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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 30 juni 2018.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
UITNODIGING

Op zondag 17 juni 2018 zal onze kapelaan
de Weleerwaarde Heer Guus van der Wegen
zijn 25-jarig priesterfeest vieren.
Samen met zijn familie en parochianen zal dit heugelijke feit op deze dag in
dankbaarheid worden gevierd met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in
de dekenale Sint Petruskerk aan het Kerkplein te Sittard.
Aansluitend is er gelegenheid om onze kapelaan te feliciteren tussen 13.00 uur en
15.30 uur in het Mariapark aan de Oude Markt te Sittard (tegenover de Basiliek).
Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en uiteraard zullen er activiteiten
zijn voor de jeugd. Uw aanwezigheid bij de plechtige Eucharistieviering, alsook bij
het ‘samenzijn’, stellen wij zeer op prijs.
Parochiecluster H.H. Petrus en Michaël - H. Bernadette –
H. Hart van Jezus - H. Paulus
Namens Kerkbestuur en Feestcomité, Deken Wilbert van Rens.
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NB. Het is een grote wens van onze kapelaan een permanente inrichting van lokaliteiten ten behoeve
van jeugd- en jongerenpastoraat in onze parochies mogelijk te maken. Hij stelt het dan ook op prijs als
u hierin financieel wilt bijdragen. Uw geldelijke bijdrage kunt u storten op tgv Parochie H. Petrus

en H. Michaël te Sittard op NL98RABO 0147603676 o.v.v. gift jubileum kapelaan. Of bij
hem thuis: Kapelaan, Oude Markt 24, 6131 EN Sittard 046-4512628 email@avanderwegen.nl
JUBILEUMFEEST 25 JAAR PRIESTER KAPELAAN GUUS VAN DER WEGEN
Onze kapelaan viert dit jaar dankbaar zijn zilveren priesterfeest. We hopen voor hem en zijn
familie dat het een dankbaar en gezegend feest mag worden. Hij is al 13 jaar bij ons in Sittard
kapelaan. Zijn speciale pastorale opdracht is Jeugd-en Jongerenpastoraat. Dat bestaat
voornamelijk in werken aan vorming en catechese voor jongeren. En dat doet hij met verve.
Daarbij ondervindt hij veel waardering en vooral ook veel medestanders die hem in dit werk
terzijde staan. Niet voor niets werd hij enkele jaren geleden gewaardeerd door een KROtrofee voor dit bijzondere werk. Hij steekt enorm veel werk in het kennen van vele jongeren:
hij kent ze bij naam en toenaam. Zijn jaarlijkse jeugdkampen blijven hoog scoren want ieder
jaar gaan wel zo’n 150 jongeren mee. En vergeet niet de jeugdpastoraat van de zaterdag: het
ZMC. Al die aandacht en inzet mag zeker best gewaardeerd worden en willen we hem als
parochie hiervoor bedanken. Natuurlijk, je bent priester geworden niet enkel voor jongeren.
En zo is hij ook druk bezig om al zijn pastorale aandacht ook aan andere groepen in onze
parochies te schenken. Zo willen we onze Jubilaris onze hartelijke gelukwensen aanbieden en
veel dank voor alles wat U voor veel mensen in onze parochies – op allerlei gebieden –
betekend hebt. Daarom bieden wij als kerkbestuur en feestcomité hem deze receptie aan om
iedereen de gelegenheid te geven onze kapelaan van harte te feliciteren. Namens Collega’s en
Parochianen uit onze cluster: Proficiat en Gods Zegen!
Deken Wilbert van Rens.
MOOIE PINKSTERDAG: ANKER EN HOOP.
Pinksteren valt dit jaar op zondag 20 mei 2018. Het zal nog 11 jaar duren voor het weer op
dezelfde datum valt. Onze christelijke kerkelijke feesten hangen vaak samen met de stand
van zon, maan etc. Alsof de hemelplaneten ons willen begeleiden en waakzaam toezien hoe
wij aan het een en ander invulling geven. Het zou een arrogante houding zijn alsof wij
bepalen hoe iets feestelijk wordt beleefd en gevierd. Natuurlijk, je hebt tegenwoordig allerlei
feestmanagers die ingehuurd kunnen worden om je bruiloft of ander feestelijke
aangelegenheid “onvergetelijk” maken. Het kost een hoop geld, maar dan heb je wat……. zo
denken velen. Maar het liedje “Op een mooie Pinksterdag” doet menigeen beseffen dat je
innerlijke vreugde zomaar in de schoot wordt geworpen. Prachtig weer, zon en blijde mensen
om je heen zijn facetten die je niet kunt regelen. Al heb je de mooiste locaties tot je
beschikking, een hoop geld en vliegtuigen die je brengen waarheen je graag wil….. sfeer kun
je enigszins creëren maar innerlijke blijheid en geluk valt niet onder deze regelingen. Vaak is
het zelfs zo dat mensen met veel geld zich van alles kunnen kopen, maar eerder verzuurd
door het leven gaan omdat ze moeten ervaren…… dat je innerlijke geluk niet kunt kopen…..
het overkomt je, je krijgt het geschonken. Sterker nog, mensen die heel veel geld en luxe tot
hun beschikking hebben….. worden eerder geconfronteerd met hun eigen opgeworpen
barrières die hen eerder verhinderen tot het diepe innerlijke geluk te geraken. Ik denk dat wij
in onze tijd daarom zo veel te maken hebben met echtscheidingen, met het grote verdriet om
kinderen onder te brengen die de dupe zijn van de scheiding van hun ouders. Alle geld en
luxe kunnen deze pijnlijke zaken niet oplossen.
Natuurlijk hoor ik ook dat men de Kerk ouderwetse opvattingen verwijt: ze blijven maar star
vasthouden aan liefde en trouw, aan respect voor het leven ten einde toe, aan respect voor
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beginnend leven, aan liefde tussen man en vrouw die men als heilig beschouwt etc. Inderdaad
een aantal moderne levensopvattingen krijgen in onze kerkelijke moraal geen vaste grond
omdat deze losgeraakt zijn van de diep christelijke wortels van het leven. In onze Kerk staat
hoog in het vaandel geschreven dat trouw en verbondenheid zoals Christus ons die voorleeft,
de enige echte levenswaarden zijn die ons voorgoed bindt met de Liefdevolle God en Vader.
Wie de band met Hem doorknipt, maakt zichzelf los van God. Los van God…… dat zie je
bij heel wat mensen, nog erger, men beseft het van zichzelf niet!
Ik kan me herinneren dat ons moeder haar kinderen elke morgen aankleedde en behalve
kleding ons kinderen ook een medaille van een heilige opstak die je dan moest beschermen.
Later gingen we als jong volwassenen deze beschermingskleinoden wegleggen want in onze
nieuwe grote wereld kwamen ontwikkelingen die dit alles wegduwden. We kwamen terecht
in een tijdperk van technische snufjes, ons geleverd door de grote industrieën. Ik zag
eigenlijk niet dat mijn moeder elke dag in de winkel stond, ze deed het huishouden, met
helpen in de bakkerij, haar gezin met vijf kinderen, personeel enz. Alles vanaf de vroege
morgen tot de late avond. Heel wat ouderen uit onze gemeenschap hebben hetzelfde
meegemaakt en kunnen hiervan getuigen. In rap tempo zagen we de ambachtswinkels uit het
straatbeeld verdwijnen, daarvoor in de plaats kwamen de koopcentra. Zo kijken veel arme
wereldbewoners uit andere continenten naar ons. Geen wonder dat zij verlangen naar wonen
bij ons. En dat alles werd opgebouwd in een korte periode van na de 2e wereldoorlog.
Laatst hoorde ik een moeder haar dochter naroepen . die ’s morgens met de fiets op weg ging
naar school – “doe die iPhone weg, zo dadelijk gebeuren er nog ongelukken…” Ineens dacht
ik aan mijn jeugd. Ik had een medaille op mijn hemd gespeld en nu heeft een kind een
iPhone….. Ik werd nog beschermd……. maar de jongere van nu is verslingerd aan de
iPhone en heeft niet in de gaten dat dit apparaat jouw leven in een verstikkende strik kan
duwen. Waar zijn onze kinderen mee bezig? Lopen ze nu met open ogen het nieuwe gevaar
tegemoet, of zie ik alleen dit gevaar? Onze kinderen zijn dagelijks verkeersdeelnemer en
menige ouder is bezorgd over hoe dit alles nu gaat. Maar is dat niet van alle tijden??
Inderdaad zou je denken….. maar er doen zich ontwikkelingen voor die wij met zijn allen
niet in de greep hebben. We kunnen dankbaar gedenken dat we de 2 e wereldoorlog hebben
overwonnen, we hebben vrede verkregen, nieuwe wereldwijde industrieën ….. maar
vakbonden zingen nu wel een toontje lager, maar meer en meer laten mensen van zich horen,
we hebben het grote goed van elektronica, vertaald in medische apparatuur waardoor we met
zijn allen ouder kunnen worden enz,…. noem alle voordelen maar op. Maar….. er spelen nu
machten en krachten die ons doen beven in onze eigen directe omgeving: er zijn meer
zelfdodingen dan verkeersdoden, er zijn meer abortussen dan geboortes in ons Europa, er
dreigen meer mensen te sterven door teveel eten…… dan door te weinig voedsel. Waar staan
we nu met onze voortuitgang?? En daar gaat je kind met de iPhone. Beschut, beschermd,
welke wereld gaat voor haar/hem open? Praktisch alle ouders weten niet wat hun kind op
internet ziet en aantreft. Ongemerkt is je kind geschokt bij alle informatie die het niet kan
plaatsen. Stil en onopvallend gaat het zijn weg, aldus laatst in een krantenartikel. Alsof de
journalist ons erop wilde wijzen hoe in stilte onopvallend de meest uiteenlopende richtingen
en ontwikkelingen bij je kind aanwezig kunnen zijn: zo van een eenzame nerd (eenzame
computerverslaafde) tot jihadist.
Zijn we hierover verwonderd? Creëren wij niet zelf de afstanden tussen de generaties? Wij
laten onze kinderen geboren worden…. we stoppen hen vol met hebbedingetjes en luxe….
Maar het kostbaarste in een mens….. de liefde in je ziel en hart …. Daar doen we niets
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aan….. als je los van God leeft…… kun je geen God van liefde doorgeven …. Dan geef je
leegte door…… Ziel en hart horen wezenlijk bij elkaar. Zorg ervoor dat uw ziel niet op drift
slaat. Anders kun je geen liefde doorgeven. Ik las laatst een gedachte die met de begrippen
ziel en anker verweven is:
Een schip beschikt over een anker. Bij rustig weer ligt dat anker in het ruim. Er is geen
dringend contact nodig met de ankergrond. Maar het anker wordt gebruikt bij naderende
storm, als de zee beukt en bruist, als de diepten dreigen en de rotsen gevaar betekenen. Het
schip zou dan, volkomen losgeslagen, op drift kunnen slaan ...
Herontdekt het anker van uw leven: er is hoop bij God. Hij wenst ons goede vaart als we
Hem als onze ”kapitein” beschouwen die ons veilig door dit leven loodst. God zij dank!
Deken Wilbert van Rens
GEBEDSINTENTIES
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 dienst te stellen van de uitdagingen
waarvoor de huidige wereld zich gesteld ziet. De pauselijk aanbevolen
algemene gebedsintentie voor de maand juni luidt: Sociale netwerken. Dat
sociale netwerken de solidariteit bevorderen en bijdragen aan het respect voor
anderen in hun eigenheid.

mei
2018

juni
2018

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 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!!

OUDE TESTAMENT: HET BOEK TOBIT ……
Een Joodse vader begroef lijken van mannen die door de vijand waren gedood.
Buurtbewoners verklaarden deze man voor gek. Maar een mens verdient waardigheid, ook na
zijn dood, was zijn geloofsopvatting. Het land ging toen gebukt onder de vijandelijke koning
Sanherib, de wereldheerser van die dagen van het machtige Assyrië. De koning woonde in
Ninevé, waar ook Tobit woonde. Tobit was de zoon van de man die de lijken begroef, en was
getrouwd met Anna. Tobit en Anna hadden ook een zoon, Tobias. Tobit
blijft trouw in zijn geloof. Hij laat zich het geloof niet afnemen, ook niet
door de heidense koning. Koning Sanherib straft Tobit, die ondertussen al
oud en blind was, door al zijn bezittingen te plunderen. Tobit stuurt zijn zoon
Tobias op pad om ergens geld te gaan zoeken. Tobit had namelijk ooit een
schat verstopt, ergens in Medië. Tobias gaat dan samen met zijn metgezel Azarias op zoek
naar deze schat. Een hond vergezelt hen. Wat Tobit echter niet weet is dat Azarias een engel
is (= de aartsengel Rafaël). Deze aartsengel was gestuurd door de gebeden van Sarah. Sarah
was een vrouw die zevenmaal op het punt stond te trouwen. Telkens werden haar
aanstaanden in de nacht voor het huwelijk verslonden door een demon (Amodaij). Sara bad
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tot God om een nieuwe man die niet verslonden zou worden door Amodaij. Met behulp van
Rafaël verslaat Tobias deze demon en vindt hij Sarah. Hij vindt ook de schat van zijn vader
en brengt Sarah en het geld mee naar huis, waar ondertussen de ouders van Tobit alle hoop al
kwijt waren. Tobias geneest zijn vader’s blindheid met de gal van een vis, die hij onderweg
had gevangen en geeft een deel van het geld weg als aalmoes voor de armen. Voor Tobit
sterft voorspelt hij dat Ninevé verwoest zal worden en zegt tegen Tobias dat ze moeten
vertrekken. Ze verlaten Ninevé en zijn voorspelling komt uit. Door dit boek Tobit leren we
altijd te blijven hopen op Gods oneindige liefde: ook al ben je ten einde raad, blijf hopen op
Gods redding! Deze blijde boodschap geldt 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.

GOED RESULTAAT OPBRENGST VASTENACTIE 2018

Dit jaar hebben we – evenals vorig jaar - als parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen
de jaarlijkse Vastenactie gesteund via een project van de stichting ‘Geef de Kinderen van
Mpongwe een Toekomst’(GKMT) in Zambia. Via onze kerkbestuur, via de huis-aan-huis
inzameling in de Goede Week, via Missieburo
Roermond, collectes in de kerk, vastenzakjes enz
heeft het bijzonder mooi bedrag opgebracht van
€ 5.151,65. Bij het Missieburo Roermond komen
nog bedragen binnen uit onze parochies die bestemd zijn voor dit gezamenlijk project. De
verwachting is dat we zelfs over de € 6000,00 zullen gaan. Proficiat allereerst voor de
kinderen van Mpongwe in Zambia en een groot compliment aan alle vrijwilligers, de
collectanten, de gevers die dit alles hebben mogelijk gemaakt. HEEL VEEL DANK.
UITNODIGING VOOR BIJEENKOMST MET PAROCHIANEN
Op maandag, 11 juni 2018 wil het kerkbestuur een vervolg geven aan de geslaagde
informatieavond met en voor de parochianen van ons cluster. Die bijeenkomst wordt
gehouden in het Mariapark en begint om 20:00 uur.
In deze bijeenkomst willen wij met elkaar van gedachten wisselen over een tweetal
onderwerpen:
1. Het 12-stappenplan in het kader van parochievernieuwing. Hierover werd in de vorige
bijeenkomst van 7 december 2017 een presentatie gegeven.
2. Het Beleidsplan 2019 – 2024. Het bisdom heeft aan elke parochie in ons diocees
gevraagd in een beleidsplan een toekomstvisie neer te leggen.
De positieve reacties tijdens de vorige bijeenkomst van een aantal betrokken parochianen
hebben geleid tot het opnieuw organiseren van een dergelijke bijeenkomst. Het belang ervan
ligt voor de hand: het gaat om de toekomst van onze kerk, zowel fysiek (als gebouw) als
pastoraal. Dit laatste is zelfs nog belangrijker, want daarom is het juist allemaal te doen.
Wij hopen op een grote opkomst.
ODILIACOMITÉ SWEIKHUIZEN.
Het Odiliacomité Sweikhuizen nodigt u uit om deel te nemen aan de 84ste bedevaart voor
blinden en slechtzienden (blindendag) op zaterdag 16 juni. Het programma van de
blindendag op zaterdag 16 juni a.s. is als volgt: 11.00 uur: Ontvangst van de
bedevaartgangers op het Odiliaplein door kapelaan H. Horstman en diaken Janssen, het
Odiliacomité, de schutterij St. Joseph, de Beesenhofkapel en de misdienaars. 11.15 uur: Korte
processie door het dorp: Odiliaplein – Hagensstraat – Fabritiusstraat Pascal Visschersstraat
en de Bergstraat tot aan de kerk.
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11.30 uur: H.Mis opgedragen door kapelaan H. Horstman met
assistentie van diaken Janssen opgeluisterd door het kerkkoor van
Sweikhuizen. Aanmelden kan tot 11 juni op dit mailadres: informatie
blindendag: blindendagsweikhuizen@gmail.com
Vermeld bij de aanmelding: Naam en adres gegevens,
telefoonnummer en evt. email adres. Het aantal personen. Of u met
eigen vervoer komt of dat u op het station van Sittard wenst
opgehaald te worden. Vermeld bij het laatste of u in een rolstoel zit
dan kan daar rekening mee gehouden worden. (voor het ophalen en
brengen naar het station is Sittard worden geen kosten in rekening
gebracht). Voor meer informatie: blindendagsweikhuizen@gmail.com
Tel: 046-4432242 Mobiel: 06-22680314
VRAAG NAAR HEM IN HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING
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. Binnenkort staan 2 data gepland:
Kapel De Baenje op Woensdag 20 juni om 18.00 uur.
Kapel Lemborg op de Woensdagen 4 en 11 juli 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.
Deken Wilbert van Rens.
AANBOD ZONNEBLOEM.
De Zonnebloem Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap
lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. De
Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige zieken,
gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen
hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u bezoek
ontvangen of deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze
website: www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard. Of bel op 4583175.

2018
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

UITNODIGING CONCERT 27 MEI 2018
Op zondagmiddag 27 mei 2018 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om 15.00
uur een concert in de parochiekerk Christus’Hemelvaart – H. Joseph te Vrangendael
(Hemelsley 240, 6137 BV Sittard). Het concert zal verzorgd worden door Philharmonie
Sittard (o.l.v. Ingeborg Stijnen), Sittards Mannenkoor SI-TARD (o.l.v. Emmanuël Pleijers)
en organiste Anja Hendrikx. De toegang van het concert is gratis. De vrije gave, welke ten
zeerste op prijs wordt gesteld, is bestemd voor de orgelrestauratie. U bent van harte welkom!
Informatie: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl; info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
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
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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.

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. 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.

SACRAMENTSPROCESSIE ZONDAG 3 JUNI
Op donderdag 31mei viert de kerk eigenlijk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus. Onze grenslandbewoners in België en Duitsland hebben die
dag gelukkig nog bewaard als een feestelijke vrije dag . Deze dag is beter bekend als
Sacramentsdag. De bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Zuyderland Lemborgh en
Hoogstaete vieren deze jaarlijkse sacramentsprocessie precies op deze donderdag. In onze
parochies vieren wij het op de zondag erna: zondag 3 juni a.s.
Sinds vorig jaar hebben we een nieuwe route en uitwerking van de jaarlijkse
sacramentsprocessie. Deze is goed geslaagd en – terugkijkend naar de ervaringen van
afgelopen jaar - spreek ik nu al mijn waardering uit voor al die mensen die weer enthousiast
mee willen zorgen dat de jaarlijkse sacramentsprocessie kan doorgaan. U bent dus van harte
uitgenodigd om biddend mee te lopen in de processie of - mediterend - te komen kijken.
Zoals in tal van (Limburgse) dorpen en steden wordt op deze Sacramentsdag ook in onze
Grote Kerk eerst de hoogmis om 9u30 gevierd, gevolgd door de Sacramentsprocessie. Denkt
u eraan: géén H Mis om 9u30 in de St.-Michielskerk, géén H Mis in de Basiliek om 10u00,
géén H Mis in de St.-Petruskerk om 11u00 ! Wilt u toch in die uren (na 10u) een Heilige Mis
volgen dan kunt u terecht bij Overhoven, parochiekerk H Hart van Jezus om 10u30.
Het opstellen van de processie start rond 10.15 uur op het Kloosterplein, nabij
toreningang. De opstelling van de processie is als volgt:
Stadsschutterij St.Rosa
1e Communicantjes
Acolietencollege
Acolieten met kruis
Eerwaarde zusters
St. Michiel en St. Rosa
Harmonie Sint Joseph
Philharmonie
HH Geestelijken
Kerkenwachtgilde
OLV Behoudenis der kranken
Processiegangers m/v
B&W en Gemeenteraad
St.-Petruskoor
Kerkbestuur
Misdienaars
Allerheiligste
 De processie trekt via de route: Kerkplein – Rektorygetske – via
Limbrichterstraat naar – Begijnenhofstraat - Deken Tijssenstraat –
Schootsvelden - Urulinentuin – rechtdoor langs fietsenstalling - Paardestraat Om den Tol (rustaltaar) - Markt – Oude Markt – Kloosterplein –
Kapittelstraat - Grote Kerk
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Aan de bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, en aan de
(buurt)verenigingen Rontjom de Grote Kirk, Riekswaeg Noord, PPP, Paesjsjtraot, De Mander
en Wo-Van wordt vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel
of straat. Mede namens kerkbestuur, ceremoniarius, acolieten en alle medewerkers:
Deken en Het processiecomité
NAMEN VAN COMMUNICANTEN DIE OP 2 APRIL EN 10 MEI J.L.
E
IN DE H. PETRUSKERK DE 1 H. COMMUNIE DEDEN:
(leerlingen van o.a. de basisscholen 'de Baandert', 'de Hoefer' , 'Aan de Meule',
‘De Tovertuin’, ‘Lemborgh’, ‘De Lahrhof’en ‘De Sjtadsjool’)
Guus van Helvert 2 april
Julia Frehen
Michael van Helden
Op 10 mei:
Maarten Frehen
Britney Jongen
Kiana Janssens
Sofie Muradian
Djévany Meller
Sherry Leander
Coby Smeets
Djivano Otermans
Kwinton Mevissen
Paulina van Heel
Devana Rooskens
Devin Philippen
Robbert Hermanns
Ruy Zuiverloon
Bennie Seelen
Izzy Miessen
Josje Jacobs
Kaylee Selder
Daniël van Wijk
Thijs Jacobs
Izzy Beugels
Amelia Bielicka
Floor Tummers
Holger Cremers
Keano Heiligers
Mil Eikelboom
NAMEN VAN COMMUNICANTEN DIE OP 27 MEI A.S.
E
IN DE H. PETRUSKERK DE 1 H. COMMUNIE DOEN:
(leerlingen van de basisschool 'De Loedoes’)
Lily Boon
Daylinn Gohl
April Lejeune
Colin Boreas
Jana Goulding
Maud Reinierkens
Danha Castillo
Finn Evers
Thom Schmeitz
Finn Delissen
Lotte Hagen
Jinte Storcken
Owen Deneer
Megan Hutchinson
Silita Swinkels
Luuk Dielissen
Nathan Hutchinson
Dinand Zeestraten
Benthe Dols
Florine van Kuijk
Morris Zeestraten
Laura Lenselink
ALLEMAAL VAN HARTE PROFICIAT EN GODS ZEGEN

NIEUWE DATA VOOR HET HEILIG VORMSEL EN
EERSTE HEILIGE COMMUNIE SCHOOLJAAR 2018-2019 ZIJN:
Heilig Vormsel: zondag 27 januari 2019 om 11 uur in de Petruskerk.
Eerste Heilige Communie op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 om 9.30 uur
in de Petruskerk voor de gezamenlijke Basisscholen.
DAT INDRUKWEKKEND ORGEL…………
Aldus beschreef Hub Geurts zijn eerste ervaringen als organist voor onze kerken in Sittard.
We lazen dat onlangs in het regionale weekblad VIA die melding maakte van het weggaan
van Hub Geurts als onze organist. Ruim 52 jaar lang speelde hij op onze kerkorgels. Als
jongetje van 10 jaar begon – tijdens de oorlogsjaren – zijn ontdekkingstocht. Al vlogen de
granaten om de oren, als misdienaar bleef hij trouw op zijn post. Ook de gelovigen van die
dagen. Alles ging gewoon door. De erediensten moeten verzorgd worden, ook op muzikaal
gebied. Hub Geurts groeide erin, de liefde voor het orgel maakte hem tot ‘professioneel’
organist en vooral ook tot liturgisch begeleider waardoor wij als kerk heel wat jaren van zijn
liefde en kundigheid hebben mogen profiteren. Inderdaad het zijn heel wat jaren geweest die
8
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hij in dienst stelde van onze kerk en zeker vanaf 1970 in onze binnenstadkerken. Niet alleen
op kerkorgel gebied was hij deskundig, kijk naar zijn talenten op historisch gebied, zijn
beschrijvingen over onze mooie kerken, zijn artikelen over de Dienaar Gods Deken Tijssen,
zijn kerkmeesterschap etc. Geen wonder dat hij begiftigd werd met de hoogste kerkelijke
onderscheidingen die onze kerk kent. Ja, zelfs zijn ”rentmeesterschap” werd bekroond door
het eerbetoon doordat de Bisschop hem benoemd heeft tot ere-kerkmeester van de Parochie
HH Petrus & Michaël. En nu ineens werd hij met de neus niet op de feiten gedrukt…. maar
op de kiezel van zijn oprit aan huis. En Hub Geurts zou niet onze organist zijn als hij dit
signaal begreep als een voltooiing. Dankbaar toonde hij bij de foto de blijdschap die hij zijn
kleindochter wilt overbrengen, de liefde voor orgel en liturgie. Hub Geurts kan zich niet meer
als organist aan ons tonen middels orgelklanken en liturgische begeleiding, maar zijn geest
van verbondenheid blijft hij ons aanreiken. Hij stelt nog altijd samen de mappen met
liturgische gezangen die we elke weekeinde in onze kerken benutten. “Virtueel” zit Hub
Geurts nog in onze kerk. Gelukkig. Dank je wel voor al die vele jaren van trouw! Dank
namens kerkbestuur en vele parochianen.
Deken Wilbert van Rens

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
- 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: na afloop collecte voor Kerk in Nood
- Donderdag 21 juni 2018 tot en met zondag 24 juni 2018: Vader retraite
Inleider: Luc Simons pr., meer info: http://retraitevoorvaders.jouwweb.nl
Kosten: € 126,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
- Vrijdag 6 juli (10.30 u) – zondag 8 juli 2018 (15.00 u): Kloosterwandeling
Meer info en opgave: 0592 54 42 68, www.dewandelmaat
- Zaterdag 14 juli 2018 (14.00 – 17.00 u): Feest Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
Scapulierfeest: Meditatie bij het feest - Scapulieroplegging – Vespers, Kosten: € 5,00
N…, ontvang dit scapulier als een teken van uw toegewijd zijn aan Maria en haar zorg over
uw leven. Als lid van de grote Karmelfamilie deelt u voortaan in heel de geestelijke rijkdom
van deze Orde van Onze-Lieve-Vrouw.
- 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
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
- Dinsdag 4 september (16.30 u) - zaterdag 8 september 2018 (13.30 u) Retraite in stilte
“Spiritualiteit voor een moedige minderheid” In onze streken neemt het aantal christen
gelovigen af, de Kerk wordt kleiner. Wat is wezenlijk voor christelijk geloof, leven met Jezus
Christus en kerkelijke verbondenheid? Wat hebben enkele moderne heiligen – Edith Stein,
Frédéric Ozanam, Chiara Badano - ons hierbij te zeggen? Inleider: Mgr. Joris Schröder,
Den Bosch. Kosten: € 216,00 (+ 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

2018
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20

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 + H. VORMSEL + H. EUCHARISTIE
Door H Doopsel, H Vormsel en H Eucharistie werd opgenomen in onze RK Kerk:
Pamela Gohl-Meijer, Brauningerstraat 18 Sittard – Hoogveld * 4-5-2018
H Doopsel werd toegediend aan:
Louisa, dochter v ouders Van Wieringen-De Odorico, Caecilienring 5 Selfkant * 8-4-2018
Raff, zoon ouders Gerards-Limpens, Liviusstraat 21, * 14-4-2018
Cyliana en Dashenna, dochters ouders Roberts-Wingelaar, Marsstr 25, * 22-4-18
Raphaël, zoon van ouders Salis-Duijzings, Finlandstraat 14, * 29-4-2018
We bidden dat deze volwassene Pamela en de jonge dopelingen Louisa, Raff,
Cyliana, Dashenna en Raphaël onder de goede zorgen van de ouders, peetouders
en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Joost Jeurissen & Grace Ekawati, Tudderenderweg 45, alhier op 9 juni 2018
‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de
vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (huwelijksliturgie)
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te
sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar
voor de geplande trouwdatum! U kunt contact opnemen met de deken
 046-4512275.
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OVERLEDEN
Jo Engelen-v Berkum
El Heiligers-Ruijters
Elly Smeets-Brüll
Wil Emans
Funs Hamers
Thei Wessels

Smithlaan 121
Wilhelminastraat 55
Schuttestraat 2
Ranonkelstraat 43
Wilhelminastraat 12/7
Hoppenhofjesln 6 Papenhoven

98 jaar
80 jaar
87 jaar
83 jaar
87 jaar
85 jaar

†
†
†
†
†
†

13-04-2018
20-04-2018
22-04-2018
24-04-2018
27-04-2018
08-05-2018

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

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 20 mei: Hoogfeest van Pinksteren. Wij herdenken en vieren de gave van de
Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar
zending naar alle talen, volken en rassen.
Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag. Op
deze Tweede Pinksterdag vieren we op verzoek van de Paus jaarlijks een Mariafeest met als
titel: "Maria, Moeder van de Kerk".
Zondag 27 mei: Hoogfeest H. Drie-eenheid
Vrijdag 1 juni: Eerste vrijdag van de maand: toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 3 juni: Hoogfeest H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: tevens
Processiezondag. Geen H Mis in St.-Michielskerk en in Basiliek! In de St.-Petruskerk is de
H. Mis enkel om 9u30, aansluitend de Processie! Voor wie niet aan Processie kunnen
deelnemen is er ook een H Mis om 10.00 uur een H Mis in Broeksittard, en/of om 10u30 in
de parochiekerk van Overhoven.
Vrijdag 8 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus
Zaterdag 9 juni: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de St.Petruskerk trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis begint
ter opening van het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-Petruskerk!
Zondag 10 juni: Tiende Zondag door het Jaar: In de Basiliek wordt gevierd: Jaarfeest ter
ere van O.L.Vrouw van het Heilig Hart. Om 10u Pl Hoogmis. Hoofdcelebrant is dit jaar
Pater Theo te Wierik, provinciaal MSC.
Zondag 17 juni: Elfde Zondag door het Jaar: DEZE ZONDAG VIERT ONZE
KAPELAAN OM 11 uur ZIJN 25-JARIG PRIESTERFEEST. Zie uitnodiging blz 1.
Zondag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper
Vrijdag 29 juni: Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 30 juni tot 11 augustus 2018.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
dinsdag 19 juni 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
18.00 uur PlZwd v Catrien America-Vink;
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS
gestpljrd v ouders Sjeng en Marga Sandersin H Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
Dings; pljrd v Melanie Lenaerts-Laumen en
Zaterdag 19 mei Vigilie voor de Zondag
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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overl familieleden; gestev echtp CaulfieldTholen; gestplev vd zielenrust van het overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadiensten Jo Engelen-v
Berkum, El Heiligers-Ruijters; Elly SmeetsBrüll, Wil Emans, Funs Hamers, Thei Wessels
(Schola Sittardiensis Sanctus Michael)
Zondag 20 mei
Hoogfeest van Pinksteren
LET OP 11.30 uur gestplev Lies Roppe
en overl.fam. Roppe-Kissels (St.-Petruskoor)
Maandag 21 mei verplichte gedachtenis
Tweede Pinksterdag: op verzoek van
Paus: "Maria, Moeder van de Kerk"
11.00 uur overl. familieleden PierWeijzen (samenzang)
Dinsdag 22 mei
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
19.00 uur voor een bjizondere intentie;
gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 23 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Jeanne Schmeits (vw trouwdag); ev past Jean Schutgens (vw verjaardag)
Donderdag 24 mei feest
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige
Hogepriester
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van dit bisdom en parochie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 25 mei
08.00 uur v algemene noden van H Kerk
en wereld
19.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis
der Kranken v zieken en noodlijdenden
(D); gestev echtp Caulfield-Tholen; overl.
grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hage-Simonis
Zaterdag 26 mei
Ochtendmis 9u Basiliek
18.00 uur pljrd Hub en Elly vd BrockBronneberg; gestpljrd v Mia en Jan
Schrijen-Coolen; gestplev vd zielenrust
vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hub. Catharina Krux; gestev echtp
Caulfield-Tholen; nadiensten Elly
Smeets-Brüll, Wil Emans, Funs Hamers,
Thei Wessels (samenzang)
12

Zondag 27 mei
Hoogfeest van de H Drie-eenheid
09.30 uur Pl H Mis bgv 1e H Communie
kinderen BS Loedoes
11.00 uur PlZwd v El Heiligers-Ruijters;
plev Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd
ouders Harry Sprengers en Jo SprengersVerbruggen, tevens v het heil v alle lev en
overl families Sprengers en Verbruggen.
(samenzang)
Maandag 28 mei
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D)
19.00 uur voor zieken in de familie;
gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 29 mei
08.00 uur ev v het welzijn van onze H.
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 30 mei
08.00 uur ev v d overled. vd fam. Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 31 mei feest
Bezoek vd H Maagd Maria aan
Elisabeth
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van
Maria voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom (D)
Vrijdag 1 juni 1e Vrijdag vd Maand
H. Justinus, martelaar
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D); gestev echtp CaulfieldTholen
19.00 uur ev Mia Bisschops en overleden
familie Bisschops-Maessen; ev v Maria
Smeets uit dankbaarheid (D)
Zaterdag 2 juni
Ochtendmis 9u in Basiliek
18.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
pljrd overl ouders Wijshoff-Bormans;
gestplev v d zielenrust van het overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadiensten v Elly
Smeets-Brüll, Wil Emans, Funs Hamers,
Thei Wessels (samenzang)
21e jaargang, nr.5 – 19 mei 2018

Zondag 3 juni PROCESSIEZONDAG
Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam
en Bloed van Christus
Let op !!! 9.30 uur gestplev voor
zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en
haar ouders; gestplev voor de zielenrust
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; gestev
echtp Caulfield-Tholen (St.-Petruskoor)
Maandag 4 juni
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) gestev echtp
Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev voor zielerust van
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen
Dinsdag 5 juni
H. Bonifatius, bisschop en gezellen
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en
leiding (D)
19.00 uur gestev overl echtp Lebens-De
Macker en wederzijdse fam; gestev echtp
Caulfield-Tholen
Woensdag 6 juni
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 7 juni
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in de H.
Eucharistie (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 juni
Hoogfeest H. Hart van Jezus
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d
fam. Roppe-Kissels; gestev echtp
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
Zaterdag 9 juni
Ochtendmis 9u in Basiliek
18.00 uur naar BASILIEK
Zondag 10 juni
Tiende Zondag door het Jaar

11.00 uur pljrd v René Caris; gestplev
Lies Roppe en overl. v.d fam. RoppeKissels; gestpljrd overledenen vd fam
Oberdorf-Frissen; gestpljrd em-pastoor
Jean Schutgens (St.-Petruskoor)
Maandag 11 juni
H. Barnabas, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
Dinsdag 12 juni
08.00 uur ev v overledenen vd familie
Leonard Dieteren-Brandts uit
dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 13 juni
H. Antonius van Padua, priester en
kerkleraar
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van dit bisdom en onze
parochie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 14 juni
H. Lidwina, maagd
08.00 uur ev v d overled. vd fam. Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 15 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens; ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D);
Zaterdag 16 juni
Ochtendmis 9u in Basiliek
18.00 uur plev Paul Schlössels; plev v
René Caris (vw vaderdag); gestplev v d
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
gestev v Caulfield-Tholen, nadienst Thei
Wessels (samenzang)
Zondag 17 juni
Elfde Zondag door het Jaar
11.00 uur Plev uit dankbaarheid bgv 25jarig Priesterfeest WEH Kap A. van der
Wegen, tevens v overl Theodorus van der
Wegen en overl fam leden; gestpljrd overl
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef
en Martin; plev v overl weldoeners vd H.

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

13

Petruskerk; plev overleden familieleden
Hoogfeest Geboorte van de H.
Johannes de Doper
Pier-Weijzen
11.00 uur pljrd ouders Jan en Wies PijlsMaandag 18 juni
Alberts; plev Miny Reijnders-Kuijpers,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(St.-Petruskoor)
19.00 uur v algemene noden van H Kerk
Maandag 25 juni
en wereld
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 19 juni
19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
Dinsdag 26 juni
parochie (D)
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
belangen van dit bisdom en onze
Woensdag 20 juni
parochie
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur jrd v Frans Schmeits en Jeanne
Woensdag 27 juni
Schmeits-Schutgens; jrd v Truke
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Schmeits-Ten Dijck
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensDonderdag 21 juni
Peulen en zonen Jozef en Martin
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
Donderdag 28 juni
08.00 uur ev v welzijn van onze Heilige
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vigilie Hoogfeest HH. Petrus & Paulus
19.00 uur v algemene noden van H Kerk
Vrijdag 22 juni
en wereld
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 29 juni
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Hoogfeest HH. Petrus en Paulus,
Behoudenis der Kranken voor zieken en
apostelen
noodlijdenden (D)
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 23 juni
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Ochtendmis 9u in Basiliek
Behoudenis der Kranken voor zieken en
18.00 uur gestplev v d zielenrust van het
noodlijdenden (D); overl. grootouders
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Simonis-Tummers, ouders Hage-Simonis
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Zaterdag 30 juni
Caulfield-Tholen (samenzang)
Ochtendmis 9u in Basiliek
Zondag 24 juni
ST.-MICHIELSKERK
Zondag 27 mei
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00Hoogfeest van de H Drie-eenheid
12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zondag 20 mei
gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs
Hoogfeest van Pinksteren
en Maria Hubertina Cath. Krux
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms
(samenzang)
en voor bijz. intentie; gestev echtp
Zondag 3 juni PROCESSIEZONDAG
Caulfield-Tholen; gestplev v overl echtp
Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
en Bloed van Christus
Catharina Krux (Schola Sittardiensis
Let op !!! om 9.30 uur H. Mis in
Sanctus Michael)
H.
Petruskerk, aansluitend processie
Maandag 21 mei verplichte gedachtenis
GEEN H MIS IN H. MICHIELSKERK
Tweede Pinksterdag: op verzoek van
Zondag 10 juni
Paus: "Maria, Moeder van de Kerk"
Tiende Zondag door het Jaar
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestev echtp Caulfield(samenzang)
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Tholen; gestplev v zielenrust v overl
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag 24 juni
echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hoogfeest Geboorte van de H.
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Johannes de Doper
Donderdag 14 juni OPEN KERK
09.30
uur gestev echtp Caulfield10u30-12u30: Uitstelling+Aanbidding
Tholen;
Zondag 17 juni
gestplev voor de zielenrust van het overl
Elfde Zondag door het Jaar
echtp Jan Gerard Grijs en Maria
09.30 uur gestev echtp CaulfieldHubertina Catharina Krux; (samenzang)
Tholen; gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude
Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!).
Rozenhoedje is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur
Zondag 3 juni NB. NB. géén H.Mis ivb
Zondag 20 mei
Sacramentsprocessie zie Petruskerk!!
Hoogfeest v Pinksteren
Donderdag 7 juni 10.30 uur v kinderen
10.00 uur v echtp Caulfield-Tholen; v
vd Kinderkrans; overl. vd Aartsbroederoverl ouders Castro-Schellinx (Basiliekkoor)
schap; v echtp Caulfield-Tholen
Maandag 21 mei verplichte gedachtenis
Zaterdag 9 juni gedachtenis
Tweede Pinksterdag: op verzoek van
Onbevlekt Hart van Maria,
Paus: "Maria, Moeder van de Kerk"
09.00 uur v bijzondere intentie; v echtp
10.00 uur voor de levende en overl leden v
Caulfield-Tholen
de Aartsbroederschap; v echtp Caulfield14.00 uur Pl Huw Mis bruidspaar
Tholen (Basiliekkoor)
Jeurissen-Ekawati
Donderdag 24 mei
VIGILIE JAARFEEST
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige
18.00 uur Bedevaart Binnenstad
Hogepriester, feest
PlZwd v Elly Smeets-Brüll, PlZwd v Wil
10.30 uur voor de kinderen van de
Emans; gestplev voor de zielenrust van
Kinderkrans; v echtp Caulfield-Tholen;
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
overl l. vd Aartsbroederschap.
Hubertina Catharina Krux; gestev echtp
Zaterdag 26 mei
Caulfield-Tholen, nadienst Thei Wessels
H Filippus Neri, priester
(Basiliekkoor)
Zondag 10 juni JAARFEEST BASILIEK
09.00 uur ter ere voor O.L.Vr.v.h.H Hart;
OLVrouw van het H Hart van Jezus
v echtp Caulfield-Tholen
Hoofdcelebrant is Pater Theo te
Zondag 27 mei
Wierik, provinciaal MSC.
Hoogfeest van de H Drie-eenheid
10.00 uur Bedevaart Overhoven
10.00 uur overl echtp. Caulfield-Tholen;
v echtp Caulfield-Tholen; Annie Nicoll–
v Mietsie Jacobs v Thoor vw verjaardag;
Poussart; Corrie Frissen-v Hoef (Cantate)
gest jaardienst Christine Joosten; v lev en
Donderdag 31 mei feest
overl.l.vd Aartsbroederschap (Basiliekkoor)
Bezoek vd H Maagd Maria aan
Donderdag 14 juni
Elisabeth
H. Lidwina, maagd
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
10.30 uur v leden Kinderkrans; overl led
v echtp Caulfield-Tholen; overl l. vd
Aartsbroederschap; echtp CaulfieldAartsbroederschap.
Tholen
Zaterdag 2 juni
Zaterdag 16 juni
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 17 juni
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

15

Geboorte vd H. Johannes de Doper
Elfde Zondag door het jaar
10.00 uur Dialectmis Veldeke
Zie Petruskerk: ivm met het priesterfeest
PlZwd v Thei Wessels; v echtp Caulfieldvan Kapl. vd Wegen is er geen H. Mis.
Tholen (Basiliekkoor)
Donderdag 21 juni
Donderdag 28 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
10.30 uur v leden vd Kinderkrans; v de
v overl leden vd Aartsbroederschap; overl
overl. leden Aartsbroederschap; echtp
echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 23 juni
Zaterdag 30 juni
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 24 juni Hoogfeest
Rozenkransgebed: elke dinsdag woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET
OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Opgave misintenties vòòr dinsdag 19
juni 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
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VASTENACTIE 2018
De Vastenactie ligt al weer enige tijd achter ons, maar we zijn u nog de opbrengst van dit jaar
verschuldigd. Ook dit jaar was deze voor de Kinderen van Mpongwe (Zambia), en heeft in
onze parochie ruim € 256,- opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers en ook grote dank aan
alle medewerk(st)ers.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie
ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: tel. 4512275. Op vrijdag 1 juni (1 e 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.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
Met ingang van 1 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria &
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van
10 tot 17 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven de openingstijden ook in de
zomer van 14 tot 16 uur.

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
19.00 u
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u
voor mijn ouders, kinderen en kleinkinderen
HOOGFEEST H. DRIE-EENHEID
Zaterdag 26 mei
19.00 u
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 30 mei
19.00 u
voor Jacques Diederen, broers en zussen
HOOGFEEST H. SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS
Zaterdag
2 juni
19.00 u
pljrd v Truus Thissen-Smeets
Woensdag 6 juni
19.00 u
Ev voor een zekere intentie; voor mijn ouders, kinderen
en kleinkinderen
TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag
9 juni
19.00 u
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 13 juni
19.00 u
Tev H. Antonius; voor Jacques Diederen, broers en
zussen
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 16 juni
19.00 u
Pljrd v ouders Pustjens-Linden
Woensdag 20 juni
19.00 u
voor mijn ouders, kinderen en kleinkinderen
Zaterdag 19 mei
Woensdag 23 mei
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HOOGFEEST GEBOORTE H. JOHANNES DE DOPER
Zaterdag 23 juni
19.00 u
Om vrede voor hen om wie niemand treurt
Woensdag 27 juni
19.00 u
voor Jacques Diederen, broers en zussen
Overleden: Tilly Schrooten-Janssen, 89 jaar, Bradleystraat 23: overl 21-4-18
Parochiemededelingen H. Paulusparochie Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur
rozenhoedje en op vrijdag Lof. Misintenties voor het volgende parochieblad tot 17
juni bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam,
Kerkbestuur of assistente sacristie.
Donderdag 31 mei: SACRAMENTSDAG IN/ROND LEMBORGH: Limbrichterveld
en Hoogveld. Op deze dag viert de kerk voor de 754ste keer het Hoogfeest van het Heilig
Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Deze dag is beter bekend als
Sacramentsdag. Op deze dag organiseert Zuyderland Lemborgh voor de 13e keer haar
jaarlijkse sacramentsprocessie. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen in de
processie of te komen kijken. De processie start om 10.30 uur in de hal van Lemborgh.
Nadat de processie door Lemborgh is getrokken zal via de Bradleystraat en de Smithlaan het
rustaltaar bezocht worden in de Hof van Onthaasting bij het zorgcentrum Hoogstaete.
Daarna zal de processie via een nieuwe ingang naar de vernieuwde tuin van Lemborgh
trekken alwaar een en ander zal worden ingezegend. Na afloop van de processie bent u
namens de directie en het personeel van Lemborgh van harte uitgenodigd voor een kopje
koffie om nog even na te genieten van het hele processiegebeuren. Bij slecht weer vindt de
gehele processie plaats in Lemborgh. Tot de 31e mei!

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN
Zondag
20 mei: Hoogfeest Pinksteren
10.30 uur
Cantate
Jaardienst Corrie Frissen - van Hoef
Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag
10.30 uur
Volkszang
Tot intentie voor onze parochie
Zondag
27 mei: Hoogfeest Allerheiligste Drie-eenheid 10.00 uur
Cantate
Bedevaart naar Basiliek, geen mis in Overhoven intenties staan bij basiliek blz 16.
Zondag
3 juni: Hoogfeest Sacramentsdag
10.30 uur
Cantate
Tot intentie voor hen om wie niemand treurt
Zondag
10 juni: 10e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Volkszang
Voor de zieken en noodlijdenden in onze parochie
Zondag
17 juni: 11e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Volkszang
Voor de vluchtelingen en voor hen die geen onderdak vinden
Zondag
24 juni: Hoogfeest H. Johannes de Doper
10.30 uur Gelegenheidskoor
Theo Schulpen vanwege de verjaardag; Annie Nicoll-Poussart
Parochiefeest/tevens dankviering communicanten
18
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H. MISSEN MET DE ZUSTERS DOMINICANESSEN Op zondag 24 juni kunt u om
17.00 uur in de Mariakapel een H. Mis bijwonen, ism de Zusters Dominicanessen.
ROZENKRANSGEBED In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard
Wekelijks is 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.
EERSTE H. COMMUNIE
Op donderdag 10 mei hebben in onze parochiekerk 17 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, Roxanna Znyk
(leerlingen van Katholieke Basisschool Overhoven) en Kenzi Janssen, Stacy Schouwenaar
en Carmen Smeets (leerlingen S.B.O. Het Mozaïek). Allemaal proficiat en Gods Zegen.
VASTENACTIE 2018
De totale opbrengst van de vastenactie was dit jaar € 217,28. Een mooi bedrag, waarvoor
hartelijk dank namens de Stichting "Geef kinderen van Mpongwe een toekomst". De
kinderen van de basisschool hebben ook flink gespaard, maar liefst € 72, 13. Dank jullie
wel! Verder zijn er mensen die een bijdrage deden via de bank. Hartelijk dank hiervoor.
BEDEVAART BASILIEK U bent van harte uitgenodigd om op zondag 27 mei 2018 deel
te nemen aan de jaarlijkse bedevaart vanuit Overhoven naar de Basiliek. Graag willen wij
deze goede traditie in ere houden en hopen dat de parochianen goed vertegenwoordigd
zullen zijn! De H. Mis is om 10.00 uur. Wij komen samen in de Basiliek. Na de H. Mis is
er bij voldoende deelname de mogelijkheid – tegen een vergoeding een kop koffie en een
stukje vlaai te eten in het Mariapark, echter i.v.m. de inkoop is het belangrijk dat u zich
opgeeft en wel voor 20 mei. Wilt u a.u.b. uw gegevens (naam, tel..nr. en/of e-mail adres)
invullen op het formulier dat u vindt achter in de kerk. Wij kunnen u dan berichten of er
voldoende deelname is. Graag dit briefje inleveren bij het parochiecentrum, bij een van de
vrijwilligers of via de mail bij : L.Bosman@bosmanbestrating.nl N.B. in Overhoven is er
op 27 mei geen H. Mis. De H. Mis van 10.30 uur vervalt in deze kerk.
PRIESTERFEEST KAPELAAN VAN DER WEGEN: uitnodiging zie blz 1 + 2.
Het feest is op zondag 17 juni. Samen met zijn familie en parochianen zal dit heugelijke
feit op deze dag in dankbaarheid worden gevierd met een plechtige Eucharistieviering om
11.00 uur in de Sint Petruskerk aan het Kerkplein te Sittard. We hopen dat ook veel
mensen uit Overhoven aanwezig zullen zijn. Kapelaan van der Wegen verzorgt de liturgie
van o.a. bij de gezinsvieringen, de communieviering en de viering van het H. Vormsel. Hij
geeft op school catecheseles, met name voor de communicanten en de vormelingen. Onze
jeugd kent hem verder van de Zaterdag Middag Club (ZMC). Iedere week op zaterdagmiddag van 13.30-16.30 is onze jeugd, waaronder veel kinderen uit Overhoven, welkom op
het thuishonk Leyenbroekerweg 31 in Sittard.
PAROCHIEFEEST Na het succes van het parochiefeest vorig jaar, in het kader van het
85-jarig jubileum van de H. Hartkerk in Overhoven, wordt er op zondag 24 juni opnieuw
een parochiefeest gehouden. De dag begint om 10.30 uur met een feestelijke
Eucharistieviering in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus aan de Geldersestraat 37.
De viering is tevens de dankviering van de communicanten. De Eucharistieviering zal
opgeluisterd worden door het 'grote gelegenheidskoor', waarin kinderen en ouderen zullen
zingen. Aansluitend is iedereen welkom om zich, in feestelijke stoet onder begeleiding van
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de klanken van fanfare St. Barbara, vanuit de kerk te begeven naar Zalencentrum Oos Kaar
Overhoven, gelegen aan de Geldersestraat 41. In en rondom Oos Kaar zal er een feestelijke
middag georganiseerd worden door de Stichting Wijkfeesten Overhoven, met o.a. spelletjes
voor de jeugd. Er zijn ook muzikale optredens van o.a. Niels Sievers. Allen welkom!
BOEKENBEURS Tijdens het parochiefeest/wijkfeest zal er ook weer een boekenbeurs
gehouden worden. U kunt weer de keuze maken uit verschillende genres boeken. De
opbrengst van de boekenbeurs gaat weer naar de Stichting "Leif en Leid Overhoven". De
boekenbeurs vindt plaats van 12.00-16.00 uur.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 3 juni kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen
drinken in ons parochiezaaltje.
THUISCOMMUNIE Op zondag 10 juni 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
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor
aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd
krijgen, gratis. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 17 juni aanleveren.
VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET! INGbank: NL 37INGB0001035314 of
Rabobank: NL60RABO0147635594. Hartelijk dank!
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. 6 verschijnt op
30 juni en loopt tot 11 augustus 2018.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 17 juni 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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