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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 19 mei 2018.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
DORST NAAR PAASVREUGDE.
Een telefoontje. “Opa is opgenomen in ‘t ziekenhuis en is ernstig ziek, Oma wil hebben dat
hij bediend wordt. Wij als kinderen en kleinkinderen zijn bang dat hij dan nog meer angstig
wordt. Dat willen we hem niet aandoen. Wat vindt u er van?” Ik probeerde uit te leggen dat
men moet oppassen dat men zijn eigen angst en zorgen geen voorrang moet verlenen. Dat
zou zelfs ten koste kunnen gaan van de innerlijke rust van opa. Opa is niet voor niets in het
ziekenhuis. Misschien weet hij meer dan dat hij zijn kinderen en kleinkinderen wil laten
blijken. Deze kernvraag over ons leven komt bij herhaling terug. Vaak worden we door
omgeving en populaire trendsetters op een ander spoor gezet. Maar onze oren zijn er eerder
op gericht om te horen wat meer past in de eigen opvatting, wat ik graag wil horen. Hoe het
ook zij: als je ongewild op de rand staat van een ravijn, ga je niet zo maar even praten en/of
onderhandelen over hoe het nu verder moet. Je probeert je voor te bereiden op wat je te
wachten staat: haal ik het wel, is er kans op genezing of staat me het onvermijdelijke te
wachten. Soms is stilte een gepaste verwerking van ons diepste innerlijk: je hebt het nodig
om tot aanvaarding te komen. Soms is de dierbare een beetje verward. Dat hanteren we wel
eens als excuus om dan namens hem of haar te handelen en te bepalen. Maar toch: al staat
heel je dierbare familie om je heen: iedereen voelt en weet het: hier staat de geliefde geheel
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alleen…… al zou je alles ervoor over hebben om hem of haar bij te staan… dit zijn
momenten die jouw dierbare niet kan ontlopen. En dat schept een ongewilde afstand terwijl
we juist elkaar heel nabij willen zijn. Denkt u maar aan het moment dat Jezus stervende is,
Hij is omringd door zijn Moeder Maria, Johannes en enkele vrouwen… maar ze konden Hem
niet aanraken, enkel naar Hem opzien… En dat is het heel pijnlijke!! Pijnlijk voor de
dierbare, maar ook voor echtgeno(o)t(e) en naaste familie. En al heb je alles prima geregeld
via notaris en je echtgeno(o)t(e), of medische hulpverleners……toch zijn dit zaken die je niet
kunt regelen. Het gaat over je innerlijk. Die innerlijkheid kun je enkel delen met O.L.Heer.
Oh ja, er zullen altijd mensen zijn en blijven die alles willen regelen: een waardig
levenseinde (zoals zij dit graag noemen), of de keuze voor euthanasie etc. Maar dat alles
verscherpt nog meer dan ooit tevoren de eenzaamheid van de lijdende mens. Het gewild
afbreken van het leven vermomt alleen maar het verdriet dat men niet kan of wil delen met
elkaar. Hoe meer de mens over de dood heen wil regeren, hoe eenzamer hij/zij wordt. De pijn
blijft: welke weg je ook gaat. Maar is die pijn door God opgelegd? En als ik die pijn wil
ontlopen, heb ik dan werkelijk minder pijn of angst? Op Goede Vrijdag sterft onze Heer aan
het kruis. Treffend vind ik de beschrijving die de evangelist Johannes hanteert: Hierna,
wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: “Ik heb
dorst.” Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een
hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei
Hij: “Het is volbracht.” Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. (Joh 19, 28-30). Ik heb
dorst…. Gaf de soldaat uit medelijden de spons met zure wijn? Of was het spot? In ieder
geval op het hoogtepunt van alle pijnen uitte Jezus zijn dorst. Maar naar wat? Hoe diep is het
lijden van onze Heer geweest? Had Jezus het niet gehad over: wie van het water drinkt dat hij
aanbiedt zal nooit meer dorst hebben? En dat wie in hem gelooft nooit meer dorst zal
hebben? Maar niemand bood hem dat aan. Hij was leeg. Zo leeg dat hij zo’n dorst had. Maar
ze boden hem alleen maar zure wijn. Vaker zie ik hoe zorgverleners - meestal familieleden hun dierbare stervende begeleiden met een grote liefde: soms met een nat washandje
waardoor de stervende toch iets van vocht krijgt en daarmee de verschrikkelijke dorst wordt
verminderd. En daarmee trachten we het lijden te verlichten. We delen onze machteloosheid.
Maar wij weten ook dat de Heer altijd gebruik maakt van eenvoudige tekenen om ons te
wijzen op bovennatuurlijke tekenen; via zijn tastbare tekenen zien we al iets van zijn
Goddelijke Liefde die voor ons tot nu toe verborgen is. Zijn woorden “Ik heb dorst” - aan
ons gericht - zijn een geestelijke uitnodiging die we mogen beantwoorden. In alle nederigheid
mogen we zeggen dat niet zo zeer Jezus’ mond uitgedroogd is, maar zijn Hart. Opmerkelijk:
in het Hebreeuws is het woord ‘dorst’ hetzelfde als ‘ziel’. Precies zoals de Verlosser van de
wereld hevig verlangt naar het water van onze ziel, naar de liefde van Zijn volk… is onze ziel
geschapen om dorst te hebben naar God. In de psalmen vinden we deze verzen: “Zoals het
hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn ziel naar U, mijn God. Mijn ziel heeft dorst naar God, de
God die leeft…. Ik strek mijn handen naar U uit, mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar
U.” (Zie psalmen 42-3, 63-1 en 69-22). Dorst en ziel zijn bijna identiek aan elkaar om uit te
drukken hoe diep het verlangen is van ieder mens om terug te keren naar zijn Schepper. God
en mens zijn niet elkaar concurrent, maar juist elkaars bondgenoot. De evangelist helpt ons
ontdekken wat die dorst van Jezus eigenlijk inhoudt. Hij heeft omwille van ons “dorst”. We
weten heel goed dat een glas water de eerste dorst goed kan lessen. Maar hier gaat het
blijkbaar om die dorst waar elders in de Heilige Boeken (Bijbel) over gesproken wordt. Jezus
blijft daar altijd naar verwijzen, zelfs op het kruis wijst Hij ons op die innerlijke, geestelijke
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dorst. Die is zo diep doordringend in je zielenleven, dat je verlangt naar het lessen van deze
zielendorst. Alsof Jezus - al stervende - tegen U en mij zegt: nu wordt mijn zielendorst
voorgoed gelest. En dan geeft Hij de geest. Een priester is een zielzorger. Hij moet mede zorg
hebben voor uw en zijn eigen ziel! Afschuwelijk is het als je van jezelf meent dat je geen ziel
hebt of daar geen zorg voor hoeft te hebben. Er zijn altijd spannende beschouwingen geweest
– ook in de literatuur – waarbij de mens bekoord werd zijn ziel te verkopen aan de duivel
enz. Het is toch niks waard….. waarom niet? Dat is hetzelfde als je denkt dat je innerlijkheid
na je sterven zomaar weggegooid kan worden. Ziel en dorst horen wezenlijk bij elkaar,
vormen een geheel. Maar we leven helaas in een wereld waar geloof en kerkelijkheid naar de
achtergrond zijn weggeduwd. Dat komt ook deels door onszelf. We zijn te zwak. God legt
ons dit niet op. Het is niet de pijn die God ons aandoet. Heel vaak krijgt God de schuld, of de
kerk die te streng is of de mensen ouderwetse ideeën voorhoudt. De huidige mens is meer en
meer een consument geworden. Ook in geloofszaken. En daarbij wordt de kerk meer en meer
gezien als een instituut waar je kerkelijke producten kunt afhalen. De mens is meer
eerzuchtig en soms zelfs heerszuchtig geworden. Ik bepaal zelf wel…. Ik regel dat alles zelf,
ja ook over mijn dood heen….. Robert von Hartmann (19 e eeuwse Duitse filosoof) zegt heel
treffend: “Met eerzucht is het als met zout water: hoe meer men ervan drinkt, hoe dorstiger
men wordt”. Hoe staat het met mijn eerzucht?? Zoek je op wat eerzucht betekent, dan lezen
we een aantal synoniemen: 1) Ambitie 2) Ambtsijver 3) Aspiratie 4) Begerigheid 5) Dorst
naar roem 6) Eergierigheid 7) Heilig vuur 8) IJver 9) Verlangen 10) Verlangen naar
roem….. Iets van deze elementen kan men aantreffen bij de mens, bij u, bij mezelf. Jezelf
daarin kennen…. Dat is de kunst, de opdracht van iedere gelovige. Hoe minder eerzucht je
toelaat, hoe meer je de liefde van je ziel laat zien en je meer en meer innerlijke rust krijgt. En
dan ga je vanzelf niet met de vinger naar God, of kerk of geliefde wijzen, maar krom je je
eigen wijsvinger naar je eigen hart…. Dan klop je op je eigen borst en zeg dan: Heer, ik heb
dorst naar U. Gezegende Paasvreugde u toegewenst!
Deken Wilbert van Rens
GEBEDSINTENTIES
april
De pauselijk aanbevolen algemene gebedsintentie voor de maand april luidt:
2018
voor de verantwoordelijken op economisch terrein. Dat de economen de
moed vinden om iedere vorm van economie af te wijzen die anderen uitsluit,
en nieuwe wegen weten te openen. De pauselijk gebedsintentie voor de
evangelisatie voor de maand mei luidt: Zending van de leken. Dat de
lekengelovigen hun eigen zending mogen vervullen door hun creativiteit in
mei
dienst te stellen van de uitdagingen waarvoor de huidige wereld zich gesteld
2018
ziet.
WIJZIGING AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN
KERK gehouden. Ook in 2018 is weer OPEN KERK. De volgende data
kunt u al noteren: de donderdagen 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)
VERDER VANAF 15 JANUARI WORDT IN DE ST-MICHIELSKERK van Maandag
t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur Aanbidding gehouden. Elke dag zal
Kapelaan H. Peters bij de Uitstelling aanwezig zijn, daarbij kan men ook het Sacrament
van Verzoening vieren. Loop even binnen op de Markt….
Elke weekdag van 11-12u. Hij is er voor U en mij!!
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

3

WIJZIGING AANTAL HH MISSEN.
In overleg met Kerkbestuur en Aartsbroederschap Basiliek zijn een aantal wijzigingen
doorgevoerd vanwege het verminderend aantal priesters, maar ook vw het feit dat er minder
gelovigen de dagelijkse HH Missen bezoeken. Verder ook moeten de priesters al bijna een
jaar lang alle kerkelijke diensten verzorgen in de kapel van de Zusters Karmelietessen
Kollenberg alwaar wel een vast aantal gelovigen de H Mis vieren. Om een goede spreiding
van Eucharistievieringen te verwezenlijken, nemen we – in het weekoverzicht - bij
verschillende kerken/kapellen een drietal diensten weg. De nieuwe regeling gaat in komende
Maandag 9 april. Een overzicht van veranderingen:
H. Pauluskerk, Limbrichterveld: vervalt de maandagavondmis van 19u
Basiliek O.L.Vrouw vh H.Hart: vervalt de dinsdagochtendmis van 9u
H. Petruskerk, Kerkplein: vervalt de zaterdagochtendmis van 8u.
Het lijkt niet veel, maar zal zeker bijdragen tot een meer rustig en vreugdevol uitdragen van
de priesterlijke bediening. Als kerkgangers moeten we beseffen dat een vast aantal van 3
priesters, 1 diaken (+ 3 emeriti) elke dag een H Mis (soms wel meer) opdragen in Kapellen
Baenje, Hoogstaete, Lemborgh, Kollenberg, en parochiekerken Broeksittard, Overhoven, St.
Michiel, Basiliek, H. Pauluskerk en H. Petruskerk. En denken we hierbij dat extra diensten
als uitvaarten, huwelijken, 1e H Communie, H Vormsel ook alle liefde en aandacht nodig
hebben. Bij dit alles valt de H Gemmakapel buiten het werkveld van het priesterteam
Binnenstad: de Gemmakapel heeft nog de bediening via de collega’s rectoren ziekenhuis. Wij
rekenen op uw aller begrip en medewerking! Met veel dank voor uw verbondenheid.
Deken Wilbert van Rens.

OUDE TESTAMENT: HET BOEK JONA ……
De profeet Jona kreeg de opdracht om het volk van Ninevé te bekeren. Jona wou het niet
doen en gaat slapen in een boot (=een tardemaslaap = levensmoe). Echt een lesverhaal voor
onze tijd. Sommige mensen willen hun levensmoeheid in daden van levenseinde omzetten.
Wat gebeurt bij Jona? Hij vlucht uit deze wereld en neemt de boot. Weg van
hier! Er volgt een zware storm op zee en de mensen op het schip worden ziek
(door Jona). De mensen gooien Jona overboord en hij belandt in de buik van
een vis. Jona blijft drie dagen en nachten in de buik van de vis en komt dan tot
inkeer. Na drie dagen spuwt de vis Jona uit: terug op het vasteland, precies op
de plek waar hij weggelopen was. God beveelt hem weer om het volk te gaan bekeren en
deze keer weigert hij niet. De mensen van Ninevé lieten zich in met afgoden van Assyrië en
Jona krijgt de opdracht van God om te zeggen: “als jullie je niet bekeren, gaan jullie allemaal
omkomen”. Iedereen bekeert zich, maar Jona is niet blij. Jona wordt kwaad op God omdat hij
“zijn nikkel moet afdraaien” ( dwz hij heeft zich uitgesloofd) om het volk van Ninevé te
bekeren, terwijl hij van tevoren al wist dat God het volk zou sparen. Hij wou dat God eens
niet barmhartig zou zijn en gaat daarom onder een boom zitten kniezen. Dan laat God de
boom verdorren door er een worm in te zetten die hem verwoest en dan wordt Jona nog
bozer, waarop God zegt: “Als jij inzit met het verdorren van de bladeren van die nutteloze
boom, waarom zou ik dan niet mogen inzitten met al die ‘verdorde’ mensen.” Jona is één van
de twaalf kleine profeten. De naam Jona betekent “zendingsduif” met de nadruk op zending.
“De goede geest wordt gezonden aan diegene die erom vraagt/die ervoor openstaat”, zo leren
we door de bekering van de bewoners van Ninivé. En Jona leert later inzien dat niet hij
resultaat moet hebben…… maar de Goede God die oneindig barmhartig wil zijn. Voor u en
mij: voor iedereen! Lees en herlees de Heilige Schrift. Samen lezen in de H Schrift? Bel
deken W. van Rens. 046-4512275 of kapelaan A. vd Wegen 046-4512628 of kapelaan H.
Peters 046-4512497.
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VASTENACTIE 2018 TOT EN MET BELOKEN PASEN
Wat de vastenactie dit jaar gaat opbrengen, was bij de uitgave van dit parochieblad helaas
nog niet bekend. Men was bezig met de laatste collectes, huis-aan-huis, of achter in kerk via
vastenzakjes, of per bank en dat alles loopt tot en met Beloken Pasen. Dit jaar steunen de
parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen met
hun Vastenactie opnieuw een project van de
stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een
Toekomst’(GKMT) in Zambia. LET OP: vanwege
kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard”
opgeheven. Wilt u alsnog een bedrag overmaken dan kan dat ovv ‘vastenactie 2018’ naar het
banknummer van onze parochie: NL 51 INGB 0001032540 of het diocesaan nummer van de
vastenactie: NL21 INGB 0003000046 ten name van Missieburo Roermond.
JUBILEUMFEEST 60 JAAR PRIESTER FRANS VROEMEN….
Oud-vicaris en oud-aalmoezenier van sociale werken in Limburg Frans Vroemen was op 22
maart j.l. 60 jaar priester. Hij woont vanaf 1972 in onze parochie, was en is vaak actief – ook
nu nog - in de liturgie, met name in Zorgcentrum Baenje. Bovendien functioneert hij nog
steeds - en dat al zo’n twintig jaar – als vaste assistent in het parochiecluster LeyenbroekOphoven. Hij wil dit jubileum op een eenvoudige en bescheiden wijze vieren, mede vanwege
de hoge leeftijd en gezondheidssituatie van zijn naaste familieleden. Daarbij is hij – sinds zijn
80e verjaardag – echt gepensioneerd en leeft hij nu “in de luwte”, na een zeer druk leven als
vicaris en aalmoezenier op het snijvlak van kerk en samenleving. Wel zal hij in de Baenje en
in de kerk van Leyenbroek een dankdienst houden met en voor de mensen, met wie hij altijd
de H. Eucharistie viert en vaak lief en leed gedeeld heeft. Wanneer dat is, wordt ter plekke
tijdig bekend gemaakt. De 84-jarige jubilaris wil geen giften en toespraken. Wel vindt hij het
wel fijn om – na de vieringen – met de aanwezigen een kopje koffie te drinken, elkaar de
hand te drukken, elkaar alle goeds toe te wensen en zo enige tijd samen te zijn. Een en ander
wordt ter plekke geregeld. Jubilaris, onze hartelijk gelukwensen en veel dank voor alles wat
U voor veel mensen in onze parochie – op allerlei gebieden – betekend hebt. Namens
Collega’s en Parochianen uit onze cluster: Proficiat en Gods Zegen!
Deken Wilbert van Rens.
MEDEDELINGEN JUBILEUM KAPELAAN GUUS VAN DER WEGEN
Op zondag 17 juni a.s. viert Kapelaan Guus van der Wegen zijn 25-jarig Priesterfeest
(wijdingsdatum 5 juni). Hij heeft aan het organiserend comité gevraagd om dit zo sober
mogelijk te vieren met vooral het karakter van dankbaarheid en gezamenlijkheid in de
feestelijke viering. Daar wordt aan gewerkt. In het volgend parochieblad zult u de
uitnodiging en programma lezen van dit jubileum. Tot dan en alvast een mooie voorbereiding
toegewenst.
Deken Wilbert van Rens.

VRAAG NAAR HEM IN HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING
Iedereen die door leeftijd of broosheid van gezondheid zodanig getekend is dat hij of zij moet
rekening houden met de eindigheid van ons menselijk bestaan in de nabije toekomst, kan
vragen aan de priester om het Sacrament van de Ziekenzalving. Zo kan men zich
persoonlijk voorbereiden op de ontmoeting met de Levende Zorgvolle Heer, en Hem vragen
om troost en kracht, herstel of overgave! U kunt daarvoor de priester vragen die u wenst,
waar u een goed contact mee heeft: het kan zijn met de deken 4512275, of pastoor Kerkhofs
4008960 , of kapelaan Vd Wegen 4512628 of kapelaan Peters 4512497 of pastoor Ewals via
kantoor parochie Overhoven. Men kan dit Sacrament vaker in het leven ontvangen.
Bewoners van verpleeghuizen of zorgcentra worden door de Geestelijke Verzorging hierop
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jaarlijks geattendeerd, in overleg met de priesters van onze parochies. Ook familie of nauw
betrokken mantelzorgers kunnen dat aanvragen. Parochianen-aan-huis die graag van deze
bijzondere pastorale zorg gebruik willen maken, mogen zich bij de jaarlijkse viering van dit
Sacrament van Ziekenzalving aansluiten, ook bij een zorgcentrum in uw buurt. Maar als u
meent hiervoor in aanmerking te (willen) komen (of een van uw dierbaren) dan moet u zich
wel aanmelden. Dit jaar zijn dat de volgende data en locaties:
Kapel Hoogstaete : deze werd in de afgelopen maand maart gevierd.
Kapel De Baenje op Woensdag 20 juni om 18.00 uur.
Kapel Lemborg op de Woensdagen 4 en 11 juli om 15.00 uur.
Kerk H Hart van Jezus (Overhoven) op Zondag 30 september om 10u30.
Kapel Kollenberg op Donderdag 29 november om 15.00 uur.
Voor aanmelding van parochianen die van hun thuisadres uit (dus buiten een
verzorgingshuis) eraan willen deelnemen, kan dit geschieden bij een der priesters, de diaken
of op kantoor of pastorie 4512275. Ook kunt u zich rechtstreeks bij de Dienst Geestelijke
Verzorging opgeven en wel bij Diaken R. Fleischeuer, telefoon 06-10279717. Om uw eigen
geestelijk welzijn, aarzel niet om u op te geven. God is immers bekommerd om uw en mijn
heil. O.L.Heer zegt: Wees niet bezorgd, ik ben er voor jullie!!
Deken Wilbert van Rens.

2018
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20
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.
STICHTERES ZUSTERS GELEEN WORDT HEILIG VERKLAARD
De zalige Katharina Kasper wordt binnenkort heilig verklaard. Paus Franciscus heeft
opdracht gegeven om een wonder op haar voorspraak officieel te erkennen, zo heeft het
Vaticaan woensdag 7 maart bekend gemaakt. Katharina Kasper is de stichteres van de
congregatie van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, die in Limburg een
klooster hebben in Geleen en voorheen ook in Amstenrade en Treebeek.
De zusters van deze van oorsprong Duitse congregatie hebben zich altijd bezig gehouden met
onderwijs en gezondheidszorg. Een aantal jaren leden kwamen de zusters in het nieuws,
omdat ze uit onvrede met de huidige zorginstanties zelf weer een nieuwe zorginstelling
hebben opgericht. De zusters zijn ook betrokken bij de pastorale zorg voor Tamils in het
bisdom Roermond, die hun domicilie hebben in onze parochie H Paulus, Limbrichterveld.
Katharina Kasper werd op 26 mei 1820 geboren. Ze overleed op 2 februari 1898. Haar
congregatie is actief in diverse landen. Naast Duitsland en Nederland is dat onder meer de
Verenigde Staten, Engeland, India, Mexico, Brazilië, Kenia en Nigeria. Wanneer de heilig
verklaring van Katharina Kasper wordt uitgesproken is nog niet bekend.
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ZALIGVERKLARING CLARA FEY
Clara Fey wordt op zaterdag 5 mei in de Dom van Aken zaligverklaard. De stichteres van
de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus werd op 11 april 1815 in Aken
geboren en overleed op 8 mei 1894 in het Limburgse Simpelveld. Daar was het generalaat
van de congregatie vanwege de Kulturkampf sinds 1878 gevestigd. Haar stoffelijke
resten werden in 2012, toen het generalaat weer terug verhuisde naar het moederhuis in
Aken, van Simpelveld overgebracht naar Aken. Vandaar dat de zaligverklaring niet in het
bisdom Roermond plaatsvindt (waar het proces destijds opgestart werd), maar in het
bisdom Aken (waar het proces werd afgerond). De feestelijke eucharistieviering waarin de
zaligverklaring wordt uitgesproken begint op 5 mei om 10 uur. Hoofdcelebrant is Angelo
kardinaal Amato OSB, prefect van de Vaticaanse congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringsprocessen. Voor de zaligverklaring van hun stichteres worden honderden zusters van
de congregatie van het Arme Kind Jezus en vele gasten uit heel de wereld verwacht.
Vanwege de te verwachten grote belangstelling zal de H. Mis ook op de naast de dom
gelegen Katschhof via een groot scherm te volgen zijn, alsmede via internet op de speciale
website www.clara-fey.de. Na de zaligverklaring is er in de Dom van Aken tussen 14.00 uur
en 17.00 uur gelegenheid om de relikwieën van de zalige Clara Fey te vereren. Bovendien
zijn alle belangstellenden uitgenodigd voor een ontmoetingsfeest op de Münsterplatz in
Aken, waar tussen 12.30 uur en 17.30 uur een gevarieerd programma wordt aangeboden. Om
18.00 uur wordt de feestdag afgesloten met een pontificale vesperviering in de Dom, onder
leiding van de bisschop van Aken, Helmut Dieser. Bij de plechtigheden zal onze wijbisschop
Everard de Jong namens het bisdom Roermond aanwezig zijn. Op zondag 6 mei worden de
relieken van Clara Fey rond 11.30 uur in processie overgebracht naar de Kind-Jezus-kapel.
Dit na een pontificale H. Mis door mgr. Dieser in de Dom, die om 10.00 uur begint. Op
dinsdag 8 mei staat een grote dankviering in de kerk van Simpelveld gepland met aansluitend
een ontvangst in de tuin van Huize Loreto, het voormalige klooster van de zusters.
Verdere activiteiten rondom deze zaligverklaring, zoals een symposium, fietstocht, voetbedevaarten en musical kunt u lezen via een flyer die in alle parochiekerken te vinden zijn. Ook
worden ons prentjes aangereikt via de parochies. Zie verder:
Informatie over de zaligverklaring is te vinden op www.clara-fey.de
Informatie over de congregatie is te vinden op www.manete-in-me.org
PRIESTERWIJDING IN KATHEDRAAL
Op de zaterdag na Pinksteren vindt in ons bisdom traditioneel de wijding van nieuwe
priesters plaats. Dit jaar is er één wijdeling. Diaken Slaven Brajkovic wordt dan tot priester
gewijd. De 41-jarige Brajkovic komt oorspronkelijk uit Kroatië. Hij is lid van de beweging
van de Neokatechumenale Weg, die een eigen seminarie heeft in Cadier en Keer. Brajkovic is
in oktober vorig jaar in Roermond tot diaken gewijd. Sindsdien werkt hij in het
parochiecluster van Heer-Amby e.o. in Maastricht. De priesterwijding – verricht door Mgr E.
de Jong - vindt plaats op zaterdag 26 mei in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en
begint om 10.30 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

MEE NAAR LOURDES/BANNEUX IN 2018??
Graag willen wij Lourdes/Banneux onder uw aandacht brengen. Wij gaan
zelf 2 keer per jaar mee als reisleiders naar Lourdes. Voor meer informatie
of brochures kunt U een van ons vrijwilligers bellen of mailen. Wij regelen
het dan voor U met het kantoor Huis van de Pelgrim te Maastricht. U kunt
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ook rechtstreeks kantoor Limburgse Bedevaart (Huis van de Pelgrim) bellen 043-3215715
(ook v Banneux-bedevaarten) of u belt Gerda Janssen 046-4516323 gerda-janssen@live.nl
(voor Lourdesbedevaart) of Miennie Wilbers 0475-541851 mienniewilbers@hotmail.com
(ook voor Lourdesbedevaart). Voor Banneuxbedevaart belt u 043-3215715
Gezinsbedevaart naar Lourdes
In de Franse bedevaartplaats Lourdes staan dit jaar jongeren centraal. Speciaal daarom biedt
het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht tijdens de herfstvakantie een gezinsbedevaart naar
Lourdes aan. Ouders en kinderen die graag een keer naar Lourdes willen, zijn van harte
welkom om mee te gaan. Tijdens deze reis is er een aangepast programma, speciaal voor
gezinnen met kinderen en jongeren, die samen Lourdes en omgeving kunnen verkennen.
Omdat reizen voor gezinnen vaak duur is, biedt het Huis voor de Pelgrim deze gezinsreis
tegen zéér interessante tarieven aan. Kijk voor meer informatie op
www.huisvoordepelgrim.nl of vraag de speciale brochure aan (043) 3215715.
NEGENDAAGSE BEDEVAART VAN 19 TOT EN MET 27 JUNI 2018
PATER PIO, ST. FRANCISCUS EN ST. ANTONIUS
Herinnering: Deze 9-daagse reis kost slechts € 745,-- per persoon in een twee
persoonskamer. De toeslag eenpersoons kamer is €140,-- 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)
PELGRIMSTOCHT DOOR BOURGOGNE
Pater Mattie Jeukens uit Maastricht organiseert regelmatig pelgrimstochten naar bijzondere
bedevaartsoorden. Vooral plekken die franciscaans geïnspireerd zijn, hebben zijn volle aandacht. Van 23 tot en met 30 april gaat pater Jeukens op pad naar Vézelay, dwars door de
bossen van de Morvan in het groene hart van de Franse Bourgognestreek. De basiliek van S.
Madeleine in Vézelay is al sinds de middeleeuwen een populair bedevaartsoord. Meer weten
over deze bijzondere pelgrimstocht? Bel 06-51910217 of mail jmpp.jeukens@planet.nl.
ALLERLEI BERICHTEN
Zomerkampen: Durf te duiken!
Duik in het diepe! Dat is het motto van de zomerkampen voor kinderen en tieners die het
bisdom deze zomer aanbiedt. Tijdens de kampen wordt het thema op allerlei manieren
uitgewerkt. Er zijn verdiepende momenten en heel veel sport, spel, muziek en plezier.
Er zijn kampen voor kinderen van 7 – 12 jaar en voor tieners van 12 – 17 jaar. De kampen
vinden dit jaar plaats in Epen, Kinrooi (B), Sittard en Weert. De prijzen variëren tussen 85 en
100 euro voor een volledige verzorgd kamp van vijf dagen.
Lees meer info op: www.bisdom-roermond.nl/jongeren
Dag voor misdienaars en kinderkoren in Maastricht
Op zaterdag 19 mei zijn alle misdienaars en acolieten en alle leden van kinderkoren uit heel
Limburg welkom in Maastricht. De jaarlijkse Misdienaars- en kinderkorendag staat dan
helemaal in het teken van de Heiligdomsvaart, het grote zevenjaarlijkse religieus-culturele
evenement dat in mei in Maastricht wordt gehouden. Het wordt een gezellige dag met leuke
activiteiten. Het is een ontmoetingsdag en tegelijk een ‘dankjewel’ voor alle kinderen en
jongeren die zich als misdienaar of lid van een kinderkoor voor de kerk inzetten. Ook de
misdienaars/acolieten uit onze parochie nemen hieraan deel.
Wil je ook misdienaar worden? Kom dan een keer langs of ga mee naar de misdienaarsdag in
Maastricht. Kosten voor deelnemers € 9,50 en voor begeleiders € 4,50 (inclusief lunch).
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Aanmelden voor de Misdienaars/kinderkorendag kan bij Katja Tijssens via
fam.tijssens@home.nl of 06-11013714. Of zie flyer op www.bisdom-roermond.nl/jongeren
Een nieuw Mariafeest op 2e Pinksterdag
Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen.
Maar dit voorjaar heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest moet komen:
Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’.
Die titel voor Maria bestaat al veel langer, maar er was nog geen speciale dag voor. Tweede
Pinksterdag is een heel logisch moment om dit te vieren. Met Pinksteren vieren we namelijk
dat de apostelen de kracht van de Heilige Geest krijgen en de wereld intrekken om het
evangelie te verkondigen.
Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was
Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: “Zie daar uw moeder.” En
tegen Maria ze hij: “Zie daar uw zoon.” Vanaf dat moment was Maria als een moeder voor de
leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de Kerk geworden.
Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer.

HEILIGDOMSVAART IN MAASTRICHT
Dit jaar vindt in Maastricht weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 24 mei tot en met 3 juni
staat de Limburgse hoofdstad in het teken van dit religieuze en culturele feest. De
Heiligdomsvaart is een bedevaart naar het graf van Sint Servaas, de eerste verkondiger van
het geloof in het huidige Nederland. Tegelijkertijd is de Heiligdomsvaart ook een groot
cultureel feest. Er zijn tal van vieringen, processies, evenementen, exposities, concerten en
voorstellingen. Hoogtepunt van de Heiligdomsvaart zijn de twee ommegangen op 27 mei en
3 juni. De relieken van Sint Servaas en de andere devoties van Maastricht worden dan in een
processie annex historische stoet door de stad rondgedragen. Het thema van de
Heiligdomsvaart is dit jaar ‘Doe goed en zie niet om’. Het uitgebreide programma van de
Heiligdomsvaart is te vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl
Mis Heiligdomsvaart live op televisie
Op zondag 27 mei is er in de Sint-Servaasbasiliek een pontificale eucharistieviering met bijna
alle Nederlandse bisschoppen. Deze mis wordt door de KRO live op televisie uitgezonden.
De mis begint om 10.15 uur en is te zien via NPO2.
Informatie over Heiligdomsvaart: Tribunekaartjes kopen of informatie over plaatsen langs de
routes, kijk op de ondervermelde website. De Limburgdag is op 31 mei: ook parochies
kunnen hieraan deelnemen, voor informatie en opgave kijk bij
www.heiligdomsvaartmaastricht.nl
Thema Heiligdomsvaart: DOE GOED EN ZIE NIET OM
“Goed doen zonder te verwachten dat je er iets voor terugkrijgt. Dat heeft de Vader met ons
gedaan en wij moeten hetzelfde doen. Doe het goede en voorwaarts.” Die woorden van paus
Franciscus hebben de Heiligdomsvaart in Maastricht geïnspireerd om dit jaar als thema te
kiezen ‘Doe goed en zie niet om’.
Eigenlijk is het een uitspraak die al veel ouder is en teruggaat op Jezus zelf. In het evangelie
komt de zin “Doe goed en zie niet om,” niet letterlijk voor. Maar Jezus heeft wel gezegd:
“Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk
van God. (Lucas 9, 62).”
De betekenis van die woorden is precies wat paus Franciscus ons voorhoudt; wie steeds maar
complimentjes verwacht voor wat hij doet, is niet bezig om zich voor anderen in te zetten,
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maar vooral om zichzelf erg goed te vinden. Dat is het tegenovergestelde van wat Jezus van
ons vraagt. Hij roept ons op om onze naaste lief te hebben en op te komen voor de armen en
de zwakkeren. Niet omdat dit zo geweldig van ons is, maar omdat de ander het nodig heeft en
wij met onze inzet het verschil voor hem of haar kunnen maken.
Het thema van de Heiligdomsvaart 2018 roept ons op om elke dag opnieuw te proberen de
liefde die Jezus ons voorgehouden heeft in praktijk te brengen. Ook als je je af en toe
afvraagt: “Wat heeft het voor zin? Waar doe ik het eigenlijk voor?” Goed doen heeft altijd
zin. Terugkijken en jammeren over alles wat niet goed ging of waar niet genoeg waardering
voor was, is juist zinloos. Daarom die oproep: Doe goed en zie niet om.
Academie Rolduc over Heiligdomsvaart
De geschiedenis van de Heiligdomsvaart én het actuele appel van deze traditie op mensen
van vandaag staat centraal tijdens de lezing van Academie Rolduc op vrijdag 11 mei. Deken
John Dautzenberg van Maastricht vertelt dan over deze rijke traditie in Maastricht. De lezing
begint om 19.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Iedereen is welkom. Deelname kost € 5,00
Aanmelding vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledige
jaarprogramma op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
Jongerenbedevaart tijdens Heiligdomsvaart
Tijdens de Heiligdomsvaart in Maastricht vindt ook een 3-daags jongerenprogramma plaats.
Van vrijdagavond 25 tot en met zondagmiddag 27 mei is er een speciaal programma voor
deze doelgroep rond het thema ‘Doe goed en zie niet om’. Met onder andere deelname aan
een sterprocessie, een Taizéviering, een lezing door de benedictijn Thomas Quartier o.s.b.,
een gezamenlijke deelname aan de gebedsviering Nightfever en het samen bekijken van de
grote ommegang op zondag 27 mei. Het weekend is bedoeld voor jongeren van 18 t/m 30
jaar. Deelname kost 30 euro inclusief maaltijden. Meer informatie is te vinden op
www.heiligdomsvaartmaastricht.nl. Aanmelden kan via jongerenhdv2018@gmail.com.

REGINA CARMELI
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur
• Eucharistische aanbidding:
zondag (niet na de 1e vrijdag), 1e vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
• 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
Zondag 15 april 2018 (10.00 - 17.00 u): Bezinningsdag
“JEZUS in ons midden in de H. Eucharistie" - Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC
Schondorf - Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
Maandag 16 april (17.00 u) - donderdag 19 april 2018 (13.30 u): Retraite in stilte
"Ik ben de Goede Herder!" (Jo 10,11) In de paastijd zijn we uitgenodigd Jezus te
ontmoeten, de verrezen Christus, die onze Goede Herder is. Hij zoekt ons, Hij draagt ons, Hij
geneest ons, Hij leidt ons naar de goede wei. En in zijn navolging zien wij ook Maria als een
goede herderin en de H. Engelen als goede herders voor ons. Daarover willen wij nadenken
in deze retraite. Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC, Schondorf
Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
10

21e jaargang, nr.4 – 7 april 2018

Zaterdag 12 mei 2018 (09.00 uur: H. Mis, 16.00 u: sluiting): Bezinningsdag in stilte
Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef (12 jaar zalig) - Inleider: Pater Geraldo de
Vasconcelos, c.o., Maastricht - Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
Dinsdag 5 juni 2018 (14.00 – 16.00 u): Lezing Kerk in Nood
Christenen in het Midden-Oosten: Als bakermat van onze beschaving en van drie religies is
het Midden-Oosten zowel gezegend als vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van
strijd. Nu vluchten miljoenen Christenen uit Irak en Syrië voor fundamentalistisch geweld.
Kerk in Nood steunt hen ter plaatse en kent hun verhaal uit eerste hand. Leer het gebied
kennen door de ogen van religieuzen uit Irak, Syrië en Libanon. Meer info:
https://kerkinnood.nlSpreker: Kerk in Nood - Kosten: bijdrage collecte voor ‘Kerk in Nood’
Dinsdag 17 juli (15.00 u) - vrijdag 20 juli 2018 (13.30 u): Retraite in stilte met uitwisseling
Bezinningsdagen in de vorm van een LEERHUIS: De omvormende kracht van Gods Woord
Bernardus van Clairvaux - Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam
Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
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

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
Em.Past. 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
Jolijn en Robin, dochter/zoon v ouders Van Nimwegen-Pabruzzo, Erkelenzstr 6 * 25-2-2018
Katharina, dochter ouders Van Wijk-Van Herk, Jubileumstraat 21, * 25-2-2018
Sherry dochter ouders Isenia-Leander, Dr Nolenslaan 29/2, * 4-3-2018
Fos, zoon ouders Houben-Peters, Beatrixlaan 64, * 4-3-2018
We bidden dat de dopelingen Jolijn, Robin, Katharina, Sherry en Fos onder de
goede zorgen van de ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot
goede christenen.
OVERLEDEN
Sjeng Engels
Margot Hufkens
Julius Leentjens
Zr. M. Materna Wehrens
Catrien America-Vink

Bradleystraat 23
Eisenhowerstraat 140
Kastanjelaan 33
Windraak 35, Windraak
Steenweg 20

88 jaar
56 jaar
84 jaar
84 jaar
84 jaar

†
†
†
†
†

21-02-2018
03-03-2018
03-03-2018
18-03-2018
21-03-2018

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
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UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 8 april: Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag van Goddelijke
Barmhartigheid.
Maandag 9 april: Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) vanwege de
Goede Week is dit hoogfeest Maria Boodschap in heel de Kerk verschoven naar maandag na
Beloken Pasen. Er zijn dan Heilige Missen om 8u00 en 19u in de St.-Petruskerk.
Zondag 15 april: Derde Zondag van Pasen.
Zondag 22 april: Vierde Zondag van Pasen tevens ROEPINGENZONDAG
Vrijdag 27 april: Koningsdag: Om 11.00 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische
Gebedsviering, opgeluisterd door Philharmonie en Si-Tard
Zondag 29 april: Vijfde Zondag van Pasen
Vrijdag 4 mei: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Vrijdagavond 4 mei: vanwege Dodenherdenking is om 19u00 de Avondmis in de
H. Michielskerk
Vrijdagavond 4 mei: In H. Petruskerk om 18u30: Interreligieuze Gebedsdienst vanwege
Dodenherdenking mmv St.-Petruskoor en Schola Sittardiensis Sanctus Michaël, en
aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats.
Zondag 6 mei: Zesde Zondag van Pasen
Woensdagavond 9 mei: in H. Petruskerk om 19u00 Avondmis/vigilie Hemelvaartsdag.
Donderdag 10 mei Hoogfeest Hemelvaart: HH Missen als op Zondag.
Pinksternoveen 10 mei t/m 19 mei: Vanaf Hemelvaart t/m Pinksteren wordt gehouden de
jaarlijkse pinksternoveen met daarbij de PINKSTERAKTIE. Vroeger heette dit “Week van
de Nederlandse Missionaris”.
Op Hemelvaartsdag donderdag 10 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, BS A.d. Meule
en BS de Tovertuin in Broeksittard.
Op dezelfde Hemelvaartsdag 10 mei is in H. Hartkerk om 11u45 de 1e Heilige
Communie van de kinderen van de basisschool Overhoven.
Zondag 13 mei: Zevende Zondag van Pasen

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 19 mei tot 30 juni 2018.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
dinsdag 8 mei 2018 (NB PAS OP: dus 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
Oremus en haar echtgenoot; gestplev voor de
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS
zielenrust van
in H Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zaterdag 7 april onder octaaf van Pasen
Hubertina Catharina Krux; nadiensten Sjeng
Vigilie voor de Zondag
Engels, Margot Hufkens, Julius Leentjes, Zr
18.00 uur gestpljrd overl echtpaar MartensMaterna en Catrien America-Vink (samenzang)
Janssen; plev Ria Wessels-vd
Zondag 8 april, Beloken Pasen, Tweede
Hijden en v ouders WesselsZondag van Pasen
Schulpen; gestpljrd voor de
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
zielenrust van Willy Karmelk12
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11.00 uur gestplev echtelieden Jeun en Tity
Schelberg-Cortenraad; gestplev overl fam
Muyres-Maessen; pljrd v Konrad Kleuters en
Maria Kleuters-Stassen (samenzang)
Maandag 9 april Aankondiging vd Heer
Hoogfeest Maria Boodschap
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 10 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
Woensdag 11 april
H. Stanislaus, bisschop en martelaar
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
Donderdag 12 april
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 13 april
08.00 uur ev v overledenen fam Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken
voor zieken en noodlijdenden (D)
Zaterdag 14 april
Ochtendmis 9u in Basiliek
18.00 uur ev tev OLVrouw en H.Bernadette
voor het geest. en tijdelijk welzijn; pljrd
ouders Lommen-Peeters en kleinzoon Loek;
gestplev overleden ouders BeursgensSchörgers; gestplev v de zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Caulfield-Tholen; nadiensten v Margot
Hufkens, Julius Leentjes, Zr Materna en
Catrien America-Vink (samenzang)
Zondag 15 april
Derde Zondag van Pasen
11.00 uur Plzwd v Sjeng Engels; pljrd v Jo
Laudy en v Sophie Laudy-Vahsen; plev
overleden familieleden Pier-Weijzen; pljrd v
overl ouders Math en Fien Thissen-Janssen;
(samenzang)

Maandag 16 april H. Bernadette, ged.
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Dinsdag 17 april
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 18 april
08.00 uur gestev echp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v d overledenen vd fam. Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Donderdag 19 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Frits en Riet Pfennings-van
Santvoord
Vrijdag 20 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D
Zaterdag 21 april
Ochtendmis 9u in Basiliek
18.00 uur PlZwd v Julius Leentjens; gestpljrd
ouders Jos en Lien Beursgens-Verwijlen en
ouders Beursgens-Schörgers; gestplev v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldTholen Nadiensten Zr Materna en Catrien
America-Vink (samenzang)
Zondag 22 april Roepingenzondag
Vierde Zondag van Pasen (Goede Herder)
Sittard herdenkt dankbaar 775 jaar Stad
11.00 uur PlZwd v Margot Hufkens; plev
overl fam Albert Steuns; uit dankbaarheid
voor onze stad en bevolking (mmv Petruskoor
+ ensemble harmonie)
Maandag 23 april
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 24 april
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer (D 2)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 25 april
H. Marcus, evangelist, feest
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis;
(samenzang)
Donderdag 26 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Paul Schlössels
Vrijdag 27 april (tevens Koningsdag)
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
08.00 uur v echtp Caulfield-Tholen
11.00 uur Oecumenische dienst (harmonie
Sint Joseph + Mannenkoor Si-Tard)
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken v zieken en noodlijdenden (D)
Zaterdag 28 april
Ochtendmis 9u in Basiliek
18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldTholen; Nadiensten: Zr Materna en Catrien
America-Vink (samenzang)
Zondag 29 april
Vijfde Zondag van Pasen
11.00 uur plev Miny Reijnders-Kuijpers
(samenzang)
Maandag 30 april
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
Dinsdag 1 mei
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 2 mei
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
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 3 mei
HH Filippus en Jakobus, apostelen
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' perm
aanwezigheid in de H. Eucharistie (D
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 4 mei Eerste Vrijdag
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D); gestev echtp Caulfield-Tholen;
LET OP AVONDMIS: vanwege
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Dodenherdenking is om 19u00 de Avondmis
in de H. Michielskerk zie bij Michielkerk.
om 18u30: In H.Petruskerk Interreligieuze
Gebedsdienst vanwege Dodenherdenking,
(mmv Petruskoor & Schola Sittardiensis
Sanctus Michael) daarna stille tocht kerkhof
Zaterdag 5 mei
Ochtendmis 9u in Basiliek
18.00 uur gestpljrd v Theo en Leen Kees-van
den Berg; gestplev v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
gestev echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Zondag 6 mei
Zesde Zondag van Pasen
11.00 uur pl1ejrd v Zef Schrooten; plev
René Caris ( vw verjaardag/kinderen); pljrd v
Fer en Margriet Mennens-Coonen; pljrd v
Johan Neuteboom; pljrd v Jeanny en Arno
Queisen-Wessels (St.-Petruskoor)
Maandag 7 mei
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om
leiding te geven (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 8 mei
HH. Filippus en Jakobus, apostelen
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Pierre Schmeits
Woensdag 9 mei
08.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Vigilie Hoogfeest Hemelvaart
19.00 uur gestjrd ouders Blous-Ten Dijck;
gestev echtp Caulfield-Tholen (samenzang)
Donderdag 10 mei
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.30 uur Pl H Mis bgv 1e H Communie van
kinderen BS Baandert, OBS Aan de Meule en
BS De Hoefer.
11.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2) v echtp
Caulfield-Tholen (samenzang)
Begin van de Pinksternoveen
Vrijdag 11 mei
08.00 uur jrd v overleden ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid
(D) v echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken v zieken en noodlijdenden (D)
Zaterdag 12 mei
H. Pancratius, martelaar
Ochtendmis 9u in Basiliek
18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestev echtp CaulfieldTholen (samenzang)
Zondag 13 mei
Zevende Zondag van Pasen
11.00 uur 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;
gestpljrd overl. ouders Kretzers-Nortier;
gestpljrd v ouders Sjeng en Marga SandersDings (samenzang)
Maandag 14 mei
H. Mattias, apostel

08.00 uur ev v overledenen fam Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 15 mei
Alle HH Bisschoppen van Maastricht
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer (D 2)
Woensdag 16 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
Donderdag 17 mei
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 18 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken v zieken en noodlijdenden (D)
Zaterdag 19 mei
Ochtendmis 9u in Basiliek

ST.-MICHIELSKERK
Vijfde Zondag van Pasen
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.0009.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan
Zondag 8 april BELOKEN PASEN,
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
Krux (samenzang)
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
LET OP in St.-Michielskerk is vw
gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs en
dodenherdenking de avondmis op
Maria Hubertina Catharina Krux
Vrijdag 4 mei:
(samenzang)
19.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
Donderdag 12 april OPEN KERK
voor priesterroepingen in parochie,
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
dekenaat en bisdom (D); ev Mia Bisschops
Zondag 15 april
en overleden familie Bisschops-Maessen;
Derde Zondag van Pasen
gestev het Heilig Hart van Jezus
09.30 uur pljrd v Roos YzendoornZondag 6 mei
Wagemans; gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zesde Zondag van Pasen
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
gestplev voor de zielenrust van het overl
Krux (samenzang)
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zondag 22 april Roepingenzondag
Catharina Krux; aansluitend wijnzegening
Vierde Zondag van Pasen
(samenzang)
(Goede Herder)
Woensdag 9 mei: Vigilie van Hoogfeest is
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
in H. Petruskerk om 19u Avondmis
gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Donderdag 10 mei
Maria Hubertina Cath. Krux (samenzang)
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
Zondag 29 april
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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(samenzang)
Zondag 13 mei
Zevende Zondag van Pasen
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria

Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Caulfield-Tholen (samenzang)
Donderdag 17 mei OPEN KERK
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt
20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenhoedje is op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur
De HH Mis dinsdag 9u vervalt,
Zondag 29 april
Donderdag 10u30 en Zaterdag 9u blijft!!
Vijfde Zondag van Pasen
Zondag 8 april BELOKEN PASEN,
Vlaamse bedevaart lekenbeweging
10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
Tweede Zondag van Pasen
overl echtp.Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
Donderdag 3 mei
10.00 uur jaardienst ouders HenckersHH Filippus en Jakobus, apostelen
Peters; overl echtp.Caulfield-Tholen
10.30 uur gestichte jaardienst Martin
Donderdag 12 april
Nieuweboer en Vader; v de kinderen v d
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
Kinderkrans; overl.echtp.Caulfield-Tholen;
overl echtp.Caulfield-Tholen; overl leden vd
overl. leden vd. Aartsbroederschap
Aartsbroederschap
Zaterdag 5 mei
Zaterdag 14 april
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 6 mei
Zondag 15 april
Zesde Zondag van Pasen
Derde Zondag van Pasen
Bedevaart van Wijnandsrade
10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans
10.00 uur ev Mathieu Weekers vw
overl echtp Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
verjaardag; v de levende en overl leden
Donderdag 19 april
Aartsbroederschap; v overl echtp Caulfield10.30 uur ev de kinderen v d Kinderkrans
Tholen
overl echtp Caulfield-Tholen; v overl.leden
Donderdag 10 mei
vd Aartsbroederschap (bedevaart zr. Ursulinen)
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
Zaterdag 21 april
10.30
uur ev de kinderen vd Kinderkrans; v
09.00 gestev echtp Caulfield-Tholen
leden
vd
Aartsbroederschap; v overl echtp
Zondag 22 april
Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Vierde Zondag van Pasen
Zaterdag 12 mei
10.00 uur overl echtp.Caulfield-Tholen ; vd
H. Pancratius, martelaar
kinderen v d Kinderkrans
09.00
uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 26 april
Zondag 13 mei
10.30 uur ev uit dankbaarheid van ons gezin
Zevende Zondag van Pasen
fam. Vergeer (stond op 24-4); vd kinderen v
10.00 uur v overl. echtp. Caulfield-Tholen
d Kinderkrans; overl leden vd Aartsbroederschap; overl.echtp.Caulfield-Tholen
Donderdag 17 mei
10.30 uur ev de kinderen vd Kinderkrans; v
Zaterdag 28 april
leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
09.00 uur v een goede reis naar school +
Caulfield-Tholen.
studie van Fam.Vergeer (stond 26-4); gestev
Zaterdag 19 mei
echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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Rozenkransgebed: elke dinsdag woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET OP:
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Opgave misintenties vòòr dinsdag 8 mei 2018
(NB PAS OP: één week eerder!!) Opnieuw maken we u attent op de mogelijkheid een
persoonlijk gesprek te hebben met een van de geestelijken. Op woensdagmorgen is Pastoor
Kerkhofs vanaf 10:30 tot 12:00 uur aanwezig op Oude Markt 20.

Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie
ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: tel. 4512275. Op vrijdag 4 mei (1e vrijdag van de
maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.
WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek
'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een
contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende
informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van
vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk
beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.
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OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
Op maandag, 2 april a.s. veranderen de openingstijden van de RK Urnenhof tot 1 november
a.s.: Van maandag tot en met vrijdag: van 10 tot 17 uur. Op zaterdag en op zon- en feestdagen:
van 14 tot 16 uur.

2E ZONDAG VAN PASEN: BELOKEN PASEN - ZONDAG VD GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
Zaterdag 7 april 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 11 april 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie
Tev H Antonius
3E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 14 april 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
tevens Presentatieviering 1e Communicanten
Woensdag 18 april 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie;
v overl ouders Bosman-Geelen
4E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 21 april 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 25 april 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie
Ev voor een zekere intentie
5E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 28 april 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 2 mei 19.00 u Overleden Jacques Diederen en Lies Diederen-Verhooren;
Tev H. Antonius
6E ZONDAG VAN PASEN + VIGILIE HEMELVAART
Zaterdag 5 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 9 mei 19.00 u Vigilie Hoogfeest Hemelvaart van de Heer.
Overleden Jacques Diederen en familie
7E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 12 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 16 mei 19.00 u Overleden Jacques Diederen en familie;
Ter Ere van de H. Antonius
Parochiemededelingen H. Paulusparochie Vanaf Beloken Pasen is er geen H Mis op
maandag. Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof. Misintenties
voor het volgende parochieblad tot 8 mei bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie
4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

Vertrouw aan ons uw mailadres 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
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BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN
Zondag 8 april:
10.30 uur
Volkszang
Maria Elisabeth Gruisen - Jessen vanwege de verjaardag; nadienst Elly Ikonomou-Jacob
Zondag 15 april:
10.30 uur
Cantate
1e Jaardienst Ger Jacobs; nadienst Elly Ikonomou-Jacob
Zondag 22 april: Presentatieviering Communicanten
10.30 uur The Voices of Kids
nadienst Elly Ikonomou-Jacob
Zondag 29 april:
10.30 uur
Sing4U
Jaardienst Mia van den Heuvel-van de Wall; Annie Nicoll-Poussart; zeswekendienst Elly
Ikonomou-Jacob
Zondag 6 mei:
10.30 uur
Volkszang
Overleden ouders Cremers-Honings en zoon Jan; overleden ouders Meulenberg-Thissen
Donderdag 10 mei: Hemelvaart, tevens 1e H. Communie
11.45 uur The Voices of Kids
Zondag 13 mei:
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst ouders van Montfort-Vleeshouwers en zoon Jo
H. MISSEN MET DE ZUSTERS DOMINICANESSEN Op zondag 15 april en op zondag 6
mei kunt u om 17.00 uur in de Mariakapel een H. Mis bijwonen, die mede verzorgd wordt door
de Zusters Dominicanessen.
GEDOOPT Op 28 februari is gedoopt Kjell Stevens, Neubourgstraat, 12 Sittard.
OVERLEDEN Op 21 februari is overleden mevr. Betsy Stoffelen-Duijsters. Zij woonde in
Gelderhof en zij is 94 jaar geworden. Op 15 maart is overleden mevr. Elly Ikonomou-Jacob. Zij
woonde Daelenbroekstraat 20. Zij werd 73 jaar. Haar zeswekendienst wordt gehouden op 29
april om 11.00 uur. Op 18 maart is overleden dhr. Jo Kuijpers. Hij woonde Sportcentrumlaan 70
te Sittard. Hij is 67 jaar geworden.
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.
De zusters Dominicanessen zullen regelmatig de rozenkrans voorbidden. U kunt ook
binnenlopen om een kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.
H.VORMSEL Op 9 maart hebben deze leerlingen van Katholieke Basisschool Overhoven
het sacrament van het Vormsel ontvangen: Emmanuel Alaribe, Maud Bartholomeus, Jelka
Bos, Phoebe Engemann,'Tim van Mierlo, Viënna Roberts, Lotte Schmeits, Dune Stevens,
Luka Thissen. Het H. Vormsel werd toegediend door Vicaris A. Franssen. Proficiat jongens en
meisjes met jullie keuze!
EERSTE H. COMMUNIE Op donderdag 10 mei zullen in onze parochiekerk 16 kinderen hun
Eerste H. Communie ontvangen. Het zijn: Eva Bakker, Romy Bekkers, Esmee Engemann,
Luca Geilen, Thys Geilen, Benjamin Haas, Naïri Haroutuinian, Mitchell Heijnen, Shanaya
Kampschreur, Thijs Philippen, Kian Rademakers, Kjell Stevens, Milou Swinkels (leerlingen
van Katholieke Basisschool Overhoven) en Kenzi Janssen, Stacy Schouwenaar en Carmen
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Smeets (leerlingen S.B.O. Het Mozaïek). Zij willen zich op zondag 22 april presenteren in de
Presentatieviering om 10.30 uur. De viering van de Eerste H. Communie is op Hemelvaartsdag
donderdag 10 mei. Deze viering begint om 11.45 uur. Wilt u de Eerste Communieviering
bijwonen, dan verzoeken wij u beleefd om vóór de communicanten de kerk in te gaan en uw
plaatsen op te zoeken, zodat de communicanten als laatste de kerk kunnen binnengaan.
POETSEN Op 9 mei wordt onze kerk weer gepoetst. Heeft u een paar uurtjes vrij, dan bent u
van harte welkom om te helpen. Van 9.00-10.30 uur
OPROEP: Namens onze parochie ben ik op zoek naar gedachtenisprentjes van mensen van
Overhoven. Deze wil ik in een album plakken die dan ter inzage zal liggen in de In
Memoriamkapel. Wie helpt? U kunt gedachtenisprentjes inleveren in het parochiecentrum of
meenemen naar onze kerk. Hartelijk dank. Leni Bosman.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 6 mei kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen
drinken in ons parochiezaaltje.
THUISCOMMUNIE Op zondag 13 mei na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden
parochianen en bewoners van het SGL 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 Intenties voor nieuw blad kunt u t/m 6 mei aanleveren.
Pastoraal Team:
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107  4008960
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497
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 21 no. 5 verschijnt op
19 mei 2018 en loopt tot 30 juni 2018.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 8 mei 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.
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