Kloosterplein 10

4512275

kantpastoriesittard@gmail.com 21e jrg. - nr. 9 – 27 oktober 2018

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 1 december 2018.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
VREUGDE OM EEN NIEUWE HERDER EN BISSCHOP.
Op de vooravond van O.L.Vrouw Sterre der Zee - 9 oktober j.l. - werden we op de hoogte
gebracht van de benoeming van een nieuwe bisschop voor ons bisdom: De Paus had
benoemd onze collega deken Harrie Smeets van Venray, lid van ons Kathedraal Kapittel
en ruim 25 jaar priester van ons bisdom. Hij is geboortig van Heerlen en groeide op in Born.
Vandaaruit ging hij - na de middelbare school Serviam in Sittard - naar Utrecht en studeerde
daar Nederlandse taal en letterkunde. Hierna werd hij zich bewust van de roeping tot het
priesterschap en ging vervolgens studeren aan Rolduc. Hij werd door Mgr. J. Gijsen tot
priester gewijd en ging vervolgens als kapelaan, pastoor en later als deken aan de slag op
verschillende plaatsen in ons bisdom. In al die tussenliggende periodes bleef zijn
verbondenheid met onze basiliek in Sittard een warm rustpunt in zijn pastorale bezigheden.
Als het parochiewerk het toeliet en er een vrije dag mogelijk was, dan vulde hij deze in door
op de donderdag de H Mis van 10u30 op te dragen in de basiliek. Zo ook 2 dagen na zijn
benoeming tot bisschop heeft hij op donderdag 11 oktober de H Mis opgedragen in onze
basiliek. Van zijn moeder kreeg hij deze bijzondere band mee en gaf hij ook mede door aan
zijn familieleden. Onze basiliek kent heel wat “ex voto’s” waarop namen en
dankbaarheidsbeden vermeld staan…. Zo ook van zijn familie en hemzelf. Hij voelt zich
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“een levende bouwsteen” van onze basiliek. Deze prachtige “verborgen” bouwsteen moge
voor hem zijn een aanmoediging om voor ons bisdom een goede herder en bisschop te zijn.
Hij vertrouwde altijd op de genade van Moeder Maria. De laatste jaren heeft hij als voorzitter
van de Stichting Limburgse Lourdesbedevaarten gewerkt, ook hier zien we weer die
duidelijke band met Moeder Maria. Het is ook mooi dat hij direct aangaf om – als het
mogelijk is - op het hoogfeest van Moeder Maria Onbevlekt Ontvangenis – 8 december – de
Heilige Bisschopswijding te ontvangen. We wensen hem en ons bisdom toe dat hij met hulp
van Gods Genade en de voorspraak van Moeder Maria een waarachtige goede herder mag
zijn voor de kerk van Limburg. O.L.Vrouw van het H. Hart -- bid voor ons!!
Deken Wilbert van Rens
KERKVERLATING EN TOCH “DIE WEGLOPEN” BEDANKEN??
Je hoort het vaak….. openlijk op TV of Radio. Liefst BNN-ers, intellectuelen of bobo’s die
het hardop zeggen: ik heb niks meer met die kerk. Dan wordt bedoeld dat men de band met
de Kerk verbreekt. Men laat zich dan “uitschrijven”. We zijn in onze tijd zo voorzichtig met
privacy, maar dit moet luid verkondigd worden. Iedereen moet het weten! Alsof men dapper
is!! Hoe uitschrijven? Je vraagt een formulier op - bijv via de website van Bisschoppenconferentie – waarmee men de pastoor kan verzoeken om je naam te verwijderen uit de
administratie van ledenlijst van parochie en uit het landelijk ledenlijstregister; verder geeft
men dan aan om een aantekening te maken in het doopregister waar je naam staat….. die
naam kan weliswaar niet verwijderd worden maar wel dat er een datum van kerkverlating
erbij wordt vastgelegd. En dan ben je dus katholiek af…… meent men. Ik schrijf helaas
vaker van zo’n documenten uit. Meestal doordat een hooggeplaatste geestelijke op het
verkeerde moment de meest ongelukkige formulering kiest waardoor de ander zich gekwetst
voelt. Meestal zijn het ook nog mensen die zich gekwetst voelen terwijl ze zelf al een mager
lijntje hadden met de kerk: men had het minst met de kerk “op” en toch zijn zij de
“gekwetste” die zgn. volop in het schootsveld van de kerk stonden. Mooi niet, dus!! Het is
hetzelfde als een familielid die zich nooit om opa of oma heeft bekommerd……. en dan
opeens als de sterfelijkheid op korte termijn om de hoek komt kijken, is dat “verre” familielid
ineens bezorgd om opa of oma, geeft men op alles en nog wat kritiek, vertellen luidop wat er
allemaal gebeuren moet enz……. Verwonderd kijken de trouwe familieleden op en vragen
zich af: waar was je toen…. enz. Ook de verhalen en gebeurtenissen omtrent seksueel
misbruik in ons kerken geven verschillende mensen de argumentatie om zich te laten
“uitschrijven”. Hun argumentatie is meestal eerder gebaseerd op hun eigen zwakke en broze
verbondenheid met de Kerk en al die vervelende verhalen is voor hen enkel de aanleiding om
de stok te vatten en te slaan. Natuurlijk zal ik als pastoor dit vervelende werk moeten doen. Ik
doe liever mensen sacramenten van Gods Liefde doorgeven. Hier moet ik “administratief”
bevestigen dat men voor de kerk niet meer bestaat……..!! Maar als ik deze Documenten van
Uitschrijven schrijf, zet ik altijd de volgende slotregels erbij:
Rest mij vanuit pastorale bewogenheid U te danken voor de goedheid die U aan de kerk
mocht hebben betoond. Ik hoop dat U niet met wrok terugkijkt naar wat men U wellicht van
jongs af aan wilde meegeven. Maar hoe het ook zij: Voor ons en iedereen geldt de gouden
regel: bij O.L.Heer ben je nooit afgeschreven.
Toch deze mensen bedanken? Waarom, zal iemand zeggen? We zijn als familie met elkaar.
Je familie wil je niet verstoten, ook al doen ze jou verdriet aan. Je wilt het dan zo broze lijntje
niet definitief gaan verbreken. Zij (ver)breken wel met ons. Meestal ben je boos op je broer,
zus, neef, nicht, vriend enz die breekt……. Maar de breuk begint al lang geleden. Heel
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typisch, als iemand zich laat uitschrijven is die breuk al lang zichtbaar. In de kerk wordt
gezegd dat men elkaar mist en bij hoge feestdagen zie je hen weer. Ze nemen deel aan de
Mis….. ze zijn er weer …. maar dan zie hen een tijdje niet meer …. Tot de volgende
hoogtepunten of bijzondere diensten als uitvaarten of andere kerkelijke familievieringen. Het
lijntje is er nog…..
Maar als je breekt, dat komt hard aan. Die breekt…. sluit zijn boosheid-periode af, hij/zij
bevrijdt zich, meent men. Het is wel goed zo, bekijk het maar, ik doe niet meer mee….. Ik
wijs zulke kerkverlaters er ook op dat ze dan niet meer te communie kunnen gaan, geen peter
of meter kunnen zijn, geen kerkelijke uitvaart kunnen krijgen, geen sacrament kunnen
ontvangen, geen getuigen bij kerkelijk huwelijk kunnen zijn enz. ……. Als je breekt…. Dat
is nogal wat. Daarom wil ik van mijn kant de warme hand van verbondenheid blijven
aanbieden en niet andersom met vuisten tegenover elkaar….. mijn dank is een uitnodiging
om je stap mogelijk te herzien. Kijk naar het eerste apostelcollege…… Judas breekt…. Niet
Jezus…. En kijkt naar het moment van Jezus’sterven: de goede moordenaar krijgt de
verzekering dat hij met Jezus zal thuiskomen, er is dan geen breuk meer! Jezus breekt nooit
en te nimmer. Jezus haalt juist altijd terug. Dat moet de kerk ook doen!!
Ja maar, die kerk dat is het juist!! Die leiders of priesters….. die verpesten het. Bij andere
kerkleiders …..dan kom ik misschien terug. Allereerst moeten we zeggen: de kerk is van
Jezus. Het is zijn gemeenschap waarin wij met elkaar lief en leed met elkaar delen. Bevalt jou
de paus niet….. dan is dat geen enkele reden om te breken. Sterker, dan is er voor jou des te
meer reden om voor die paus te bidden, om oplossing te zoeken in gebed opdat deze paus of
kerkleider datgene kan verrichten waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. Een kerk is
geen politieke club of vereniging waar de meeste stemmen gelden. Een kerk moet zijn het
Lichaam van Christus, zoals Paulus dat zegt. En alle onderdelen van die kerk moeten hun
beste krachten geven: van hoog tot laag. Maar Jezus had al ervaring met die verschillende
krachten en talenten van de eerste apostelen: van verraad tot verloochening, tot
weglopen…… Toch richt Hij de Kerk in met dit eerste apostelcollege. Zo bestaat het
lichaam Kerk uit ontelbare delen en organismen die elk hun bedoeling en betekenis hebben.
Elke onderdeel is gekoppeld aan het grote geheel. Is een onderdeel “ziek” dan lijdt het hele
lichaam, is een onderdeel gelukkig, dan delen allen in het geluk. Vanuit die gedachte van
Lichaam wordt de kerk een heel andere structuur waar we met zijn allen verantwoordelijkheid voor moeten dragen. En in dat lichaam is een belangrijke vuistregel: hoe hoger en
belangrijker het onderdeel van een lichaam is, des te meer dienstbaarheid moet dit onderdeel
betonen. Ja maar, ik merk niets van die zogenaamde Kerk als Lichaam. Het is voor mij
eerder een dood lichaam….. Je trekt aan een dood paard….. zeggen sommige. Dat gevoel
wordt vaker naar voren gebracht. In de kerk is er een spiritualiteit die gelovigen bezielt……
maar die spiritualiteit moet je wel toelaten in je leven. Het is als met elektrische leidingen in
je woonhuis. In al die draden lopen stromen energie door. Ze verzorgen licht en warmte die je
nodig hebt om te wonen en te werken. Maar wat als de stroom uitvalt?? De leidingen en
bedradingen blijven allemaal onaangetast en toch is er niets van spanning of stroom.
Overkomt je dat dan zoek je naar de breuk, of in de meterkast etc. Totdat je ontdekt wat de
oorzaak is. Vaak is het zo dat een externe breuk de oorzaak is, of een verkeerde “onbewuste”
handeling heeft alles uitgeschakeld. Zodra je de oorzaak weet, is het opgelost. Zo ook met de
kerk. Is er een breuk? Niet direct met de vinger naar de ander wijzen….. die en die is het
schuld …. Maar eerder is de vraag: ontvang ik zelf de spiritualiteit, ben ik een goede leiding,
bedrading, doorgeeftraject, geef ik onverkort door wat me innerlijk sterk maakt…… maar als
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je innerlijkheid hebt afgesloten van de spirituele spanning van Gods Liefde….. dan ben je
zelf leeg….. en ben je een lege kabel zonder bedrading….. en kun je geen lading van
spiritualiteit ontvangen en doorgeven.
En dat is de persoonlijke opdracht van elk onderdeel van het Lichaam Kerk. Wie het contact
meer en meer loslaat in het Lichaam van de Kerk, vervreemdt zichzelf en laat op een gegeven
moment de breuk toe die je verwijdert van Gods Liefde terwijl Hij zo graag zijn Liefde naar
ieder onderdeel wilt laten stromen. Als je het Lichaam Kerk behandelt als een meterkast en je
draait de knop zodanig om dat het jou uitkomt, dan ben je vlug uitgeput en raak je geheel
leeg…. Toch staat Hij klaar. Hij wacht op jou. Open je hart voor Hem en zijn liefdevolle
energie zal jouw hart geheel vervullen. Dat wens ik hen en u allen toe.
Deken Wilbert van Rens.

2018
Mijn Kerk in balans!
Banknummers op blz 20
GEBEDSINTENTIES
De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand oktober
luidt: Zending van de religieuzen. Dat de godgewijde mannen en vrouwen
hun missionaire vurigheid hervinden en op zoek gaan naar de armen,
gemarginaliseerden en de mensen zonder stem. De pauselijk algemene
gebedsintentie voor de maand november luidt: Dienstbaarheid aan de vrede.
Dat de taal van liefde en dialoog steeds de boventoon mag voeren boven de
gewapende taal van het conflict.

oktober
2018

november
2018

WOORD VAN DE ADMINISTRATOR OVER: ZONNETJE
We ontmoeten van tijd tot tijd mensen met een vrolijk karakter. We noemen ze ‘het zonnetje
in huis’. Ze beginnen de dag met een vrolijke lach en ze laten zich niet bepalen door
stemmingen. Bij tegenslag zitten ze niet onmiddellijk bij de pakken neer, maar zien altijd
weer kansen om gerezen problemen op te lossen. Ze verstaan zelfs de kunst om van
problemen te leren en er mee hun voordeel te doen. Een probleem wordt als een uitdaging
beschouwd. Zulke mensen zijn goud waard en je kunt veel van hen leren.
Humeurig Daarnaast komen we ook mensen tegen die wel het tegendeel lijken van de
hierboven omschreven zonnetjes. Niet alleen lijden ze vaak aan een ochtendhumeur en zijn
ze pas na een aantal koppen koffie en een stevig ontbijt enigszins benaderbaar, maar ook
hebben ze vaak een aanleg tot doemdenken. Het is alsof de zon voor hen nooit mag schijnen.
Bij elke zonnestraal wijzen ze ons erop dat ze uit ervaring weten dat dit soort weertype
onvermijdelijk leidt tot onweer, storm en hagel. Mocht deze voorspelling niet uitkomen, dan
is het toch té warm en té droog. Ze blijven mopperen en dopen hun pen verder in de azijn.
Doet er zich een probleem voor en liggen de oplossingen voor de hand, dan worden bij elke
oplossing twee nieuwe problemen bedacht.
Soms kunnen deze mensen nergens meer vrolijk over zijn. Hun humor heeft meestal iets van
galgenhumor. De verzuringsgraad van deze mensen is hoog maar daarmee bouwen ze niets
op. Deze humeurigheid kan soms per onderwerp verschillen. Bovendien heeft iedereen wel
eens last van stemmingen en heeft iemand gewoon zijn dag niet. Soms betreft de
humeurigheid alleen de baan en is men een enthousiast verenigingslid.
Kritisch Een kritische opstelling kan soms zeker verhelderend werken, maar ze moet toch
steeds opbouwend zijn. Voortdurend mopperende ouders dragen niet bij aan de sfeer in het
4
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gezin. Rebelse pubers schudden het gezinsleven wel eens even op, maar ze kunnen niet
eeuwig blijven puberen. Na deze fase in het leven van jonge mensen komt na enige tijd ook
weer evenwicht. De tijd van opstandigheid is voorbij en ook deze jonge mensen willen dan
een positieve bijdrage leveren aan het gezinsleven. Zijn ze op kamers in de universiteitsstad,
dan zeggen ze: “Er is toch zoveel goeds in ons gezin.” En ze komen graag weer naar huis.
Van Limburgers is bekend dat zij de thuisbasis altijd weer terug weten te vinden. Op deze
wijze kijken ze vooruit en bouwen ze aan hun toekomst. Ze zien kansen. Uitdagingen. Ze
laten zich inspireren. Ze bouwen voort op zoveel goeds dat ze van huis uit hebben
meegekregen en dat om hen heen gebeurt.
Onvolmaakt In de parochie is het niet anders. We laten ons soms verleiden om ons over de
parochie en de kerk enkel in negatieve bewoordingen te uiten, maar dan is mijn reactie
steevast: “Er is geen betere kerk dan onze kerk. En waar is niets?” We vergeten dan dat de
parochie en de grote kerk ook uit mensen bestaat en dat daar dus ook alles voorkomt, wat
onder mensen in de grote samenleving en de grote wereld ook voorkomt. Laten we maar eens
in een willekeurige straat achter de voordeuren kijken. Of beter niet. Toch wonen achter deze
voordeuren mensen met hun eigen leven van vallen en opstaan, van mislukken en opnieuw
beginnen, van vreugde en leed. We helpen deze mensen het meest als we hun goede kanten
waarderen en over hen met liefde en respect spreken. Bovendien mogen we niet vergeten: in
zoveel gezinnen gaat het wel goed.
Zoveel goeds Zo kan er natuurlijk altijd gewezen worden op fouten binnen die menselijke
kerk, maar die menselijke kerk doet ook heel veel goed en heeft al eeuwenlang heel veel
goed gedaan. Onderwijs en gezondheidszorg zijn al door de kerk van de grond getild, toen de
politiek dit nauwelijks de moeite waard vond. Bovendien: wie iets doet, kan ook fouten
maken. Wie niets doet, doet niets fout. Maar hij of zij heeft eigenlijk ook geen recht om vanaf
de tribune maar steeds anderen op zijn of haar fouten te wijzen.
Zo gebeurt er ook veel goeds in de parochies. Het goede kan publiekelijk gebeuren of in
stilte, want onze cultuur heeft christelijke wortels. Mensen worden vanuit hun geloof
geïnspireerd tot inzet voor de naaste, tot omzien naar elkaar, tot hand- en spandiensten voor
de gemeenschap. Bewust en vaak ook onbewust ontlenen ze deze inzet aan hun geloof. Onze
kerk viert, leert en dient. Ze wil opbouwen aan een gemeenschap waarin mensen tot hun
recht komen. Waarom niet wat zelfbewuster over de parochie gesproken, WANT ER GAAT
VEEL GOED IN DE PAROCHIE !!! Mgr. dr. Hub Schnackers, diocesaan administrator
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
22 nov., 13 dec. (telkens van 10.30 u-12.30 u)
IN DE ST-MICHIELSKERK IS ER DAGELIJKS AANBIDDING
Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur.
Loop even binnen op de Markt….
Elke weekdag van 11-12u. Hij is er voor U en mij!!
Wij zoeken nog 2 personen die één uur in de week biddend aanwezig willen zijn!
UIT OUDE TESTAMENT
Pentateuch: zo heet de groep van de eerste vijf boeken van de Bijbel of Heilige Schrift.
Wie ons bijzonder het begin van de Heilige Schrift uitlegt is Philo van Alexandrië (hij leefde
20 v Chr - 45 n Chr). Hij was een vrome Jood en zijn meeste geschriften zijn gewijd aan het
uitleggen van deze Pentateuch (zoals de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en
Deuteronomium) die volgens Philo geschreven zijn door Mozes. Hij baseert zijn uitleg op de
Griekse vertaling van het Oude Testament, de zgn. Septuagint, die ontstaan was in
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Alexandrië. Volgens hem moet de Pentateuch op een allegorische manier uitgelegd worden,
dat wil zeggen dat namen en zaken symbool staan voor iets anders. De slang uit Genesis 3
bijvoorbeeld is een symbool voor het genot. Abraham die vertrekt uit
zijn land staat voor de ziel die zich bevrijdt van het lichaam. Ook het
vertrek van het Joodse volk uit Egypte wordt geïnterpreteerd als het
verlaten van het lichaam door de ziel. De ondergang van het leger van de
farao is de ondergang van de hartstochten. Kenmerkend voor Philo is dat
hij de Pentateuch uitlegt in het licht van de belangrijkste filosofische
stromingen uit zijn tijd. Je ziet in zijn uitleg dat hij duidelijk geïnspireerd
is door Plato, de toenmalige grote denker. Deze allegorische methode zie
je ook terug bij de eerdere Joodse schrijver Aristobulus, die als een
belangrijke voorloper van Philo wordt gezien. Het Bijbelboek Genesis is het eerste boek van
de Tora of Pentateuch. In het Hebreeuws wordt het bereshit genoemd, wat 'in den beginne'
betekent. Het boek Genesis verhaalt over de schepping van de wereld door YHWH (lees
Jahweh), de zondeval van Adam en Eva, de moord van Abel door Kaïn, de zondvloed en de
ark van Noach, de toren van Babel, de roeping van Abram, het lot van Sodom en Gomorra,
de binding van Isaak, de vete tussen Jakob en Esau, de omzwervingen van Jakob, de
ontvoering van Jozef naar Egypte en zijn dood aldaar. In totaal bevat het boek Genesis 50
hoofdstukken waarvan de eerste elf bekend staan onder de naam Het Boek van de Wordingen.
De overige 39 hoofdstukken behandelen de zogenaamde aartsouders: Abraham en Sara, Isaak
en Rebecca, Jakob, Rachel en Lea en tenslotte Jozef. Het_Bijbelboek Exodus is het tweede
boek van de Tora of Pentateuch. In het Hebreeuws wordt het shemot genoemd, wat 'dit zijn
de namen' betekent. Het Griekse exodus betekent 'uittocht' en verwijst naar de tocht van
Israël uit het slavenland Egypte. Het boek Exodus gaat verder waar het boek Genesis ophield:
de dood van Jozef en 'alle mensen van zijn generatie' (Ex 1:6). Het behandelt
achtereenvolgens de geboorte van Mozes, zijn tijd in Midjan, de terugkeer naar Egypte,
de tien plagen van Egypte, het splijten van de Rietzee, de tocht door de woestijn, de
ontvangst van de tien geboden, de bouw van de Ark van het Verbond, het stierkalf van Aäron
en de bouw van het heiligdom. De volgende keer gaan we verder in op de 3 overige boeken
van de Pentateuch: Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Maar wat doen we met deze
Bijbelse literatuur?. 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. 0464512275 of kapelaan A. vd Wegen 046-4512628 of kapelaan H. Peters 046-4512497.

jrg-nr
22-1
22-2
22-3
22-4
22-5
22-6
22-7
22-8
22-9
6

van
01-12
12-01
23-02
06-04
18-05
29-06
10-08
14-09
26-10

Planning parochieblad jaargang 22 - 2019
tot
drukken bezorgers duur
opm
12-01-19 20-11
01-12 6 weken 02-12: 1e Advent
23-02
02-01
12-01 6 weken 03-03: Carnaval
06-04
12-02
23-02 6 weken 14-04: Palmzondag
18-05
26-03
06-04 6 weken 30-05: Hemelvaart
29-06
07-05
18-05 6 weken 23-06: Sacr.proc.
10-08
18-06
29-06 6 weken 06-07: Schoolvak.
14-09
30-07
10-08 5 weken 25-08: Rosazondag
26-10
03-09
14-09 6 weken 09-09: Kevelaer
30-11
15-10
26-10 5 weken
Allerh/Allerz
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‘JE BRENGT ME TOCH NIET ZOMAAR WEG?’
‘Je brengt met toch niet zomaar weg?’ Deze titel van een boek van Coby VredenburgSchouten schiet vaker door mijn hoofd. Meestal als ik geconfronteerd word met het
overlijden van een dierbare, die in alle stilte gecremeerd of begraven wordt. Vaak mensen die
me in de loop van de jaren dierbaar geworden zijn. Ineens ontdek je dat ze er niet meer zijn
en dat je geen weet hebt waar of wanneer de uitvaart is geweest. Het voelt voor mij als een
gemis, omdat ik niet echt afscheid heb kunnen nemen. Niet de mogelijkheid heb gehad om
echt de laatste eer te bewijzen. Dat voelt voor mij niet goed.
Ik heb behoefte om van een dierbare goed afscheid te nemen. Het liefst met een dienst in de
kerk. Dat is toch een plaats die – alleen al door de sfeer – de rust oproept om het leven van je
dierbare en de band met jou te gedenken. Het gaat er dan om aandacht te hebben voor zijn of
haar leven; de geschiedenis die je met je dierbare hebt, aan je voorbij te laten gaan; te
herinneren wat je samen beleefde in het leven; ruimte te geven aan de ervaringen van
betrokkenheid bij de dierbare; stil staan bij het unieke, het eigene van iedere mens, maar van
deze mens in het bijzonder. Bij het afscheid nemen wil ik dat daar aandacht voor is.
Afscheid heeft een persoonlijke invulling nodig, net zoals de geboorte van een mens een
persoonlijke kleur krijgt. Juist omdat ieder mens uniek is – speciaal door God geschapen –
moet aan het afscheid de nodige zorg besteed worden. Dat vind ik erg belangrijk. Daarnaast
biedt een kerkdienst me ook de mogelijkheid om zowel het leven van een dierbare, als mijn
verdriet om het verlies in een gelovig perspectief te zetten. Vanuit mijn geloof kan ik
uitspreken dat er, ondanks alle pijn en verdriet, uitkomst en toekomst is. Mijn geloof legt een
bodem in de put van het verdriet, zodat ik niet weg hoef te zinken. Ik vind houvast en troost
in de belofte van Jezus zelf: “Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben
heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij!” Daar
klinkt zo’n vertrouwen in door, dat ik me erdoor gesterkt voel. Er zit een begin van kracht in
om weer door te kunnen met mijn eigen leven, omdat ik weet dat er toekomst is voor mijn
dierbare, echt leven, eeuwig leven.
Jan Pieter Janssen, pr.
Tweede ‘Werelddag van de Armen’ op 18 november
“Er was een arme, hij riep en de Heer hoorde hem” (Ps. 34, 7). Zo opent de boodschap van
paus Franciscus voor de Werelddag van de armen, die op 18 november plaatsvindt. De dag
wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Paus Franciscus heeft de dag ingesteld in het
verlengde van het heilig jaar van de barmhartigheid. God antwoordt de arme, zegt de paus. En
dat antwoord van God is een oproep aan degenen die in Hem geloven om te doen wat binnen
hun mogelijk-heden ligt. Paus Franciscus: “De Werelddag van de armen wil een klein
antwoord zijn, dat de Kerk over de hele wereld armen van elke soort en in elk land geeft, opdat
zij niet denken dat hun roep niet gehoord wordt. Waarschijnlijk is het een druppel in de
woestijn. Maar het is een teken van de bereidheid om te delen met degenen in nood, zodat die
de actieve aanwezigheid ervaren van een broeder of een zuster.” De armen hebben behoefte
aan de persoonlijke betrokkenheid en “aan ‘liefdevolle aandacht’ die de persoon als zodanig op
het oog heeft en zijn of haar belang”, zo schrijft de paus in zijn boodschap.
De paus nodigde vorig jaar mensen in Rome uit voor een maaltijd en zal dat dit jaar opnieuw
doen. Wereldwijd sloten parochies in bisdommen aan met eigen activiteiten. Met een
verwijzing naar psalm 22 spreekt de Paus de hoop uit dat dit opnieuw gebeurt: “Eenmaal stillen
de armen hun honger” (Ps. 22, 27). De collecte op die zondag 18 nov. heeft als meeropbrengst
dit bijzondere doel voor ogen. Gedenk de armen die we in ons midden hebben!!
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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ALLERZIELENLIJST 2017-2018

Zoals gebruikelijk volgen hier de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke dienst –
in het afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun
namen worden als intenties meegenomen in de Pl. Requiemmis om 19u in de St.-Petruskerk op
Allerzielendag vrijdag 2 november 2018.
Baenjehof 22
85 jaar
† 24-10-2017
Overhoven 17
83 jaar
† 25-10-2017
Kastanjelaan 3
86 jaar
† 03-11-2017
O. Broeksittarderweg 21
67 jaar
† 15-11-2017
De Wieër 28
89 jaar
† 21-11-2017
Aerwinkelstraat 12
68 jaar
† 22-11-2017
Bergstraat 1
90 jaar
† 05-12-2017
Rijksweg Noord 249
68 jaar
† 10-12-2017
Pr. Kennedysingel 24
81 jaar
† 28-12-2017
Smithlaan 151
97 jaar
† 07-01-2018
Molenaarlaan 31
73 jaar
† 08-01-2018
Odasingel 687
92 jaar
† 13-01-2018
Verdistraat 32, Geleen
73 jaar
† 18-01-2018
Pr. Kennedysingel 24
93 jaar
† 19-01-2018
Smithlaan 151
87 jaar † 07-02-2018
Smithlaan 151
94 jaar
† 10-02-2018
Bradleystraat 23
88 jaar
† 21-02-2018
Eisenhowerstraat 140
56 jaar
† 03-03-2018
Kastanjelaan 33
84 jaar
† 03-03-2018
Windraak 35, Windraak
84 jaar
† 18-03-2018
Steenweg 20
84 jaar
† 21-03-2018
Smithlaan 121
98 jaar
† 13-04-2018
Wilhelminastraat 55
80 jaar
† 20-04-2018
Schuttestraat 2
87 jaar
† 22-04-2018
Ranonkelstraat 43
83 jaar
† 24-04-2018
Wilhelminastraat 12/7
87 jaar
† 27-04-2018
Hoppenhofjesln 6, Papenhoven
85 jaar
† 08-05-2018
voorheen Parklaan 3
86 jaar
† 09-05-2018
Brugstraat 41
92 jaar
† 17-06-2018
Veestraat 68
94 jaar
† 27-06-2018
Dunckellaan 10
86 jaar
† 17-07-2018
Leyenbroekerweg 40 B
89 jaar
† 22-07-2018
W. Churchilllaan 28
68 jaar
† 31-07-2018
Rijksweg Zuid 195
82 jaar
† 20-08-2018
Provencestraat 12
20 jaar
† 09-09-2018
Odasingel 19
90 jaar
† 19-09-2018
Pr. Kennedysingel 24
89 jaar
† 30-09-2018
Pr. Kennedysingel 1-4
86 jaar
† 04-10-2018
Vastrada - Susteren
96 jaar
† 06-10-2018
VOOR HEN ALLEN BIDDEN WIJ:
HEER, GEEF HEN ALLEN DE EEUWIGE RUST EN HET EEUWIGE LICHT VERLICHTE HEN,
ZIJ MOGEN RUSTEN IN UW VREDE. AMEN.

Elly Heijnen-Hausmans
Piet Veugen
Obe Jongstra
Thomas Nieuwenhuijsen
Fien Coenen-Haas
Thei Salvino
Rees Laudy
Leon Keulen
John Tummers
Jo/Zef van Neer
Frank Monsma
Gerrit Meuwissen
Diaken Ben ter Haar
Tina van Leijen-Martens
Mia Lans-Simon
Harrie Briels
Sjeng Engels
Margot Hufkens
Julius Leentjens
Zr. M. Materna Wehrens
Catrien America-Vink
Jo Engelen-v Berkum
El Heiligers-Ruijters
Elly Smeets-Brüll
Wil Emans
Funs Hamers
Thei Wessels
Adri Dobbelaar
Jan Reijnders
Zus Schetters-Burghgraaf
Jos Nabben
Lei Dieteren
Jet Heerschop
Jo Knops
Julie Hoofwijk
Loe Schmeits
Fien v Gansewinkel-Haas
Lei Kleijnen
Nieke Delnoye-Schaekens
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REGINA CARMELI
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur
• Eucharistische aanbidding: zondag (niet na de 1e vrijdag), 1e vrijdag: 10- 17u
• 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, 30 oktober 2018 (09.00 - 12.00 uur) Feestdag Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef
09.00 uur: H. Mis, daarna koffie; 10.30 uur: PPP De laatste dagen van Moeder Maria-Teresa,
Middaggebed
- Donderdag, 1 november (16.30 u) - maandag, 5 november (13.30 u) 2018
Retraite in stilte: De beminde leerling Inleider: Pater Johan Debeer, Den Haag
Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
Freitag, 16. November-Sonntag, 18. November 2018: Seminar: Wege zum Schattenkind:
Heilung nach frühem Kindverlust. Information, Leitung und Anmeldung:
apokropphippen@aol.com; Dr. Angelika Pokropp-Hippen, Psychotherapeutin und Ärztin
Lange Kuhle 25, D - 48163 Münster, Tel 0(49) 25 01 53 83
Kosten: € 89,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher)
- Vrijdag, 16 november (17.00 u) - zondag, 18 november (16.00 u) 2018: Bezinningsdagen
voor gelovigen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar: “Heiligen als getuigen voor het Evangelie”
Door hun leven en voorbeeld zijn de heiligen de beste vertolkers van het Evangelie. Zij hebben
zich door het Woord van God laten leiden en dit in hun leven verwerkelijkt. Zij laten zien hoe
God je leven kan veranderen. Wij verdiepen ons in enkele teksten uit de heilige Schrift en
daarbij ook in het leven van heiligen, die zich vooral hierdoor lieten leiden. Inleider: Pastoor
Martin Otto, Limbricht. Kosten: € 84,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor
handdoeken). Meer info en opgave: 030 606 26 68; www.platform30plus.nl
- Zaterdag 24 november 2018 (10 - 12 uur): Ochtend: “Mijn moeder, steeds dichterbij”?
Moeders gaan nooit meer weg, ook al zijn zij al jaren dood. En moeders blijven je toespreken,
zelfs vele jaren na hun dood. Dat is de ervaring van Leo Fijen en Manu Keirse. Ze schreven een
populair en aansprekend boek over hun moeder. Tv-maker en uitgever Leo Fijen verloor zijn
moeder 13 jaar geleden, de bekende Vlaamse rouwdeskundige zag zijn moeder al meer dan 30
jaar geleden overlijden. Fijen en Keirse hebben elkaar 20 herinneringen aan hun moeder
geschreven. En steeds weer blijkt dat hun moeder op de meest verrassende manieren in hun
leven aanwezig blijft, zo sterk zelfs dat moeders na de dood dichterbij kunnen komen. Leo Fijen
is een geboren verteller en komt graag naar Sittard om zijn verhaal over moeders die sterven en
toch blijven spreken, te vertellen. Dat doet hij met concrete voorbeelden die iedereen in zijn of
haar leven kan hebben ervaren. En natuurlijk krijgt ook Moeder Maria een plaats in deze lezing.
Inleider: Dhr. Leo Fijen Kosten: € 8,00
- Woensdagen in de Advent 2018: Bezinningsavonden: 28 nov., 5 dec., 12 dec., 19 dec. (19.30
- 20.45 uur) Voorbereiding op Kerstmis rond het evangelie van de zondag
Inleidster: Zuster M. Renata, Carmel. D.C.J. Kosten: € 5,00 per avond
- Zaterdag 15 december 2018 (10 - 17 uur): Bezinningsdag in stilte: Bereid de weg des
Heren! Voorbereiding op Kerstmis met St. Jan de Doper. Inleider: Pastoor Martin Otto,
Limbricht. Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL
Sittard Tel: 046 888 95 93,---http://www.reginacarmeli.nl reginacarmelizrg@gmail.com;

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. In de komende tijd kunt u nog terecht bij de dienst in de
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 pastorie 4512275.
Deken Wilbert van Rens.

Het einde van het kerkelijk jaar
Het jaar loopt ten einde. Niet alleen het kalenderjaar, maar ook het kerkelijk jaar. Dat is zelfs
een maand eerder afgelopen. Op zondag 25 november vieren we in de liturgie de ‘34 e zondag
door het jaar’. Dat is meteen de laatste zondag van de kerkelijke kalender. Op die dag wordt het
feest van Christus Koning gevierd.
Een week later is de eerste zondag van de Advent. Dat is meteen het begin van een nieuw
kerkelijk jaar. Vooruitlopend op de geboorte van Christus begint de kerk elk jaar in de Advent
opnieuw te tellen. Het jaar wordt daarna verdeeld in drie zogeheten ‘sterke tijden’ en de ‘tijd
door het jaar’. De sterke tijden zijn: Advent, 40-Dagentijd (vasten) en de Paastijd (van Pasen tot
Pinksteren). Op alle andere zondagen daaromheen telt de kerkelijke kalender steeds de
‘zondagen door het jaar’. Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar begint ook een heel nieuwe
cyclus van lezingen in de zondagse eucharistievieringen. In 2018 werd op de zondagen door het
jaar hoofdzakelijk uit het Marcusevangelie gelegen (jaar B). Komend jaar staat het evangelie
van Lucas (jaar C) centraal.

VRIJWILLIGERSMIDDAG PAROCHIES OP 30 SEPTEMBER 2018
Een vereniging kan niet functioneren zonder vrijwilligers, maar een parochie is volledig
afhankelijk van de hulp van een groot aantal vrijwilligers. De parochies van ons cluster
mogen zich gelukkig prijzen met het feit, dat ze kunnen steunen op de hulp van zovelen. Hoe
zouden we anders samen kerk kunnen zijn zonder de hulp van al die koren, al die acolieten,
al die bloemschikkers, al die kosters, al die lectoren, al die cantors, bezoekgroepen,
vastenactiegroep, administratief medewerk(st)ers, parochiebladbezorgers. kortom allen die
hand- en spandiensten verrichten om dit samen-kerk-zijn gestalte te geven en op die manier
samen één grote familie te vormen. Daarom dat deken en kerkbestuur om de twee jaar in
letterlijke zin de handen uit de mouwen steken om uit dankbaarheid voor ieders inzet – na
een H. Mis ter dankzegging - bijeen komen voor een gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje. Zo gebeurde dat dit jaar op 30 september 2018.
Dit jaar viel dit samen met de viering van het 50-jarig jubileum van het kerkelijk koor
Canticorum, ooit begonnen als ‘rouw- en trouwkoor’. Ze hadden deze morgen de Hoogmis
prachtig en stijlvol opgeluisterd met een magnifiek ensemble uit de Phil. Twee leden van dit
koor werden in die bijeenkomst van parochievrijwilligers speciaal voor het voetlicht gehaald.
Mevr. Clementine van Noorden - van der Hijden was er van den beginne bij en Mevr. Lène
Cobben al 33 jaar en beide ontvingen een speciaal ontworpen glas-in-lood raam. Het hele
koor met dirigent Dhr Arno Kerkhof werd verder toegejuicht en ontving een welgemeend en
daverend applaus van de aanwezigen, waarmee de dank voor de tomeloze inzet van koor en
dirigent werd onderstreept. De wijze waarop Canticorum functioneert, vooral bij emotionele
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momenten zoals uitvaarten, verdient alle lof. Alle leden werden tenslotte letterlijk in de
bloemen gezet.
Deze vrijwilligersmiddag was ook het startpunt van een nieuwe traditie. Het kerkbestuur
heeft voor vrijwilligers een bijzondere gouden erespeld laten ontwikkelen om vrijwilligers
die - langdurig en op bijzondere wijze hun werkzaamheden in één (of meer) kerken van ons
cluster hebben uitgeoefend – te kunnen danken. De eerste speld (met het silhouet van de St.Petruskerk) werd overigens op 17 juni jl. aan de jubilerende kapelaan Van der Wegen
uitgereikt. Zo zijn er spelden van alle parochiekerken in ons cluster. Voor alle duidelijkheid:
deze spelden zijn niet te koop en worden door het kerkbestuur bij bijzondere gelegenheden
aan verdienstelijke vrijwilligers toegekend. De gouden speld van de St.-Petruskerk werd
uitgereikt aan de heer Frans Kessels, méér dan 50 jaar trouw collectant. Ook het echtpaar
Pierre en Herma Bollen ontvingen elk eveneens zo’n gouden speld vanwege hun
ondersteuning op velerlei terreinen. De speld van de Bernadettekerk in de Baandert ging naar
mevrouw Alice Hensgens, onder meer voorzitster van het Bernadettekoor. Het echtpaar Theo
en Ank van Galen, beiden zowel actief (Theo als acoliet en lector en Ank als lector en
koorlid) in de St.-Petruskerk als de St.-Pauluskerk ontvingen de speld met de beeltenis van de
laatstgenoemde kerk. Mevrouw Thea Kalkhoven van de H. Hartparochie uit Overhoven
ondersteunt de parochie op administratief gebied en dat lag aan de toekenning van haar speld
ten grondslag. Er zou ook de eerste speld met de afbeelding van de St.-Michielskerk worden
uitgereikt, maar de ontvanger – die zich als eerste voor de vrijwilligers-middag had
aangemeld - bleek door ziekte aan bed gekluisterd te zijn. Die uitreiking zal later worden
ingehaald. DANK AAN U ALLEN.
Deken Wilbert van Rens.
KERSTCONCERT ZONDAG 9 DECEMBER
Op zondagmiddag 9 december 2018 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om
15.00 uur een Kerstconcert in de Johanneskerk, gelegen aan de Monseigneur
Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard. U kunt deze middag genieten van koorzang en
fanfaremuziek. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee u in de kerststemming
kunt komen. Het concert zal verzorgd worden door het St.-Petruskoor uit Sittard
(o.l.v. Arno Kerkhof) en Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek (o.l.v. Ad Triepels).
De toegang van het concert is gratis. De vrije gave, welke ten zeerste op prijs wordt gesteld,
is bestemd voor de restauratie en nieuwbouw van het orgel uit het Franse Klooster.
U bent van harte welkom! Stichting Behoud Franse Klooster. Secretaris Efrem Verleng
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 06-30567774

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
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AANBOD ZONNEBLOEM.
De Zonnebloem Sittard Stad zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap
lichamelijke beperkingen hebben of thuis weinig bezoek ontvangen. De
Zonnebloem richt zich in het bijzonder op het welzijn van langdurige zieken,
gehandicapten en hulpbehoevenden, die weinig of geen contact met anderen
hebben en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Wilt u bezoek
ontvangen of deelnemen aan activiteiten kijk dan voor uitgebreide informatie op onze
website: www.zonnebloem.nl/sittardstad of www.zonnebloem.nl/sittard of bel 4583175.

H. DOOPSEL
Caithlin, dochter v ouders Tegelbeckers-Marx, Paardestr 57, * 9-9-2018
Finn, zoon v ouders Ruigt-Crolla, Heinseweg 30, * 9-9-2018
Fleur, dochter v ouders Frijns-Hermans, Gerbergastraat 5, * 23-9-2018
Chloë, dochter v ouders Hermans-Szafranski, A.d. Tränke, Wehr, * 14-10-2018
We bidden dat onze dopelingen Caithlin, Finn, Fleur en Chloë onder de goede zorgen van de
ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
ONLANGS OVERLEDEN
Julie Hoofwijk
Loe Schmeits
Fien v Gansewinkel-Haas
Lei Kleijnen
Nieke Delnoye-Schaekens

Provencestraat 12
Odasingel 19
Pr. Kennedysingel 24
Pr. Kennedysingel 1-4
Vastrada - Susteren

20 jaar
90 jaar
89 jaar
86 jaar
96 jaar

†
†
†
†
†

09-09-2018
19-09-2018
30-09-2018
04-10-2018
06-10-2018

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

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 28 oktober: Dertigste zondag door het Jaar.
Gedenken van onze Overledenen op zondagmiddag 4 november:
15u Allerzielendienst Algemeen Kerkhof ►► ◄◄ 15u Allerzielendienst RK Urnenhof
Dinsdag 30 oktober: In Klooster Kollenberg: Feestdag Zalige Moeder Maria-Teresa
van de H. Jozef, (Maria Tauscher) de stichteres van de Zusters Karmelietessen ofwel de
'Zusters van de Kollenberg'.
Donderdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. Hoogmis om 9u30!! 8u Vervalt!!
Vrijdag 2 november: Allerzielen: om 19u Pl Requiemmis.
Tevens: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 17.00
uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 4 november: Een-en-dertigste Zondag door het Jaar.
Zondag 11 november: Twee-en-dertigste Zondag door het Jaar. Tevens Klaproosdag!
LET OP: Op 11 november begint de Dienst voor de Gevallenen om 10u en daardoor begint
de hoogmis een half uur later om 11u30.
Zondag 18 november: Drie-en-dertigste Zondag door het Jaar. Werelddag voor de armen.
In onze kerken meeropbrengst collecte: hulp HIP - & Bie Zefke Zie oproep Paus blz 8
Zondag 25 november: Christus, Koning van het Heelal - laatste zondag kerkelijk jaar.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 1 december 2018 tot 12 januari
2019. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vòòr maandag 19 november 2018 (NB PAS OP: dus één week eerder!!) op de pastorie:
Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com.
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Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op NL98RABO
0147603676 o.v.v. misintentie en datum. Met het opgeven en betalen van een misintentie in
ons parochiecluster geeft men toestemming voor het publiceren van de misintentie in het
parochieblad en de online publicatie daarvan.
ST.-PETRUSKERK
pljrd v overl ouders Moonen-Pollmeijer en
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS in
ouders Halmans-Claessen (Samenzang)
H. Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
Zaterdag 27 oktober
19.00 uur ev. v zielenrust van de overleden
Ochtendmis 9u in Basiliek
leden vd Familie Simonis-Tummers; uit
Vigiliemis voor de zondag om
dankbaarheid vw Christus' permanente
18.00 uur gestplev v zielenrust vh overl
aanwezigheid in de H. Eucharistie (D);
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Vrijdag 2 november - Allerzielen
Cath Krux; nadiensten Loe Schmeits, Fien
Gedachtenis alle overleden Gelovigen
v Gansewinkel-Haas, Lei Kleijnen, Nieke
Eerste vrijdag van de maand
Delnoye-Schaekens (samenzang)
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
Zondag 28 oktober
eerherstel (D)
Dertigste Zondag door het jaar
19.00 uur Pl Requiemmis v de overleden
11.00 uur Plzwd v Julie Hoofwijk; plev.
gelovigen die in het afgelopen jaar door de
Maria Smeets uit dankbaarheid (D); plev v
kerk werden begeleid naar Gods Koninkrijk
Jan en MinyReijnders-Kuypers en overl
(namen zie Allerzielenlijst); ev tev
fam Reijnders-Kuypers; plev ouders
Onbevlekt Hart van Maria v priesterCobben-Quadackers en zonen Harry en
roepingen in parochie, dekenaat en bisdom
Seph (Samenzang)
(D); ev Klaus Scheibe en fam Ten Dijck;
Maandag 29 oktober
gestev t.e.v. het Heilig Hart van Jezus; v
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Mia Bisschops en overleden familie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Bisschops-Maessen; gestev overl. priesters
Heilige kerk en wereld
en diakens v.d. parochie H. Petrus en H.
Dinsdag 30 oktober
Michaël en dekenaat Sittard (Canticorum)
08.00 uur tev H Geest voor ons bisdom
Zaterdag 3 november
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
H. Hubertus, bisschop
Woensdag 31 oktober
Ochtendmis 9u in Basiliek (alwaar ook
08.00 uur tiv onze nieuwe bisschop
zegening Hubertusbrood)
Vigiliemis voor de zondag om
Vigilie Hoogfeest van Allerheiligen
18.00 uur gestplev v de zielerust van het
19.00 uur voor de algemene noden van de
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Heilige kerk en wereld
Hubertina Catharina Krux; nadiensten Fien
Donderdag 1 november
v Gansewinkel-Haas, Lei Kleijnen, Nieke
Hoogfeest van Allerheiligen
Delnoye-Schaekens (samenzang)
08.00 uur vervalt
Zondag 4 november
09.30 uur plev levende en overleden leden
Een-en-dertigste Zondag door het jaar
van het "Acolietencollege St.Petrus";
11.00
uur Plzwd v Loe Schmeits; gestplev
gestpljrd overl ouders Wim en Johanna
echtelieden
Jeun en Tity SchelbergFabus-Könings en zoon Jo; gestplev overl
Cortenraad;
plev René Caris; plev Maria
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Josephina
Robertz;
gestplev v zielenrust v
Martin; gestpljrd levende en overl leden vd
past-deken
mgr
Ben
Janssen, de zielenrust
fam Vleugels-Dieteren; gestpljrd
van
zijn
ouders,
de
echtelieden
Janssen-de
echtelieden Zef en Truus Triepels-Jansen;
Ponti, en de zielerust van zijn broer en
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zusters; pljrd v Arno en Jeanny QueisenWessels; gestplev ouders Martijn en Lie
Canisius-v Leeuwen en hun dochter
Marion; gestplev overled vd fam Van
Bommel-Straeten; (St.Petruskoor)
15.00 uur Allerzielendienst Alg Kerkhof
15.00 uur Allerzielendienst RK Urnenhof
(m.m.v. Bernadettekoor)
Maandag 5 november
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 voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Dinsdag 6 november
Alle heilige verkondigers van het
geloof in onze streken
08.00 uur plev tev. de H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid van bescherming en
leiding (D)
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Woensdag 7 november
Hoogfeest H. Willibrord, bisschop,
Verkondiger van ons geloof,
Patroon van de Ned. Kerkprovincie
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D)
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Donderdag 8 november
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur gestev Twan Douffet;
Vrijdag 9 november
Feest Kerkwijding van de Basiliek van
Sint Jan van Lateranen
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
Zaterdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev v de zielerust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
14

Hubertina Catharina Krux; plev v Jan en
Miny Reijnders-Kuijpers; nadiensten Lei
Kleijnen, Nieke Delnoye-Schaekens
(Gezinsviering)
Zondag 11 november
Twee-en-dertigste Zondag dh jaar
10.00 uur Oecumenische Gebedsdienst
Klaproosdag (St.-Petruskoor + Philharmonie)
LET OP om 11.30 uur gestpljrd v ouders
Jean en Maddalena Oberdorf-Cuccuru;
gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers en Victor
Eijckeler; plev overl ouders Paulus-van
Neer, Margrietje en Wim (Samenzang)
Maandag 12 november
08.00 uur ev de weldoeners parochie (D)
19.00 uur v overl vrijwilligers van onze
parochie
Dinsdag 13 november
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur v overl priesters van onze
parochie
Woensdag 14 november
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur v overl priesters van ons bisdom
Donderdag 15 november
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur gestev overl. ouders en
grootouders Dols-Peters
Vrijdag 16 november
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
Zaterdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev voor de zielerust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (Si-tard)
Zondag 18 november
Drie-en-dertigste Zondag dh jaar
‘Werelddag van de Armen’
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11.00 uur gestpljrd overl ouders Bèr
Daniëls en Mien Daniëls-Laumen en zoon
Bèr jr; gestpljrd overl ouders Peeters-Jamin;
pljrd v Piet Kox en Piet v Gellekom; plev
overleden familieleden Pier-Weijzen
(samenzang)
Maandag 19 november
08.00 uur ev v d overledenen v fam Joseph
Smeets-Bouwels vw dankbaarheid (D)
19.00 uur ev voor de familie JennenPalmen
Dinsdag 20 november
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur v geestelijk welzijn van onze
parochie
Woensdag 21 november
Opdracht van de heilige Maagd Maria
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Donderdag 22 november
H. Cecilia, maagd en martelares
08.00 uur v d allerarmsten uit onze stad
19.00 uur gestev overl. Oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Vrijdag 23 november
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
19.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; ev ter
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken
voor zieken en noodlijdenden (D)
Zaterdag 24 november
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en
gezellen, martelaren
Ochtendmis 9u in Basiliek

Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (Samenzang)
Zondag 25 november
CHRISTUS, KONING VAN HET
HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste
Zondag van het liturgisch jaar
11.00 uur pljrd v Elly Muyters; plev overl
v Jo Laudy en Sophie; gestplev
Mia Bisschops, ouders
Bisschops-Maessen en alle
overleden familieleden;
gestplev overledenen van de
fam. H. Canisius-Baggen en
voor Jos Canisius; plev Jan en
Miny Reijnders-Kuijpers
(Schola Sittardiensis S.Michaël)
Maandag 26 november
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur vd ernstig geestelijke zieken
Dinsdag 27 november
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur
Woensdag 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
08.00 uur v alle medewerkers in de zorg
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Donderdag 29 november
08.00 uur uit dankbaarheid vw nieuwe
bisschop
19.00 uur tev H Geest voor onze bisschop
Vrijdag 30 november
H. Andreas, apostel feest
08.00 uur ev em Deken Cees Buschman
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
Zaterdag 1 december
Ochtendmis 9u in Basiliek

ST.-MICHIELSKERK
Een-en-dertigste Zondag d h jaar
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00
09.30 uur gestplev voor de zielerust van
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zondag 28 oktober
Hubertina Catharina Krux; (Samenzang)
Dertigste Zondag door het jaar
Zondag 11 november
09.30 uur gestplev René Oberdorf; gestplev
vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs
Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar
en Maria Hub Cath Krux; (samenzang)
09.30 uur gestplev vd zielerust van het
Zondag 4 november
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
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Hubertina Catharina Krux (Bernadettekoor)
Zondag 18 november

10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
Zondag 25 november Hoogfeest
CHRISTUS, KONING VAN HET
‘Werelddag van de Armen’
HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste
Drie-en-dertigste Zondag d h jaar
Zondag van het liturgisch jaar
09.30 uur gestplev vd zielerust van het
09.30 uur gestplev vd zielerust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; (samenzang)
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Donderdag 22 november OPEN KERK
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 28 oktober
Donderdag 15 november
10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans;
Dertigste Zondag door het jaar
10.00 uur voor Paul v der Veen; voor
v.d. leden Aartsbroederschap, v
Harrie Palmen v. overl echtp.CaulfieldCaulfield-Tholen
Tholen (Basiliekkoor)
Zaterdag 17 november
Donderdag 1 november
H. Elisabeth van Hongarije
Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur gest.jaardienst Mulder den
Zondag 18 november
Boer; uit dankbaarheid voor 89ste
Drie-en-dertigste Zondag d h jaar
verjaardag; v de kinderen vd Kinderkrans;
‘Werelddag van de Armen’
v leden Aartsbroederschap; overl echtp
10.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen.
Donderdag 22 november
Zaterdag 3 november
H. Cecilia, maagd en martelares
H. Hubertus, bisschop (Bij ochtendmis
10.30 uur v de kinderen vd Kinderzegening Hubertusbrood)
krans; v leden vd Aartsbroeder-schap;
09.00 uur ev overleden ouders Kleikampoverl echtp Caulfield-Tholen.
Cremers; overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 november
Zondag 4 november (Basiliekkoor)
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en
Een-en-dertigste Zondag door het jaar
gezellen, martelaren
10.00 uur voor overl ouders Castro09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Schellinx; overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 25 november CHRISTUS,
Donderdag 8 november
KONING VAN HET HEELAL 10.30 uur v de kinderen vd Kinder-krans;
Vier-en-dertigste en laatste Zondag
v de leden vd Aartsbroederschap; v overl
van het liturgisch jaar
echtp Caulfield-Tholen.
10.00 uur v lev en overl leden
Zaterdag 10 november
Aartsbroederschap v overl echtp
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
Caulfield-Tholen (basiliekkoor)
09.00 uur overl,echtp.Caulfield-Tholen.
Donderdag 29 november
Zondag 11 november
10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans;
Twee-en-dertigste Zondag d h jaar
v.d. leden Aartsbroederschap
10.00 uur gest.jaardienst Mevr
Zaterdag 1 december
Oberndorff v overl echtp Caulfield09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Tholen.
Het kantoor Oude Markt 20 is tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten. Op voornoemde adres
staan 3 opgeknapte bidstoeltjes te koop. De winter zal weer komen. In de kerk zijn plaids ter
beschikking tijdens de dienst, om de kou wat dragelijker te maken, vraagt u maar aan de koster
of kosteres. Ín de kribbe ligt al jaren een knuffel geschonken door …..aan het Kerstkindje..
graag horen we ,nu al volwassene persoon zijn of haar naam. Dank aan onze nieuwe
Bisschop…door zijn propaganda is het aantal meldingen voor de Kinderkrans verdubbeld.
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Zijn er vragen over dit goede zegenrijke gebruik tijdens de kantoor uren geven we graag uitleg
LET OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Opgave misintenties kan tot en met
16 november 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.

Parochie H. Bernadette -Baandert
Past-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage t.bv 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 2 november
(1e vrijdag van de maand) wordt vanaf 17u de H. Communie in de parochie rondgebracht.
ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF: ZONDAG 4 NOVEMBER 15 UUR
Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen met
as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige gebedsdienst en
ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is gekomen. Het is dus
een kleine afstraling van het feest van “Thuiskomst” bij de Heer. Deze RK Urnenhof is geen
opbergruimte of iets dergelijks, maar het is een “gewijde” begraafplaats. Het beeldt uit een
“Vaderhuis”, en onze voormalige Baandertkerk is voor deze doelstelling uitstekend geschikt
gemaakt.
Op zondag 4 november a.s. willen wij ons aansluiten bij het wereldwijde gebed van onze
Kerk en houden we in de RK Urnenhof om 15.00 uur de ALLERZIELENDIENST. Er wordt
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een bidprentje uitgereikt met daarop de namen van iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn
bijgezet. Het Bernadettekoor zal deze dienst opluisteren.
WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek
'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een
contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende
informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van
vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk
beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
Met ingang van 1 november geldt de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria &
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 11
tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het hele jaar van
14 tot 16 uur.

30E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 27 okt
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 31 okt 19.00 u VIGILIE ALLERHEILIGEN Intentie Diederen
31E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 3 nov
19.00 u Voor een zekere intentie
Woensdag 7 nov
19.00 u Intentie Diederen
32E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 10 nov
19.00 u Jrd Leendert Beeren
Woensdag 14 nov 19.00 u Intentie Diederen
33E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 17 nov
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 21 nov 19.00 u Intentie Diederen
Christus, Koning van het Heelal
Zaterdag 24 nov
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 28 nov 19.00 u Intentie Diederen
Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Uit de H. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen:
Mevr. Tilly Janssen (89) - Dhr. Antonio Cavajal (83) - Dhr. Wim Kurvers (64)
Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis
van Vigilie Allerheiligen op woensdag 31 oktober om 19.00 uur.
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof. Misintenties voor het
volgende parochieblad tot 17 november bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, het priesterteam,
kerkbestuur of assistente sacristie of administratie 4512275.
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BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN
Zondag 28 oktober: 30e Zondag door het jaar
10.30 uur Schola
tevens viering Allerheiligen ev Annie Nicoll-Poussart.
Vrijdag 2 november: Allerzielen
19.00 uur Cantate
Voor onze overleden weldoeners en v overledenen afgelopen jaar (zie Allerzielenlijst)
Zondag 4 november: 31e Zondag door het jaar,
10.30 uur The Voices of Kids
tevens gezinsviering voor het geestelijk welzijn van onze parochie
Zondag 11 november: 32e Zondag door het jaar
10.30 uur Volkszang
Voor noodlijdenden en hulpverleners
Zondag 18 november: 33e Zondag door het jaar
10.30 uur Cantate
zeswekendienst Pascalle Hustinx–Nijsten; ev Maria Elisabeth Gruisen-Jessen en overl kinderen
Zondag 25 november: Christus, Koning vh Heelal; 34e en laatste Zondag vh Jaar
ev Annie Nicoll-Poussart als 8e jaardienst
10.30 uur Volkszang *)
*) Deze H. Mis is tevens een familiemis met erna lunch, m.m.v. de Zrs Dominicanessen.
OVERLEDEN Op 28 september 2018 is overleden mevr. Pascalle Hustix-Nijsten. Mevr.
Hustinx woonde Heistraat 52 en is 49 jaar geworden.
HUWELIJK Op 21 september zijn Roy Mosman & Kimberley Nottelman in het huwelijk
getreden. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen veel liefde en geluk!
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.
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN Allerheiligen vieren we in Overhoven al op
zondag 28 oktober om 10.30 uur. Op vrijdag 2 november om 19.00 uur herdenken wij de
overledenen uit onze parochie. Hieronder volgt de Allerzielenlijst van onze parochie:
Bèr Coenen 89 jaar † 29-11-2017
Jo Kuijpers 67 jaar † 19-03-2018
Bertha Geurts-Maessen 89 jaar † 29-01-18 Truus Latten-Giesbertz 91 jaar † 17-06-2018
Annie Donners-v Riet 98 jaar † 07-02-2018 To Thissen-Janssen 89 jaar † 02-07-2018
Betsy Stoffelen-Duijsters 94 jaar † 21-02-18 Mia Dieteren-Cremers 94 jaar † 09-07-2018
Elly Ikonomou-Jacob 73 jaar † 15-03-2018 Berp v Susteren-v Duinen 62 jaar † 17-08-18
Pascalle Hustinx-Nijsten 49 jaar † 28-09-18
Zij mogen allen rusten in de Vrede van de Heer!
GEZINSVIERING SINT MAARTEN Op zondag 4 november is er weer een gezinsviering
in onze kerk met als thema St. Maarten. De kinderen van de basisschool spelen het spel van
St. Maarten, samen met kapelaan van der Wegen en het kinderkoor "The Voices of Kids" zingt
weer passende liedjes. Na de viering gaan de kinderen met hun lampion in processie door de
kerk. De Eucharistieviering begint om 10.30 uur. Kinderen, ouders en alle belangstellenden
zijn weer van harte uitgenodigd en alle kinderen mogen dus een lampion meebrengen. Op
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zaterdag 10 november om 18.00 uur zal dit spel nog eens gespeeld worden in de kerk,
waarna een stoet zal trekken door de wijk. De stoet eindigt bij 'Oos Kaar', met Maartensvuur.
11 NOVEMBER zou de H Mis door de Hofzèngesj, zoals vermeld is in het wijkblad, komen
zingen. Helaas kan dit niet doorgaan. Op 25 december, 1e Kerstdag, zullen ze er wel zijn!!
KERSTPAKKETTEN Hoewel het nog enige tijd duurt voordat het Kerstmis is, gaan we
vanaf 4 november weer voedsel inzamelen voor onze kerstactie. Vanaf die datum kunt u
houdbaar voedsel weer afgeven in ons parochiekantoor of neerleggen achter in de kerk. Wij
denken dan aan blikken, vacuümverpakkingen, flessen, koekjes e.d. Denkt u daarbij wel aan de
houdbaarheidsdatum? Wij maken hiervan kerstpakketten, die wij bezorgen aan mensen die dat
nodig hebben. Kent U iemand die dit nodig zou hebben, dan kunt u ons informeren via ons
parochiekantoor, Geldersestraar 37, tel 4583023. RESPECTEER DAARBIJ DE PRIVACY!!
KOFFIEDRINKEN Op zondag 4 november kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 11 november 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. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com . Intenties voor het
volgende parochieblad kunt u t/m 17 november aanleveren.VERGEET UW
KERKBIJDRAGE NIET! INGbank: NL 37INGB0001035314
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 22 no. 1 verschijnt op
1 december 2018 en loopt tot 12 januari 2019.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 19 november 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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