 nov., 13 dec. (telkens van 10.30 u-12.30 u)
VANWEGE WINTERTIJD WORDT IN DE ST-MICHIELSKERK de wekelijkse
Aanbidding gehouden - zoals gebruikelijk - op de Donderdag. De Uitstelling
begint om 19u30 na de avondmis. De Donderdag is voor ons immers de dag van de
Instelling H. Eucharistie.
RIDDERORDE VAN HET HEILIG GRAF VAN JERUZALEM
Onlangs zijn 2 personen uit onze kerkgemeenschap van Sittard en omgeving benoemd en
opgenomen als lid van deze unieke Ridderorde. Het waren Mevr. Marjo van HelvertWilleme uit Nieuwstadt, die in Sittard onze vice-voorzitter is van het Aartsbroederschap
H.Hart van Maria (Basiliek) en uit onze parochie van HH Petrus & Michaël Dhr. Mr. Frank
Hage, oud-secretaris kerkbestuur, secretaris Vrienden Zrs Dominicanessen, secretaris Stichting
Rector Dieteren, lid Bestuur Banneux, Paredisfonds enz. Dat gebeurde onlangs tijdens een
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bijzondere kerkelijke eucharistieviering te Delft. Met een echte ridderslag en het omhangen
van het lint met Jeruzalem-kruis vond de installatie (investituur) plaats op zaterdag 4 november
tijdens de pontificale Eucharistieviering met Bisschop A. Hurkmans in de Grote Kerk van
Delft. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een kerkelijke werkorde. Vanaf
deze plaats wensen wij hen van harte proficiat met deze eervolle benoeming. We hopen dat
hun werk veel heil en zegen mag brengen in onze kerk en in het Heilig Land. Als belangrijkste
opdracht ondersteunt de Orde geestelijke, charitatieve, culturele en sociale projecten in het
Heilig Land. Verdieping van het geloofsleven en onderlinge broederschap zijn - naast de
caritas - de pijlers van de Orde.
De Orde wordt voor het eerst genoemd in 1103, toen Boudewijn I, koning van Jeruzalem,
toestemming gaf om een wacht van ridders in te stellen rond het Heilig Graf. Gedurende vele
eeuwen werden pelgrims in Jeruzalem tot ridder van het Heilig Graf geslagen. Het kwam
echter niet tot een blijvende en hechte structuur. In 1848 stelde paus Pius IX de orde opnieuw
in met als opdracht in het Heilig Land kerken, scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen op
te richten en in stand te houden.
Momenteel telt de Orde wereldwijd 30.000 edelvrouwen en ridders, van wie 320 in Nederland.
De Nederlandse landscommanderije staat onder leiding van de landscommandeur Michael
Brenninkmeijer en onder de geestelijke leiding van de grootprior mgr. Hurkmans, oudbisschop van 's-Hertogenbosch.

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!

BELANGRIJKE BIJEENKOMST MET PAROCHIANEN
Zoals al in het vorige parochieblad aangekondigd organiseert het kerkbestuur in het Mariapark
aan de Oude Markt op donderdag, 7 december 2017 om 20:00 uur een bijeenkomst met en
voor de parochianen van ons cluster. We willen deze avond samen nadenken over de toekomst
van onze Kerk. Kerkbesturen zijn veelal met zakelijke dingen bezig want die moeten nu
eenmaal gebeuren. Kerkgangers komen naar de kerk, zien de kaarsen weer branden, de H.Mis
wordt gedaan, en daarna staat de volgende week weer voor de deur. Maar hoe ziet de toekomst
eruit? Paus Franciscus weet het zeker: een van de belangrijkste taken van de kerk is gelegen in
de diaconie: de dienst aan de naaste. Wat kunnen we doen? Hub Vossen van de Dienst Kerk en
Samenleving komt daarover vertellen. En in 2013 organiseerde het kerkbestuur een
informatiebijeenkomst waarin vooral gesproken werd over het ‘huishoudboekje’ van de
parochie. Daarover willen we ook samen met de parochianen verder nadenken. Kortom:
iedereen die over de toekomst van onze Kerk wil meepraten is van harte welkom.
Het Kerkbestuur

ADVENTSACTIE 2017: HOOP VOOR MOEDER EN KIND
Wie ooit moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens, van het ene
moment op het andere, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis
zichtbaar, maar ook toekomst. Adventsactie 2017 vraagt aandacht voor vijf bijzondere
projecten waarin moeders en kinderen centraal staan.
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Net als de Bisschoppelijke Vastenactie doet in aanloop naar Pasen, zamelt de Bisschoppelijke
Adventsactie in de aanloop naar Kerstmis geld in voor projecten in de Derde Wereld. Dit jaar
is ervoor gekozen om de hoop van moeders en kinderen op een betere toekomst centraal te
stellen. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil
ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net
als destijds die kleine baby in Bethlehem.
De Adventsactie steunt de opvang van straatkinderen in Rwanda in pleeggezinnen, de
opleiding van alleenstaande moeders in Congo, de bestrijding en preventie van ondervoeding
bij moeders met hiv en hun kinderen in Malawi, de hulp aan kwetsbare vrouwen in Burkina
Faso en een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever.
U kunt bijdragen via de collecte in de kerk in het derde weekend van december of via de
website van Adventsactie: www.adventsactie.nl
KERSTCONCERT VOOR ORGELRESTAURATIE
Op zondagmiddag 17 december 2017 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’
om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld
(Generaal Whitestraat 2, 6135 CN Sittard). U kunt deze middag genieten van koorzang en
fanfaremuziek. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee u in de kerststemming
kunt komen. Het concert zal verzorgd worden door Gemengd Koor Neerbeek (o.l.v. George
Bakx) en Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek (o.l.v. Ad Triepels). De pianobegeleiding zal
worden verzorgd door Pierre Lebon. Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen luisteren
naar dit concert. De toegang van het concert is gratis, vrije gave ten bate van de orgelrestauratie
wordt ten zeerste op prijs gesteld.

FINANCIEEL OVERZICHT 2013, 2014, 2015, EN 2016
Parochiecluster HH. Petrus en Michaël, H. Bernadette en H. Paulus
Staat van baten en lasten (x 1.000 euro)
2013
2014
2015
Bijdragen parochianen
176
197
175
Overige inkomsten, inkomsten uit vermogen
59*
27
43
235
224
218
Personeelskosten
Af: bijdragen in personeelskosten
Onderhoud gebouwen
Energie
Verzekeringen/zakelijke lasten
Kosten eredienst/pastoraal
Afdrachten Bisdom
Overige kosten

123
-37
37
40
27
23
40
41
294

122
-29
19
34
24
32
44
38
284

111
-38
16
29
26
25
43
34
246

2016
197
38
235
131
-53
32
32
23
16
29
34
244

Exploitatiesaldo (negatief)
-59
-60
-28
-9
* incl. 21 huur Urnenhof: de exploitatie van de Urnenhof in de Baandert vindt vanaf
2014 plaats in een gescheiden/aparte exploitatie.
De 'bijdragen van parochianen' in 2016 waren 22.000 hoger in vergelijking met 2015, vanwege
een (grotere) incidentele bate in 2016. Ook in 2014 ontving de Parochie een incidentele bate
(13.000). De bijdragen en de overige inkomsten bestaan uit: kerk-/gezinsbijdragen, collecten,
misstipendia, uitvaarten en huwelijken, opbrengsten uit vermogen. De personeelskosten zijn
enerzijds toegenomen, anderzijds ontving de Parochie meer functionele vergoedingen. De
geclusterde parochies vergen een extra personele inzet. De post 'onderhoud gebouwen' viel in
2014 en 2015 nogal mee. De staat van baten en lasten biedt nu, maar ook de komende jaren,
géén dekking voor groot onderhoud (restauratie aan de monumentale kerkgebouwen). Groot
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onderhoud kan louter worden uitgevoerd met subsidies van overheden en opbrengsten uit
acties. Verdere bezuinigingen zullen de komende jaren noodzakelijk zijn! Alle vormen van
bijdragen zijn en blijven dringend nodig. Het Kerkbestuur verwacht ook de komende jaren
negatieve resultaten met als gevolg een (verder) interen op het eigen vermogen van de
parochie(s).
REGINA CARMELI
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur
• Eucharistische aanbidding (10.00 - 17.00 uur): 1e vrijdag, zondag (niet na de 1e
vrijdag)
• Rozenhoedje: maandag t/m vrijdag om 18.25 uur
• Gebedstijden van de zusters (in het Duits):
Werkdagen: 05.50 u: Lauden, ½ uur meditatie; 11.00 u: Lezingendienst, Sext; 17.10 u:
Vespers, ½ uur meditatie; 20.15 u: Dagsluiting
Zon- en feestdagen: 07.00 u: Lauden; 11.00 u: Lezingendienst, Sext;17.00 u: Eucharistische
Zegen, Vespers (na de 1e vrijdag: NL vespers); 20.15 u: Dagsluiting
Weekoverzicht zie op de website http://www.reginacarmeli.nl onder “Actueel”
Samstag, 2. Dezember 2017 (9.00 - 16.00 Uhr: Tag für das Leben: von Anfang bis Ende aus
Gottes Hand
Leitung: Frau Dr. Angelika Pokropp-Hippen, Münster
9.00 Uhr: hl. Messe - Impuls - Rosenkranz - eucharistische Anbetung - Kurzvortrag Fragestunde Kosten: € 12,00 (Kaffee, Tee, Suppe vom Haus, Butterbrote mitbringen)
Bezinningsavonden: woensdagen in de Advent 2017 (19.30 – 21.00 uur) 6 dec., 13 dec., 20
dec. Voorbereiding op Kerstmis rond het evangelie van de zondag
Leiding: Rector Ruud Goertz, zr. M. Renata Kart, Carmel DCJ, Kosten: € 5,00 per avond
Zaterdag 9 december 2017: jaarlijkse Mars voor het Leven in Den Haag - Meer info: 024
322 14 25, stirezo.nl
Busvervoer vanuit Limburg, vrije bijdrage voor de kosten! a.u.b. eigen lunchpakket
meenemen! Opstapplaats in Sittard: 8:30 u, Kollenberg
Zondag 24 december: 19.30 u.: plechtige Nachtmis (NL) Aanmelden bij: Bud de Witt, 045
525 80 08, bwtt@hotmail.nl of Jef Spons, 043 409 33 22, jeftien@live.nl
De kerstliturgie meevieren:
Maandag 25 december (1e Kerstdag): 09.00 u.:
feestelijke H. Mis (D)
Dinsdag 26 december (2e Kerstdag): 09.00 u.: Pl H.
Mis (NL, mmv koperkwartet Einighausen)

31. Dezember 2017 (22.00 Uhr) - 1. Januar 2018
(0.30 Uhr) Gebetsnacht hl. Messe – Rosenkranz –
Anbetungsstunde, 00.30 Uhr: Zusammensein (Austausch von Neujahrswünschen, …) Vrijdag
19 (17.00 u) - zondag 21 januari 2018 (15.30 u): Retraite: Voorbede voor mijn familie Meer
info en opgave: 077 851 73 56, www.bethabara.nl
Vrijdag 26 (18 u) - zondag 28 januari 2018 (16 u): Weekend voor gelovigen in de leeftijd
van 30 tot 50 jaar De spiritualiteit van de heiligen (deel 2) - info en opgave: 030 606 26 68,
www.platform30plus.nl
Zondag 11 februari (17.00 u) - dinsdag 13 februari (13.30 u) 2018 (carnaval):
Bezinningsdagen in stilte “Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart” Wij verdiepen ons in
de gevoelens van het god-menselijke Hart van Jezus. Het is vervuld van de eer van de hemelse
Vader en de grote liefde tot ons mensen. Het Heilig Hart van Jezus moge onze harten vormen.
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht, Kosten: € 84,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL
Sittard. Tel: 046 457 09 93, reginacarmelizrg@gmail.com, -- http://www.reginacarmeli.nl
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Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein St.-Michielskerk: Markt
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

H. DOOPSEL
Emma, dochter v ouders Janssen-Brigou, Mgr. Vranckenstraat 13 * 29-10-2017
Scarlett, dochter ouders Horn-Goulding, Harmoniestraat 15, Nieuwstadt * 29-10-2017
Tom, zoon v ouders Clemens-Remmerswaal, A. Laudylaan 28 * 5-11-2017
Marith, dochter ouders Vermin-Dassen, Pasweg 22, Bunde, * 5-11-2017
Danha, dochter v ouders Castillo-Gracia,Wilhelminastraat 33a, * 26-11-2017
We bidden dat de dopelingen Emma, Scarlett, Tom, Marith en Danha onder de goede
zorgen van de ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot
goede christenen.
OVERLEDEN
Elly Heijnen-Hausmans
Piet Veugen
Obe Jongstra
Thomas Nieuwenhuijsen

Baenjehof 22
Overhoven 17
Kastanjelaan 3
O. Broeksittarderweg 21

85 jaar
83 jaar
86 jaar
67 jaar

†
†
†
†

24-10-2017
25-10-2017
03-11-2017
15-11-2017

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

KERKBALANS
Sittard, december 2017
Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende
vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de
kerk een plek van betekenis voor u zijn.
De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en
Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden soms
culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel
mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een
andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Verder is de kerk actief
betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Bie Zefke en de opvang van vluchtelingen.
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is
dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Met dit parochieblad ontvangt u deze brief met het verzoek om
bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de
kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een
vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze kerk/parochie. We hopen dan ook dat we (weer) op u mogen
8 1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis
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rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe
plannen maken voor bijvoorbeeld de restauratie van de toren van onze H. Petruskerk.
Zoals vele handen het werk lichter maken, zo maken vele bijdragen de basis steviger. Uw
vrijwillige bijdrage vanuit betrokkenheid en draagkracht maakt het verschil.
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke
gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug.
U leest hier alles over op kerkbalans.nl maar ook op onze website rk-kerken-sittard.nl
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en
de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Al sinds 1973 vragen zij hun leden jaarlijks in januari
te geven voor de kerk. U kunt uw bijdrage storten op de volgende rekeningnummers:
Binnenstad:
NL51 INGB 0001 0325 40 t.n.v. Parochie Comité Sittard
Baandert:
NL07 INGB 0001 5719 73 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H.Bernadette
Overhoven:
NL37 INGB 0001 0353 14 t.n.v. Parochie H.Hart van Jezus
Limbrichterveld:
NL86 INGB 0003 2686 33 t.n.v. Kerkbestuur H.Paulusparochie
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.

UW AANDACHT S.V.P.
Kerkelijke Kalender komende weken: Periode van Advent-Kerst-Driekoningen.
Vrijdag 1 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 3 december: Eerste Zondag van de Advent (begin van het liturgische jaar B)
Attentie: Op de komende drie zondagen in de Advent (3, 10 en 17december, niet op 24
december vw Kerstavond):
om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk
Vrijdag 8 december: Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest Bisdom Roermond.
Zaterdag 9 december: Afscheidsdienst van Bisschop Frans Wiertz: 10u30 Kathedraal
Roermond, aansluitend receptie Theaterhotel De Oranjerie Roermond.
Zondag 10 december: Tweede zondag van de Advent.
Zondag 17 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete.
Maandag 18 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Pauluskerk, Limbrichterveld:
Boeteviering – met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op
Kerstmis
Dinsdag 19 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Michielskerk: Boeteviering –
met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
Woensdag 20 december: In de H.Hartkerk van Overhoven om 19.00 uur: Boeteviering –
met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
Zaterdagavond/zondagmorgen 23/24 december: Eenvoudige diensten Vierde zondag van
de Advent.
VANAF KERSTAVOND: HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER.
Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht, maar wilt u wel graag de
Kerstcommunie ontvangen, neemt u dan contact op met één van de priesters/diakens of de
administratie! Bel bijvoorbeeld 046 4512275 of 4512628 zie tel nummers laatste bladzijde.
Op Kerstavond: vigilie van Kerstmis ►► begint met Kerstcommunie voor zieken:
Zondag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de H. Kerstcommunie gebracht aan zieken en
aan-huis-gebondenen.
17.00 uur: St.-Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen, speciaal bedoeld voor
kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.
18.00 uur: St.-Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders
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v.a. 20.00 uur: St.-Petruskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter
voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt opgeluisterd door het St.Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen.
v.a. 22.45 uur: St.-Michielskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter
voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor.
Maandag 25 december: Eerste Kerstdag. PAS OP: 11u30 HOOGMIS in H. PETRUSKERK:
Half uur later!! In de St.-Michielskerk is er één Heilige Mis om 9u30!!
Dinsdag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Zondag 31 december: Hoogfeest van de Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Zondagavond 31 december: Silvesteravond/Oudjaar. Om 18.00 uur in de St.-Petruskerk: grote
dankdienst ter afsluiting van het jaar des Heren 2017 opgeluisterd door het St.-Petruskoor.
Maandag 1 januari 2018: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. LET OP: Na de Hoogmis van 11.00 uur in de St.Petruskerk bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (tegenover de
Basiliek).
Vrijdag 5 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 13 januari – 24 februari 2018.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
dinsdag 2 januari 2018 (NB PAS OP: één week eerder!!) 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
18.00 uur plev Hein Wittenhorst; gestev
11.00 uur gestpljrd Jack en Gerty Hagevoor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Simonis en familie; gestplev echtelieden Jeun
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
en Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev de
Nadiensten v Elly Heijnen-Hausmans, Piet
zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar
Veugen, Obe Jongstra en Thomas
ouders (St.-Petruskoor)
Nieuwenhuijsen (Gezinsmis)
16.00 uur vesperdienst
NB!! Gedurende winterperiode zijn de
Zondag 3 december
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk
Eerste Zondag van de Advent
Zaterdag 16 december Vigilie 3e Advent
11.00 uur pljrd ouders Ernest en Henriëtte
18.00 uur pljrd v ouders WijshoffPfennings-Gielkens; pljrd v Wim Veeke;
gestplev em-deken Cees Buschman;
Bormans; gestev voor zielenrust v overl
gestplev Rie Rutgers, echtgenoot en fam;
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
(Schola Sittardiensis S. Michaël)
Catharina Krux; Nadiensten Obe Jongstra
16.00 uur vesperdienst
en Thomas Nieuwenhuijsen (samenzang)
NB!! Gedurende winterperiode zijn de
Zondag 17 december, Zondag Gaudete
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk
Derde zondag van de Advent
Zaterdag 9 december Vigilie 2e Advent
11.00 uur pl1ejrd v Tjeu Storms en jrd v
18.00 uur Plzwd v Elly Heijnen-Hausmans;
Peter Storms; plev v Marieke Laeven;
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
gestpljrd Victor Eijckeler en Elly EijckelerKrux; Nadiensten Obe Jongstra en Thomas
Tummers; plev overleden familieleden PierNieuwenhuijsen (samenzang)
Weijzen (St.-Petruskoor).
Zondag 10 december
16.00 uur vesperdienst
Tweede Zondag van de Advent
NB!! Gedurende winterperiode zijn de
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk
10 1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis
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Zaterdag 23 december
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. v.d
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
fam. Roppe-Kissels (samenzang)
Catharina Krux; Nadienst Thomas
NB!! Gedurende winterperiode zijn de
Nieuwenhuijsen (samenzang)
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk
Zondag 24 december
Zaterdag 30 december Vigilie H Familie
Vierde Zondag van de Advent
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
11.00 uur gestplev v overl echtelieden Ellie
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
en Louis Corbeij-Gieskens (samenzang)
Catharina Krux; Nadienst v Thomas
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Nieuwenhuijsen (samenzang)
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
Zondag 31 december
14.00 uur Kerstcommunie
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
aan zieken
Zondag onder kerstoctaaf
17.00 uur Kindje wiegen
11.00 uur gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en
18.00 uur Gezinsmis plev
Joop Rutgers, en alle levende en overl
Louis Beurgens; 20.00 uur
leden vd fam Rutgers-Hulst (samenzang)
Vigilie met samenzang
Oudjaarsavond:
20.30 uur Nachtmis: pljrd ouders
18.00 uur gestplev lev. en overl. leden vd
Tummers-Janssen en jrd Gerrit Kolkman;
fam. Triepels-Vermij en voor Truus en Zef
plev om zegen voor heel het gezin; plev
Triepels-Jansen, gestplev lev. en overl
Louis en Betje Colaris-Spetgens;gestev
leden fam Jansen-Renckens (St.-Petruskoor)
levende en overl leden vd fam TriepelsMaandag 1 januari 2018, - Nieuwjaarsdag
Vermij en fam Jansen-Renckens en tevens
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
voor Truus en Zef Triepels-Jansen; plev v
octaafdag van Kerstmis
Trees en Cor de Wit-Neilen en tevens v
11.00 uur ev overl echtpaar CaulfieldDory Neilen (St.-Petruskoor)
Tholen; gestplev Lies Roppe en overl vd
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
fam Roppe-Kissels (samenzang)
NB 11.30 uur plev v René Caris; plev
NB!! Gedurende winterperiode zijn de
Miny Reijnders-Kuijpers; gestplev overl
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Zaterdag 6 januari Vigilie Driekoningen
Martin; pljrd v Wim de Vet; pljrd v Noël
18.00 uur gestev overl echtpaar VerviersRamakers en overl fam Ramakers-Indekeu;
Gieskens; gestplev Lies Roppe en overl. v.d
plev overl ouders Frans Palmen en Wies
fam. Roppe-Kissels; gestev voor zielenrust
NB!! Gedurende winterperiode zijn de
Palmen-Peeters (St.-Petruskoor)
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk
Dinsdag 26 december
ST.-MICHIELSKERK
19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe; gestev
Zondag 3 december
echtp Caulfield-Tholen
Eerste Zondag van de Advent
Dinsdag 5 december
09.30 uur plev v familie Peters-Frings; gestev
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
dankbaarheid voor bescherming en leiding
en Maria Hubertina Catharina Krux; gestev
(D);gestev echtp Caulfield-Tholen
echtp Caulfield-Tholen (Samenzang)
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensMaandag 4 december
Peulen en zonen Jozef en Martin
H. Johannes van Damascus, kerkleraar
Woensdag 6 december
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
H. Nicolaas, bisschop
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinom leiding te geven (D)
nen en de moed om godsdienstig te leven (D
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19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)

19.00 uur ev Hein Wittenhorst; jrd
echtgenoten Canton-Hermanns; gestev
echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Uitstelling-Aanbidding
Vrijdag 8 december
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de heilige Maagd Maria,
patroonsfeest Bisdom Roermond
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev overl
ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en
zoon Jo
Zaterdag 9 december
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken v zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 10 december
Tweede Zondag van de Advent
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hub C. Krux; gestev
echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Maandag 11 december
08.00 uur ev v overledenen vd fam Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur ev zielerust v Liza Zoeteman;
gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 12 december
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 13 december
H. Lucia, maagd en martelares
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Hein Wittenhorst
Donderdag 14 december
H. Johannes vh Kruis, priester/ kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie
19.30 uur Uitstelling-Aanbidding
Vrijdag 15 december
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur ev overl ouders Jamar-Martens
en jrd v Irma Jamar-Klings; gestev echtpaar
Caulfield-Tholen; ev Mia Bisschops
12 1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis

Zaterdag 16 december
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestev echtp CaulfieldTholen; fam. Jessen
Zondag 17 december: Zondag Gaudete
Derde Zondag van de Advent
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldTholen (Samenzang)
Maandag 18 december
08.00 uur ev de weldoeners v parochie (D)
19.00 uur ev Hein Wittenhorst; ev echtp
Caulfield-Tholen
Dinsdag 19 december
08.00 uur ev voor de zielenrust v alle
overleden priesters, diakens en
missionarissen vh bisdom Roermond (D)
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen; gestev echtp
Caulfield-Tholen
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Woensdag 20 december
08.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Marie-Thérèse van BrakellVleugels
Donderdag 21 december
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

OPEN KERK
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding
19.00 uur gestev overledenen vd fam
Feron-Hoenen;
19.30 uur Uitstelling-Aanbidding
Vrijdag 22 december
08.00 uur ev v d overl van de fam. Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev echtp
Caulfield-Tholen
Zaterdag 23 december
08.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken v zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 december
Vierde Zondag van de Advent,
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp
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Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Krux; gestev
echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Zondagavond 24 december
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
22.45 uur Vigilie met samenzang
23.00 uur Nachtmis: plev Jan Sproncken (vw
Schola Sitt. S. Michaël);gestplev Frits en Riet
Pfennings-van Santvoord; ev v d overledenen
van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit
dankbaarheid (D); gestev echtp CaulfieldTholen (Schola Sittardiënsis S. Michaël)
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
09.30 uur gestplev v overl familie DolsKusters; ev v overledenen vd fam Joseph
Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D);
gestev echtp Caulfield-Tholen; gestplev
Corry Wetzels-Wilms en v bijz. intentie
(Mannenkoor Si-Tard)
Dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
09.30 uur ev echtp Caulfield-Tholen
(samenzang)
Woensdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
Derde dag onder kerstoctaaf
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Hein Wittenhorst
Donderdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
Vierde dag onder kerstoctaaf
08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Mis Bisschops
Vrijdag 29 december
Vijfde dag onder kerstoctaaf
08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. fam. J.
Lejeune-Duykers
Zaterdag 30 december
Zesde dag onder kerstoctaaf
08.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; gestev
echtp Caulfield-Tholen; ev ter ere v
OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
zieken en noodlijdenden (D)
Zondag 31 december

Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Zondag onder kerstoctaaf
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldTholen (samenzang)
Maandag1 januari 2018, -- Nieuwjaarsdag
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis
09.30 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 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius
v Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
Weekdag van de kersttijd
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding (D);
19.00 uur ev Mia Bisschops; gestev echtp
Caulfield-Tholen
Woensdag 3 januari
De heilige Naam Jezus, gedachtenis
Weekdag van de kersttijd
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D)
19.00 uur ev Hein Wittenhorst; gestev
echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 4 januari
Weekdag van de kersttijd
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
perman. aanwezigheid in H. Eucharistie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Uitstelling-Aanbidding
Vrijdag 5 januari
H. Pater Karel, priester
Weekdag van de kersttijd
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestev
ter ere van het H. Hart van Jezus; ev tev H
Hart van Jezus tot eerherstel (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v
Mia Bisschops en overleden familie
Bisschops-Maessen; ev Klaus Scheibe en
fam Ten Dijck
Zaterdag 6 januari
Weekdag van de kersttijd
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08.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
Woensdag 10 januari
en bisdom (D); gestev echtp Caulfield-Tholen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev H Geest v nieuwe bisschop
Zondag 7 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren
Donderdag 11 januari
(Driekoningen)
08.00 uur ev Hein Wittenhorst
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl echtp
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Uitstelling-Aanbidding
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Vrijdag 12 januari
Catharina Krux; gestev echtp Caulfield08.00 uur ev Mia Bisschops
Tholen (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 8 januari
Zaterdag 13 januari
Feest Doop van de Heer
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev Lies Roppe en
08.00
uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
overledenen vd fam Roppe-Kissels
der
Kranken
v zieken en noodlijdenden (D);
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 9 januari
08.00 uur v alg noden v H Kerk en wereld
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
en leden vd Aartsbroederschap, v overl
Zondag 3 december
echtp Caulfield-Tholen
Eerste zondag van de advent
10.00 uur gestichte jaard.echtp.DiederenZaterdag 16 december
Limpens; v Mike Daniels; lev. en overl l.
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
vd Aartsbroederschap; v overl echtp
Zondag 17 december: Zondag Gaudete
Caulfield-Tholen.
Derde zondag van de Advent
10.00 uur Plzwd v Piet Veugen;gest. Jaard.
Dinsdag 5 december
09.00 uur overl echtp Caulfield- Tholen
Liza Joosten; overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 december
Dinsdag 19 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
Donderdag 21 december
leden vd Aartsbroederschap; v overl echtp
10.30 uur jaardienst overl ouders Maassen
Caulfield-Tholen
overl. ouders Geelen en fam; v de kinderen
vd Kinderkrans en leden vd AartsbroederZaterdag 9 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
schap, v overl echtp Caulfield-Tholen.
Zondag 10 december (Basiliekkoor )
Zaterdag 23 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Tweede zondag van de advent
10.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen ;
Zondag 24 december
Kerstmis-middag Veldeke.
Vierde Zondag van de Advent
10.00 uur v overl echtp Caulfield Tholen
Dinsdag 12 december
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
NB: Er is géén Nachtmis in de Basiliek!
Donderdag 14 december
Maandag 25 december
H. Johannes van het Kruis, priester en
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
kerkleraar
Eerste Kerstdag (Basiliekkoor)
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
10.00 uur v overl ouders Castro-Schelllinx;
voor een bijz intentie; v de levende en
14 1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis
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overl. Leden Aartsbroederschap; v overl
octaafdag van Kerstmis
echtp Caulfield-Tholen
10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans;vd
De Basiliek is open van 14 – 16 uur
lev en overl leden v Aartsbroederschap,
overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
Dinsdag 2 januari géén H. Mis
10.00 uur Plev overl echtp CaulfieldDonderdag 4 januari
Weekdag van de kersttijd
Tholen (Basiliekkoor) Basiliek is open
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans en
van 14-16 uur, Er worden kerstverhalen
vd lev en overl leden vd. Aartsbroederschap
voorgelezen bij de kerststal.
v overl echtpaar Caulfield –Tholen
Donderdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
Zaterdag 6 januari
Vierde dag onder kerstoctaaf
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur v overl echtp Caulfield -Tholen
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
Zondag 7 januari
leden vd Aartsbroederschap, v overl echtp
Hoogfeest Openbaring des Heren
Caulfield-Tholen.
10.00 uur overl echtp Caulfield Tholen
Zaterdag 30 december
Dinsdag 9 januari
Zesde Dag onder het octaaf van kerstmis
09.00 uur overl echtp.Caulfield Tholen
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 11 januari
Zondag 31 december
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
v overl en lev leden vd Aartsbroederschap,
Zondag onder kerstoctaaf
overl echtp.Caulfield-Tholen
10.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 januari
Maandag 1 januari, -- Nieuwjaarsdag
09.00 uur overl echtp.Caulfield-Tholen
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
Rozenkransgebed: Vrijdagmiddag is rozenkransgebed om 15:30 uur en wordt voorgegaan door
pastoor Kerkhofs. LET OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl

Parochie H. Bernadette - Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Diaken B. ter Haar, Verdistraat 32 Geleen  8500290
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973


H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 1 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie rondgebracht. Ook op zondag 24 december – begin van Kerstavond - wordt de
H.Communie rondgebracht vanaf 14.00 u. Op de 1e vrijdag in januari 2018 wordt geen H.
Communie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.
WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek
'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een
contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende
informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen
is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord),
maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Met ingang van 1 november is de winteropening in 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 om 16 uur het Rozenhoedje gebeden.

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

1E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 2 dec
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 4 dec
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 6 dec 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie
2E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 9 dec
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 11 dec 19.00 u Willy v. Hees en overl. O uders Keijzers-Franken
Woensdag 13 dec 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie
3E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 16 dec
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 18 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.30 u Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis
16 1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis
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Woensdag 20 dec 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie
4E ZONDAG VAN DE ADVENT
Zaterdag 23 dec
19.00 u Tev O.L.Vrouw v Lourdes; jrd v Lies Thissen-Janssen en overl fam
KERSTMIS: HEDEN IS DE VERLOSSER IS GEBOREN

Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van de Heer
Zondag 24 dec
20.00 u Heilige Kerstavond en Kerstnacht
Maandag 25 dec
Geen H.Mis
Woensdag 27 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE / MOEDERSCHAP VAN MARIA
Zaterdag 30 dec
19.00 u Jrd Overl. ouders Hendriks-Spijkers, zoon Vic, Bep en Huub; jrd v
Lies Tummers-Tangelder
Maandag 1 jan
Geen H.Mis
Woensdag 3 jan
19.00 u Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken
OPENBARING VAN DE HEER

Zaterdag 6 jan
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Maandag 8 jan
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 10 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Gedoopt Luc, zoon van ouders Van Kan-Steijns, Marshallstraat 24 * 26-11-2017
Gefeliciteerd! Wij hopen dat Luc onder de goede zorgen van zijn ouders, peetouders
en de hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goed christen.
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Helaas: Opening Donderdagmorgen vd kerk van 10.00 - 12.00 u. stoppen we per 1-12-2017.
Maandag 1 Januari om 11.00 uur Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark. U bent van Harte Welkom!!!
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 20 december bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

MISINTENTIES en INFORMATIE PAROCHIE H. HART V. JEZUS - OVERHOVEN
Zondag 3 december: 1e Zondag vd Advent 10.30 uur
Volkszang
Reinard en Fien van de Brock-Limpens; overleden ouders Cremers-Honings en zoon Jan; Hub
Hacken en Tiny Hacken-Hendrix
Zaterdag 9 december: Barbaramis
16.30 uur
Fanfare St. Barbara
Zondag 10 december: 2e Zondag vd Advent
10.30 uur
The Voices of Kids
Jaard. Corrie Frissen-Van Hoef; 10e jrd. Ria Schaeken-Kelderman; zeswekendienst Tinie Voetvan de Lee; jaardienst Bér Parren en ouders Tummers-Hamers en kinderen (gezinsviering)
Zondag 17 december: 3e Zondag vd Advent
10.30 uur
Cantate
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Piet Peters vanwege zijn sterfdag
Woensdag 20 december: Boeteviering
19.00 uur
Volkszang
Zondag 24 december: 4e Zondag vd Advent
10.30 uur
Volkszang
Bér Parren en ouders Tummers-Hamers en kinderen
Zondagavond 24 december: Vigilie Kerstmis 18.00 uur
The Voices of Kids
KERSTAVOND
Plechtige Nachtmis
20.00 uur
Cantate
Jaardienst ouders Franssen-Kuipers; ouders Meulenberg-Thissen; Paul en Fien Bergmans-Jessen,
overleden familie Bergmans-Jessen, overleden ouders Eussen-Smeets en dochter Toosje; Bér
Parren en ouders Tummers-Hamers en kinderen *)
Maandag 25 december: Geboorte van Jezus
10.30 uur
Schola
*)Intenties als op Kerstavond.
Dinsdag 26 december:Tweede Kerstdag
10.30 uur
Volkszang
*)Intenties als op Kerstavond.
Zondag 31 december: Feest H. Familie
10.30 uur
Volkszang
Annie Nicoll-Poussart
Maandag 1 januari: Octaaf van Kerstmis
10.30 uur
Volkszang
Zondag 7 januari:Openbaring des Heren
10.30 uur
Volkszang
ev Reinard en Fien van de Brock-Limpens
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.
ZIEKENZALVING Negen mensen uit onze parochie hebben op zondag 8 oktober de
ziekenzalving mogen ontvangen. Het was een feestelijke viering die ons allen raakte. Op zondag
5 november ontvingen 13 bewoners van SGL de ziekenzalving. Ook deze viering raakte de
mensen en de vrijwilligers van de thuiscommunie. Pastoor Ewals was bij beide vieringen de
bedienaar. Wij zijn heel dankbaar dat hij de ziekenzalvingen wilde toedienen en hebben het
gevoel dat de mensen het als een grote steun hebben ervaren.
VOORBEREIDING OP KERSTMIS Als voorbereiding op Kerstmis is er een boeteviering
op woensdagavond 20 december om 19.00 uur. Ook bestaat de mogelijkheid voor mensen die
aan huis gebonden zijn om met Kerstmis de H. Communie thuis gebracht te krijgen. Zij kunnen
zich hiervoor (laten) opgeven in het parochiecentrum. Deze dagen kunt u ook het Vredeslicht
mee naar huis nemen. Het Vredeslicht wordt jaarlijks in Bethlehem ontstoken door een kind en
daarna verspreid door kinderen over de hele wereld. U kunt zelf een lantaarn meenemen of in de
kerk een waxinelichtje kopen. Het is heel belangrijk dat wij ons laten doordringen van het gevoel
om vrede te vinden in en met onszelf en die vrede dan door te geven aan ieder om ons heen.
NIEUWS VAN "LEIF EN LEID''
Delen met anderen is ook Kerstmis! Kerstmis is meer dan een feest met cadeautjes. Het is
vooral de tijd om samen te zijn en ook om er voor elkaar te zijn. Help ons daarom met het
maken van kerstpakketten. Dan zorgen wij er samen voor dat Kerstmis voor iedereen een fijn
feest wordt! Want er zijn nog altijd mensen in Overhoven voor wie het samenstellen van een
gezonde en voedzame maaltijd een dagelijkse zorg is. Breng tot en met 10 december houdbare
levensmiddelen naar de kerk of het parochiecentrum (Let op de houdbaarheidsdatum:
minstens tot februari 2018). Wij zorgen dan dat er kerstpakketten komen en
dat ze op de goede plaatsen terecht komen! SOEP: Samen eten verbindt
en daarom willen wij u op zondag 10 december ná de H. Mis uitnodigen om
samen een kom soep te eten. In ons parochiezaaltje is de tafel gedekt en
hoeft u alleen nog aan te schuiven. We bieden u deze soep gratis aan.
Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen kunt u terecht op ons
parochiekantoor. Ook dit is -evenals de actie kerstpakketten- een activiteit v Stichting "Leif en
Leid" Overhoven.
BOEKENTAFEL Op onze boekentafel liggen kinderboeken. Misschien iets om cadeau te
18 1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis
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doen? De opbrengst is voor "Leif en Leid".
POETSEN IN DE KERK Woensdag 20 december van 9.00 tot 12.00 uur. Ook dit kunnen we
samen doen. Wie een uurtje tijd heeft is welkom.
ACTIES: Adventskransen Ook dit jaar kunt u weer adventskransen kopen en zo uw parochie
extra ondersteunen. (zondag 26 november en zondag 3 december)
Kerststalletjes: Er worden kerststalletjes ingezameld voor een minitentoonstelling in de kerk.
Als er mensen zijn die hun kerststal wegdoen dan kunnen zij die afgeven bij het
parochiekantoor. (di- t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur). Ook voor Kinderen! kunnen ook weer
een kerststalletje maken. Via de nieuwsbrief van school krijgt u nadere informatie.
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD Bent u creatief of handig? Dan vragen wij u om te helpen
bij de opbouw van de kerststal in de kerk. Ook dit jaar zal de stal weer worden opgebouwd door
een team o.l.v. Jo Duijsters. Meld u aan op ons parochiekantoor (di-t/m vrijdag) of bel 4583023
HUISZEGENKAART Met Kerstmis kunt u weer na afloop van de H. Mis een huiszegenkaart
meenemen. Er zal tevens een deurcollecte worden gehouden.
KERSSTAL BEZOEKEN Ook dit jaar kunt u weer op beide kerstdagen een bezoek brengen
aan onze kerstal. De kerk is daarvoor geopend op 1e en 2e kerstdag van 14.00 -15.00 uur. Tevens
kunt U dan een lichtje aansteken voor iemand en een kaartje in de wensboom hangen.
VRIJWILLIGER(STER)S BEDANKT!!! Dank aan al onze vrijwilliger(ster)s voor hun inzet
en hun betrokkenheid bij de parochie. Zij zijn voor ons onmisbaar. En natuurlijk danken wij
iedereen die heeft meegedaan aan de kerkbijdrage. Wij hopen dat wij weer op iedereen kunnen
rekenen in 2018. Ook dank aan alle koorleden, dirigenten, organisten en andere musici die
hun talent altijd ter beschikking stellen om de Eucharistie op te luisteren. Dank ook aan
kosters, acolieten en misdienaars, evenals het pastorale team, voor inzet + begeleiding.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 3 december kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken. U bent zeer welkom! Op zondag 7 januari is er ook koffiedrinken, waarbij wij
tevens de nieuwjaarswensen kunnen uitwisselen. Beide keren in ons parochiezaaltje.
THUISCOMMUNIE Op zondag 10 december en op zondag 24 december na 11.15 uur wordt
er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie gebracht.
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.0012.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel,
huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende
bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het
pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres
naar: digitaalparochieblad@gmail.com; VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!
Intenties kunt ook digitaal opgeven: http://www.rk-kerken-sittard.nl en wel onder kopje
digitaal opgeven intenties NL 37INGB0001035314 of NL60RABO0147635594.
Hierin vindt u tevens een oproep om mee te doen aan de jaarlijkse kerkbijdrage! Zie blz 8+9.
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
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KERKBALANS: VERGEET UW KERK NIET
zie daarvoor de bankrekeningnummers van uw kerk op bladzijde 8 en 9.
Het volgende parochieblad Jaargang 21 no. 2 verschijnt op
13 januari en loopt tot 24 februari 2018.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 2 januari 2018 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.

VIERINGEN ROND KERST
BOETEVIERINGEN: 19.30 uur
ZONDAGAVOND
KERSTAVOND:

1E KERSTDAG:
2E KERSTDAG:
OUDJAARAVOND:

ma 18 december St.-Pauluskerk
19.30 uur
di 19 december St.-Michielskerk
19.00 uur
wo 20 december H. Hart Overhoven
17.00 uur
Kindje wiegen
St.-Petruskerk
18.00 uur
Gezinsmis
St.-Petruskerk
18.00 uur
Gezinsmis
H. Hart Overhoven
20.00 uur
Nachtmis
St.-Pauluskerk
20.00 uur
Nachtmis
H. Hart Overhoven
20.00 uur
Vigiliedienst en
20.30 uur
Nachtmis
St.-Petruskerk
22.45 uur
Vigiliedienst en
St.-Michielskerk
23.00 uur
Nachtmis
als op zondag, echter HOOGMIS PETRUSKERK
IS OM 11u30!!!!
als op zondag,
18.00 uur
Dankdienst
St.-Petruskerk

18.00 uur G

18.00 uur G

NIEUWJAAR: als op zondag
Traditiegetrouw is op maandag 1 januari 2018 - aansluitend aan de plechtige Hoogmis van
11.00 uur in de St.-Petruskerk - de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (t.o. de basiliek).
Van harte uitgenodigd!

Het priesterteam, diakens, catechisten, vrijwilligers en
kerkbestuur
wensen U een Zalig Kerstfeest
en een
Gezegend Nieuwjaar!!

Denkt U aan de jaarlijkse Aktie KERKBALANS.
Het gaat om uw bijdrage in 2018!!
Niet vergeten -- Gewoon doen!! Zie blz 8+9
20 1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis
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