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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 12 januari 2019.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
KERSTNACHT
Kerstmis! Bij mij komt het beeld naar voren van vroeger bij ons thuis. In de jaren 50/60 van
de vorige eeuw, in de bakkerij thuis. Je vader helpen, en vaker ‘s-nachts met hem de
nachtelijke bakkerij-uren delen, zeker toen de Heilige Kerstnacht in aantocht was. Mijn beide
oudere broers waren zo juist thuis gekomen van 3 maanden kostschool en zaten in de “goede
kamer” als vrije mensen de kerststal op te bouwen. Mijn andere broer en zus waren
vrijgesteld wegens andere werkzaamheden of leeftijd. Je kunt er “zielig” over doen, maar
voor mij heeft bovenstaande beschrijving een heel andere en bijzondere levensrijke invulling
in mijn leven gekregen. Het leverde me op dat moment wel eens “jaloerse” gevoelens op.
Maar zeer zeker gevoelens van bijzondere verbondenheid met mijn vader. Die voelde heel
goed aan wat ik in de vele uren van meehelpen in de bakkerij, naast mijn schoolwerk,
allemaal ondervond en beleefde. Midden in de stilte van het werken (meestal ‘s nachts) zei
hij ineens: “je bent de enige die dit weet of kent ........ “. Er ontstond in
die jaren van samenwerken in zijn zaak een unieke band met hem, een
meerwaarde die ik me pas later bewust werd. De andere kinderen hebben
deze meerwaarde nooit zo kunnen beleven. Daarbij blijft me helder bij
die ene dag in mijn leven toen ik mijn vader ging zeggen dat ik hem niet
zou opvolgen in zijn zaak. Als jongeman van 19 jaar besloot ik toen om
voor priester te gaan studeren. Een heel risico, dachten en zeiden velen
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toen, maar mijn vader slikte zijn emoties weg, en volgde mij met enthousiasme op mijn
levensweg. Een paar jaar later deed hij de zaak aan de kant toen hij wist dat ik definitief mijn
weg had gevonden. Ik denk dat iedereen wel iets van zijn of haar levensweg kan vertellen
waarvan we achteraf moeten constateren hoe groot de waarde is van zo iemand op je
levensweg. Maar die waarden beleef je alleen als je samen-op-weg bent geweest. Heel veel
mensen moeten helaas die “eenzaamheid” in hun leven meemaken omdat hun ouders of naast
betrokkenen hen alleen lieten. Je bent er in je leven niet met het uitzoeken van een goede
schoolkeuze en/of -pakket. Het is enorm doordringend in je leven als je ouder zo’n
betrokkenheid bij je heeft achter gelaten, dat je nu nog - als het ware midden in de nacht kunt voelen dat hij of zij bij jou kan zijn. Daarom voel ik verdriet als ik zie dat
“sleutelkinderen” na school alléén naar huis gaan. Ook verdriet omdat een kind verder moet
doorgaan in het leven zonder één van de ouders. Oh natuurlijk, in zo’n situatie zal de ene
ouder alles doen om dit tot een minimum te beperken. Waarom schrijf ik U dit alles? Wat
heeft dit nu met Advent, met Kerstmis te maken? Heel eenvoudig! Je moet blijven zoeken en
werken. Daarin moet je als ouder absoluut betrouwbaar zijn. Als kind krijg je van je ouders
mee dat je in geloofszaken kracht kunt vinden maar je moet zelf óók gaan zoeken. Zelf op
onderzoek uitgaan. Zelf leven van de waarden van het geloof wil je het ook kunnen
doorgeven aan anderen. Kijken U en ik eens naar ons eigen leven?? Hoe vaak bent U bezig
met uw godsdienst? Iedere week? Kan ik zelf wel beoordelen of ik God en Zijn Kerk iedere
week nodig heb? Mag je van God wel een “consument-god” maken? Ik geloof in God en doe
wat aan God en Zijn Kerk hoe het mij uitkomt? Beseft U wel dat we God dan maken tot een
“wegwerp-artikel”? Advent, neem contact op met uw kerk. Weest betrokken bij uw
geliefden! Vorm U zelf weer om naar Gods hand door iedere week trouw zijn Woord te
beluisteren en er naar te handelen! Kerstmis, U en ik vieren dan groots dat we “verlost” zijn.
En allen - u en ik - die Zijn Verlossing hard nodig hebben, zijn dit jaar de eregasten bij Zijn
Kerststal. Mede namens ons kerkbestuur en andere collega’s priesters en diakens, en alle
medewerkenden in de pastoraal wens ik U allen sfeervolle en gezegende kerstdagen toe.
Zalig Kerstmis! En zeker ook een Gezegend 2019!
Deken W. van Rens.
KERSTCANTATE
De begin dit jaar overleden Ds. Nico ter Linden vond eens in de kathedraal van Reims een
bisdomblaadje met daarin een kerstverhaal van een dorpsparochie in de buurt van Reims.
Voor dagblad Trouw publiceerde hij dit verhaal dat eerder al bewerkt was door Henri Knap,
een in 1986 overleden journalist en schrijver.
'Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag?' vroeg de abbé. Het was de dorpspastoor een eer
en een genoegen dat de beroemde musicus in zijn dorp een huis had gekocht om er tot rust te
komen van het jachtige leven in de concertzalen van Parijs. 'Blijft u met kerstmis hier?' Ja, de
beroemde musicus was van plan de kerstdagen in het dorp door te brengen. 'Mag ik u dan
uitnodigen voor onze kerstcantate? Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur, kerstcantate, wij zijn
natuurlijk maar amateurs, ons koor is niet meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u
wel. En het orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar
goed, we doen ons best, en ik stel er prijs op uw vakkundig oordeel te mogen vernemen.'
Het werd kerstmis, de grote musicus kwam, de abbé was nog zenuwachtiger dan anders, de
organist en het koor deden hun uiterste best en iedereen was het erover eens dat de cantate dit
jaar nog schoner klonk dan vorig jaar. Na afloop nodigde de abbé zijn hoge gast uit op de
pastorie, hij had zijn mooiste fles wijn uit de kelder gehaald. 'En?' vroeg hij gespannen, nadat
hij de glazen had ingeschonken. 'Heel goed,' zei de man uit Parijs. 'Werkelijk heel goed. Ik
bedoel de wijn.' 'En de cantate?' 'Niet goed,' zei de man uit Parijs. 'U doet uw werk zonder
twijfel met toewijding, maar als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de stemmen zitten niet
goed onder elkaar, de tekst is onverstaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, het forte is te hard,
het pianissimo te zacht, de tempi zijn niet constant. Het spijt mij dat ik u dit zeggen moet,
maar u vroeg mij ernaar.' Bedroefd sloeg de abbé zijn ogen neer en tuurde in zijn glas. 'Het is
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goed dat u het mij eerlijk zegt, monsieur. Ik ben ook geen vakman, ik ben maar een gewone
dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is dan ook alles. Ik
ben wel blij dat u zei dat wij ons werk met toewijding doen. Dat hoorde u er dus wel in?'
'Jazeker,' zei de musicus uit Parijs, 'met toewijding. Alleen vals. Maar laat ik ophouden met
mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb zojuist van mijn dokter gehoord dat ik het
komende jaar kalm aan moet doen, zodat ik voor langere tijd in deze contreien zal vertoeven.
Kan ik u misschien van dienst zijn door volgend jaar kerstmis de directie van uw koor over te
nemen?' En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds in september met de repetities aan,
de slechtste stemmen gooide hij eruit, een kennis uit Parijs lapte het orgel op en bracht de
organist van het dorp de eerste beginselen van behoorlijk orgelspelen bij, en de
verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen het weer kerstmis werd.
De abbé zat wat onwennig in de kerk, tussen zijn parochianen in, vijftien jaar lang had hij
voor zijn geliefd koor achter die lessenaar gestaan, nu stond de grote musicus daar.
Met een gebaar dat de routinier verried hief de dirigent uit Parijs zijn slanke handen, het koor
zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk de muziek door de gewelven. Zo had de
kerstcantate nog nooit geklonken. Toch was er iets, maar de abbé wist niet wat. 'En?' vroeg
de musicus. Net als een jaar geleden waren zij voor een goed glas wijn neergestreken op de
pastorie. 'En?' 'Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe u te danken. Woonde u maar
altijd in ons dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren!'
Die nacht kon de abbé de slaap niet vatten en de abbé wist niet waarom. Hij zei nogmaals
zijn avondgebed, maar het hielp niet. Hij lag maar in het donker voor zich
uit te staren, totdat plotseling aan zijn voeteneind een zacht schijnsel
zichtbaar werd. De abbé schrok, daar stond een engel. De abbé vreesde met
grote vreze. Maar de engel zei: 'Vrees niet, monsieur l'abbé, ik ben uit de
hemel neergedaald om te zien hoe het met u is. Al vijftien jaar lang
luisteren wij hierboven naar uw kerstcantate, maar nu laat de Eeuwige u vragen waarom de
muziek dit jaar is uitgebleven, wij hebben niets gehoord.'
Jaren geleden heb ik dit verhaal eens in een cantatedienst verteld waarin het Westerkerkkoor
onder leiding van Jan Pasveer het Weihnachtsoratorium zong. Ik zei er voor de zekerheid wel
bij dat iedere gelijkenis met een bestaand koor en een bestaande dirigent een volstrekt
toevallige was en een door de verteller niet gewilde. Een dezer dagen kreeg ik bezoek van
een jonge vrouw. 'Weet u nog dat u een keer in een cantatedienst een verhaal over een
kerstcantate hebt verteld? Daar moet ik u nog altijd voor bedanken.' 'Dat vond u mooi?'
'Ja. Mensen die achter mij zaten vonden het maar niks, die hadden zeker een echte preek
verwacht, maar voor mij was het evangelie. Ik weet nog waar ik zat en wat ik aanhad, die
dag. God is aanwezig in de eenvoud, dat hoorde ik in dat verhaal. Ik zit in de verpleging en
alles moet beter en mooier en sneller en professioneler. Maar of het een verbetering is? Als je
het hart eruit haalt, haal je God eruit. Ik ben maar een gewoon mens, een eenvoudig mens, ik
hoef me niets te verbeelden. Maar God werkt door gewone mensen. Ik lees dat verhaal ieder
jaar als ik in mijn eentje kerstmis vier en ieder jaar ben ik er weer door ontroerd.'
B ISSCHOPSWIJDING LIVE OP TV TE ZIEN
VOORBEREIDINGEN IN V OLLE GANG
De wijding van Mgr. Harrie Smeets tot bisschop is zaterdag 8 december live op televisie
te volgen. Zowel de KRO als de regionale omroep L1 zenden de wijdingsplechtigheid
vanuit de kathedraal in Roermond vanaf 10.30 uur live uit. L1 begint al een half uur
eerder met een voorbeschouwing en laat na afloop ook nog enkele reacties zien.
De voorbereidingen voor de bisschopswijding zijn in volle gang. De aanmeldingen van
genodigden komen van alle kanten binnen. De kathedraal zal zeker vol zijn!
Plechtigheid. Ook de voorbereidingen voor de liturgie van de wijdingsplechtigheid zijn
inmiddels getroffen. Rond 10.15 uur zal vanaf het bisdomkantoor aan de Swalmerstraat een
stoet van Limburgse schutters, broederschappen, misdienaars, acolieten, seminaristen,
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diakens en priesters naar de kathedraal trekken. Daar worden ze opgewacht door de
deelnemende bisschoppen. Om stipt 10.30 uur begint de plechtigheid. De verwachting is dat
deze ruim twee uur zal duren. De belangrijkste momenten tijdens de plechtigheid zijn het
tonen en voorlezen van de benoemingsbul van de paus, de wijding en overhandiging van de
bisschoppelijke regalia (mijter, staf en ring) en het in bezit nemen van de bisschopszetel van
Roermond. De muziek wordt tijdens de viering verzorgd door de koren Zangers van Sint
Frans uit Venray en Chrisko Venray. Ook de Gregoriaanse koren Schola Cantorum
Wardinstituut en Schola Sancti Christofori van de kathedraal werken aan de viering
mee. Naast het orgel worden de zangers ook begeleid door een trompettist. Na afloop van de
viering trekken alle gasten, voorafgegaan door de schutterij van Venray en schutters uit heel
Limburg in een stoet naar TheaterHotel De Oranjerie, waar dan gelegenheid is de nieuwe
bisschop te feliciteren. Mgr. Smeets heeft overigens aangegeven bij die gelegenheid geen
cadeaus of giften te willen ontvangen.
Verhuizing. De bisschop-elect heeft inmiddels in zijn vorige standplaats Venray de meeste
lopende zaken afgerond. Zondag 11 november heeft hij daar afscheid genomen als pastoor en
deken. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot ereburger van Venray. Dezer dagen verhuist
Mgr. Smeets naar Roermond. Hij neemt zijn intrek in het bisschopshuis, maar in een ander
appartement dan waar Mgr. Wiertz woonde. Smeets heeft hiervoor gekozen, om de komende
tijd een plan te kunnen ontwikkelen met betrekking tot de totale huisvesting van het bisdom
in Roermond.
WIE IS DAT?
Toen Karol Wojtyła, de latere paus Johannes Paulus II, pas priester gewijd was, heeft hij
enige jaren in Rome gestudeerd. Tijdens een van de lange zomervakanties heeft hij toen een
vakantiereis door Frankrijk, België en Nederland gemaakt. Als jong priester interesseerde hij
zich natuurlijk in de kerkelijke situatie in die drie landen. Vooral de situatie in Frankrijk had
zijn belangstelling en hij schreef een uitgebreid reisverslag. Frankrijk was toen een land met
een grote variëteit in kerkelijkheid. Na de Franse revolutie en de tijd van Napoleon was het
kerkelijke leven volledig veranderd. De kerkelijke goederen en bezittingen waren geconfisqueerd. Aan de kerk was alle macht ontnomen. Er was een ander kerkbeleven dan in andere
landen het geval was. Op grond van zijn waarnemingen kon de jonge Karol Wojtyła
Frankrijk in drie kerkelijke categorieën verdelen. Eerste Categorie: Er waren de streken waar
hij een vitale en zelfbewuste kerk aantrof, zoals in Normandië. Hij trof daar een hechte
kerkgemeenschap aan met hoge deelname aan het kerkelijke leven. Het geloof in God was er
onaangevochten en het werd er intens beleefd. Vooral de geloofsoverdracht van ouder naar
kind ging in grote vanzelfsprekendheid en er werd veel aandacht besteed aan catechese.
Als tweede categorie omschreef hij die streken waar een katholieke cultuur heerste, maar de
kerkelijkheid tanende was. De katholieke gebruiken rond hoogfeesten waren intact gebleven.
De verenigingen werden nog steeds naar heiligen genoemd. De meeste sacramenten werden
er nog ontvangen, maar het geloof werd niet meer vanuit een diepe overtuiging beleefd. De
façade was dan wel blijven staan, maar achter die voorgevel van gebruiken en culturele
uitingsvormen, had de tand des tijds aantoonbaar zijn werk gedaan. Geloofskennis en
geloofsbeleving waren veruiterlijkt en de betekenis van christelijke woorden als genade of
sacrament moesten worden opgezocht in het vreemde-woordenboek.
Ook maakte Karol Wojtyła met de derde categorie kennis. Het waren de gebieden met talloos
vele kerken en kerkjes, maar leeg en gehavend door de tijd. Er waren restanten te bezoeken
van het eens zo imposante klooster Cluny. Maar de kerkelijkheid was er heel beperkt. Daar
kon het gebeuren dat een kind, wijzende naar een kruisbeeld, de vraag stelde: “Wat is dat?
Wat stelt dat voor?” Zelfs wat men als algemene ontwikkeling zou mogen veronderstellen,
bleek niet meer bekend te zijn. De situatieschets van de latere paus herkennen we. De oudere
generatie hier heeft de tijd nog beleefd van de zelfbewuste kerk. Volle kerken op zondag,
processies, uitstelling en aanbidding, catechismus leren hoorden bij dat patroon. Verder was
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er een katholiek verenigingsleven. We waren in alles katholiek. Vanaf medio jaren zestig van
de vorige eeuw is ons kerkelijk leven in de tweede categorie terecht gekomen. De katholieke
cultuur veranderde in een seculiere cultuur. God schuift naar de achtergrond. De gebruiken
en tradities blijven wel nog in zwang, maar ze gaan lijken op opgezette vogeltjes. Ze zijn
dood. De vanzelfsprekendheid van geloofsoverdracht, geloofskennis en geloofsbeleving is
beperkt. De façade staat nog overeind maar toont ook tekenen van verval.
Inmiddels zijn we dus terecht gekomen in een situatie die trekken heeft van de derde
categorie. Het is me al overkomen dat een schoolkind naar het kruisbeeld wees met de vraag:
“Wat is dat? Wat stelt dat voor?” Binnen mijn eigen leven, binnen één enkele generatie heeft
de kerk de drie geschetste stadia doorlopen. Toch is de Pool Karol Wojtyła niet neerslachtig
door die derde situatieschets van de Kerk in Frankrijk. Integendeel. Hij is erdoor geboeid.
Hij ziet ook hoe de oude volkskerk dan wel afgestorven lijkt, maar hij kan ook wijzen naar
nieuw leven. Er ontstaat een kerkelijkheid die anders is. Niet de van-huis-uit-kerkelijkheid,
maar de kerkelijkheid van de bewuste geloofskeuze. Frankrijk is het land van de nieuwe
geloofsbewegingen van mensen die iets voor hun geloof over hebben. Ze dragen hun geloof
uit en worden niet gehinderd door schroom. Nieuwe initiatieven komen van de grond. Er
wordt gezocht naar het wezen van het geloof. Er ontspruit als het ware nieuw leven aan het
evangelie, aan de sacramenten. Deze Franse Kerk kent dan wel niet meer de massaliteit van
vroeger en heeft ook niet meer dat volkse karakter, maar deze kleinere kerk spreekt Karol
Wojtyła aan vanwege haar nieuw élan. Inspirerende mensen voelen zich niet meer gehinderd
door de ballast van het verleden en weten de aandacht te vestigen op Jezus Christus als
Heiland en Verlosser. Ze weten ook uit te stralen dat geloof altijd tot naastenliefde en caritas
aanzet. Zo ontstaat een andersoortige Kerk met een hechte band met Onze Heer Jezus
Christus. Een Kerk met overtuiging. Een Kerk met een missionair karakter en sterk diaconaal
program. Een Kerk met spiritualiteit, met gebedsleven en élan.
Ons bezinnend op de toekomst van de Kerk in Nederland, moeten we onder ogen zien, dat we
Jezus Christus niet dienen door enkel de oude tradities te restaureren. Tradities moeten
uitdrukking van oprecht christelijk leven zijn. Het geloof zal vanzelf herleven, als we ons
weer toeleggen op een oprechte geloofsbeleving, op geloofskennis, op bijbelkennis, op
aandacht voor de naaste. We kunnen alleen het geloof doorgeven, als we ook zelf echt
gelovig zijn in woord en daad.
Mgr. Hub Schnackers, diocesaan administrator
GEBEDSINTENTIES
december
De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand december
2018
luidt: Dienst van de geloofsoverdracht. Dat allen die zich dienstbaar inzetten
voor het geloofsonderricht, door hun dialoog met de hedendaagse cultuur een
taal mogen vinden die past bij deze tijd. De pauselijk gebedsintentie voor de
evangelisatie voor de maand januari 2019 luidt: Jongeren (vooral in LatijnsAmerika). Dat jongeren, vooral in Latijns-Amerika, het voorbeeld van Maria
januari
volgen, en beantwoorden aan de oproep van de Heer om heel de wereld te
2019
laten delen in de vreugde van het evangelie.

2018/2019
Mijn Kerk in balans!
Banknummers zie volgende bladzijde

ACTIE KERKBALANS
De jaarlijkse actie Kerkbalans is nodig om ervoor te zorgen, dat al die onmisbare taken
kunnen worden uitgevoerd. Ons cluster bestaat (2019) uit vijf parochies. Van de vier in
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gebruik zijnde parochiekerken zijn er drie een rijksmonument. Dat betekent dus extra
financiële verplichtingen. Voor 2 van onze priesters is het bedienen van deze parochies hun
broodwinning en voor dat alles is het kerkbestuur verantwoordelijk. Maar zonder de
financiële steun van de leden van de parochies is dat een onmogelijke opgave. Daarbij maakt
het niet uit hoe vaak u van de diensten van de kerk gebruik maakt; het gaat hier vooral om de
vraag: wat heeft u over voor uw parochiekerk?

Daarvan kunt u blijk geven door bij te dragen:
 In de parochie H.H. Petrus en Michaël op rekeningnummer: NL51INGB0001032540
 In de parochie H. Bernadette-Baandert op rekeningnummer: NL07INGB0001571973
 In de parochie H. Hart v Jezus-Overhoven op rekeningnummer: NL37ING0001035314
 In de parochie H. Paulus-Limbrichterveld op rekeningnummer: NL86INGB0003268633
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.
WIJZIGING AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK
gehouden. Dit jaar nog op donderdag 13 dec.
Ook in 2019 is weer OPEN KERK. De volgende data kunt u al noteren:
de donderdagen 21 febr, 28 maart, (in april niet), 9 mei, 27 juni,
11 juli, 29 aug, 12 sept, 24 okt, 28 nov, 19 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 personen die één uur in de week biddend aanwezig willen zijn!
UIT OUDE TESTAMENT
Zoals aangekondigd gaan we nog de laatste 3 boeken bespreken van de Pentateuch: zo
heet de groep van de eerste vijf boeken van de Bijbel of Heilige Schrift.
Het_Bijbelboek Leviticus is het derde boek van de Tora of Pentateuch. In het Hebreeuws
wordt het wajikra genoemd, wat 'en hij riep' betekent. Het Latijnse leviticus betekent 'boek
van de Levieten', de priesterklasse die gevormd werd door de afstammelingen van Levi.
Leviticus is voor alles een wetboek: het behandelt voornamelijk wetten die YHWH vanuit het
heiligdom aan Mozes meedeelt. Het eerste deel, bestaande uit de eerste zestien hoofdstukken,
behandelt de heiligheid van wereldse zaken en instituten. Zo komen hier onder andere de
wetten aangaande de juiste manier van offeren en de aanstelling van priesters aan de orde.
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Het tweede gedeelte, bestaande uit de overige elf hoofdstukken, behandelt de heiligheid van
YHWH als voorbeeld voor de heiligheid van de mens. De zogenaamde Heiligheidswet (Lv
17-26) is de oudste passage uit dit Bijbelboek.
Het_Bijbelboek Numeri is het vierde boek van de Tora of Pentateuch. In het Hebreeuws
wordt het bemidbar genoemd, wat 'in de wildernis' betekent. Het
Latijnse numeri betekent 'getallen' en verwijst naar de twee
volkstellingen die in het boek gehouden worden. Inhoudelijk bestaat
Numeri uit vier verhalende gedeeltes: het vertrek van de berg Sinai en de
voorbereidingen die aan het vertrek vooraf gaan (Nu 1:1-10:10), inclusief
de eerste volkstelling in Nu 1-4, de gebeurtenissen tijdens de tocht door
de woestijn (Nu 10:11-21:35), de zegen van Bileam (22:1-24:25) en de
aankomst op de vlakte van Moab (Nu 25:1-36:13), inclusief de tweede
volkstelling in Nu 26. Het boek Numeri sluit af met wetten en regels.
Het_Bijbelboek Deuteronomium is het laatste boek van de Tora of
Pentateuch. In het Hebreeuws wordt het dewarim genoemd, wat 'woorden' betekent. Het
Griekse deuteronomion betekent 'de tweede wet' wat verwijst naar de schijnbare herhaling
van wetten die al eerder in de Tora waren voorgekomen. De belangrijkste elementen in het
boek zijn de toespraken van Mozes (Dt 5-11 en Dt 27-28) en een opsomming van wetten (Dt
12-26). Het begin (Dt 1-4) en einde (Dt 29-34) van Deuteronomium zijn waarschijnlijk van
een latere datum. Inhoudelijk eindigt het boek met de dood van Mozes en de aanstelling van
Jozua. En met dit laatste boek van de Pentateuch gaat de Heilige Schrift nu over naar het
Bijbelboek Jozua, het eerste deel van de zogenaamde Historische Boeken.
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. 046-4512275 of kapelaan A. vd Wegen 046-4512628 of kapelaan H. Peters 0464512497.
1E ERE/WAARDERINGSSPELD ST.-MICHIELSKERK UITGEREIKT
In het vorige parochieblad berichtten wij, dat de 1 e waarderingsspeld van de St.-Michielskerk
tijdens de recente vrijwilligersmiddag niet kon worden uitgereikt wegens ziekte van de
beoogd decorandus. Gelukkig was Ton Lommen, over hem hebben we het, op het Hoogfeest
van Allerheiligen weer helemaal hersteld en ontving hij uit handen van de deken aan het
einde van de mis dit teken van waardering. Ton is op vele terreinen actief, maar springt
vooral in het oog als vaste acoliet (trouw iedere zondag) in de zondagse eucharistieviering in
de St.-Michielskerk. Ook hier geldt: goed voorbeeld doet goed volgen.

ADVENTSACTIE 2018
Dit jaar zamelt de Adventsactie geld in voor projecten in vier landen in Afrika. Steeds staan
jonge moeders en kinderen centraal.
- Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak
erg jong. De zusters van de congregatie OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp
aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een
opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum.
- Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central
In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek Congo wonen veel
alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet
lezen en schrijven. De Stichting Redemptio, van de paters redemptoristen, heeft twee jaar
geleden in de parochies Miyamba, Mbanza Ngungu en Luozi een opleidingsproject opgezet.
Het doel is een duurzaam netwerk op te bouwen van naaiateliers, naaicoöperaties en
verkooppunten waar de gemaakte kleding wordt verkocht.
- Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen
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In Rwanda leven nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt.
De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op in opvangcentra
en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de
gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of in een pleeggezin.
- In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet.
Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; het land heeft nauwelijks
natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laag opgeleid. Bijna niemand heeft een
geboortewijs. Alleen wie een paspoort of
rijbewijs
nodig
had
vroeg
een
geboortebewijs
aan.
Maar
zonder
geboortebewijs ‘besta je niet’. Kinderen
mogen dan niet eens naar school en krijgen
geen gezondheidszorg. De Gemeenschap Sant’Egidio heeft in Malawi het programma
‘BRAVO!’ opgezet om geboorteregistratie te bevorderen. Sant’Egidio en de regering van
Malawi hebben een intentieverklaring getekend om het programma van BRAVO! in het hele
land door te voeren. Sant’Egidio is een wereldwijde christelijke lekengemeenschap die zich
inzet voor de meest kwetsbare mensen: zieken, ouderen, vrouwen en kinderen en
gevangenen.
VOORAANKONDIGING BIJEENKOMST MET PAROCHIANEN
Dit bericht is bestemd voor alle parochianen uit het hele cluster, dus ook Baandert,
Limbrichterveld, Overhoven en Sanderbout. Als vervolg op de bijeenkomst van 11 juni 2018
wil het kerkbestuur op maandag, 4 februari 2019 in het Mariapark om 20:00 uur (inloop
vanaf 19:30 uur) een bijeenkomst voor onze parochianen organiseren, waarin we – op basis
van de al eerder besproken beleidsnota 2019-2024 – een volgende stap met elkaar willen
gaan zetten. “Met elkaar” wil letterlijk zeggen, dat het kerkbestuur die stappen niet alleen zet,
maar daarbij een beroep doet op daadkrachtige ondersteuning van de parochianen uit ons
cluster. Reserveer a.u.b. deze alvast in uw (nieuwe) agenda.
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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H. DOOPSEL
Calvin, zoon v ouders Maka-Statnik, Sweelinckstraat 3, * 3-11-2018
Jason, zoon v ouders Houben-Hille, J v Weertstraat - Brunssum, * 4-11-2018
Ian, zoon v ouders Palmen-Plieger, Koolmeesstraat - Heerlen, * 18-11-2018
Femke, Stef en Suus, kinderen v ouders Werkhoven-Mols, Dorfstr, Wehr, * 18-11-2018
We bidden dat onze dopelingen Calvin, Jason, Ian, Femke, Stef en Suus onder de goede
zorgen v ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
OVERLEDEN
Tonny Vroomen-Geraedts
Rinus van Berkum

Molenstraat 99 Geleen
Smithlaan 151

69 jaar
92 jaar

† 26-10-2018
† 27-10-2018

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

UW AANDACHT S.V.P.
Kerkelijke Kalender komende weken: Periode van Advent-Kerst-Driekoningen.
Zondag 2 december: Eerste Zondag van de Advent (begin van het liturgische jaar C)
Attentie: Gedurende de zondagen in de Advent (2, 9, 16 en 23 december):
om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk
NB!! In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn de dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk

Vrijdag 7 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdag 8 december: Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest Bisdom
Roermond. Tevens op deze Hoge Feestdag is in de Kathedraal van Roermond om 10u30
de Bisschopswijding van onze nieuwe Bisschop Mgr. Drs. Harrie Smeets, aansluitend
receptie in Theaterhotel De Oranjerie Roermond. Meer info bij bisdom!
Zondag 9 december: Tweede zondag van de Advent.
Zondag 16 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete.
Dinsdag 18 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Michielskerk: Boeteviering
– met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
Woensdag 19 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Pauluskerk,
Limbrichterveld: Boeteviering – met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter
voorbereiding op Kerstmis. Eveneens op:
Woensdag 19 december: In de H.Hartkerk van Overhoven om 19.00 uur: Boeteviering –
met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
Zaterdagavond/zondagmorgen 22/23 december: Eenvoudige diensten Vierde zondag
van de Advent.
VANAF KERSTAVOND: HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER.
Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis gebracht, maar wilt u wel graag de
Kerstcommunie ontvangen, neemt u dan contact op met één van de priesters/diakens of de
administratie! Bel bijvoorbeeld 046 4512275 of 4512628 zie tel nummers laatste bladzijde.
Op Kerstavond: vigilie van Kerstmis ►► begint met Kerstcommunie voor zieken:
Maandag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de H. Kerstcommunie gebracht aan zieken
en aan-huis-gebondenen.
17.00 uur: St.-Petruskerk: Gebedsdienst (géén H.Mis!) Kindje wiegen, speciaal bedoeld voor
kinderen t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders.
18.00 uur: St.-Petruskerk: Gezinsmis, speciaal voor kinderen vanaf groep 3 en hun ouders
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v.a. 20.00 uur: St.-Petruskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang ter
voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt opgeluisterd door het
St.-Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen.
v.a. 22.45 uur: St.-Michielskerk: Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en samenzang
ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, m.m.v. het Michielkoor.
Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag. PAS OP: 11u30 HOOGMIS in H. PETRUSKERK:
Half uur later!! In de St.-Michielskerk is er één Heilige Mis om 9u30!!
Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag.
Zondag 30 december: Hoogfeest van de Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Maandagavond 31 december: Silvesteravond/Oudjaar. Om 18.00 uur in de St.-Petruskerk:
grote dankdienst ter afsluiting van Jaar des Heren 2018 opgeluisterd door het St.-Petruskoor.
Dinsdag 1 januari 2019: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. LET OP: Na de Hoogmis van 11.00 uur in de St.Petruskerk bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (tegenover
de Basiliek).
Vrijdag 4 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht!
Zondag 6 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren
Zondag 13 januari: Doop des Heren: slotdag van de Kersttijd. Zie volgend parochieblad.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 12 januari tot 23 februari 2019.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 31 december 2018 (NB PAS OP: dus één week eerder!!) op de pastorie:
Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via 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. 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
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS in
van de heilige Maagd Maria,
H. Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
patroonsfeest Bisdom Roermond
NB!! In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn de
Om 9u H Mis in Basiliek. In kathedraal
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk
Bisschopswijding nieuwe Bisschop van
Zaterdag 1 december
Vigiliemis voor de zondag om
Roermond, Mgr. Harrie Smeets.
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestpljrd Wil Sieben; plev v Leo
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
Willems en Rob Veltmeijer; gestev voor
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Catharina Krux; Nadienst Rinus van
Maria Hubertina Catharina Krux, nadienst
Berkum (samenzang)
v Tonny Vroomen-Geraedts, Rinus van
Berkum (Gezinsmis)
Zondag 9 december
Tweede Zondag van de Advent
Zondag 2 december
11.00 uur PlZwd v Nieke Delnoye-Schaekens
Eerste Zondag van de Advent
gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg11.00 uur pl2ejrd v Wim Veeke; plev
Cortenraad; pljrd v Rees Laudy; gestplev de
Marieke Laeven; gestplev em-deken Cees
zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar
Buschman; gestplev Rie en Joop Rutgers en
ouders (St.-Petruskoor)
fam (St.-Petruskoor)
16.00 uur vesperdienst
16.00 uur vesperdienst
NB!! In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn de
Zaterdag 8 december
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk
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Zaterdag 15 december
Om 9u H Mis 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 16 december, Zondag Gaudete
Derde zondag van de Advent
11.00 uur PlZwd Rinus van Berkum; pljrd
Marieke Laeven; plev overl ouders
Wijshoff-Bormans; gestpljrd Jack en Gerty
Hage-Simonis en familie; plev overleden
familieleden Pier-Weijzen (Samenzang).
16.00 uur vesperdienst

Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
NB DAGMIS om 11.30 uur plev Jan en
Miny Reijnders-Kuijpers; gestplev Lies
Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels;
plev v René Caris; gestplev overl ouders
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin
(St.-Petruskoor)
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
11.00 uur pljrd v ouders Fuchs-Robling
(samenzang)

NB!! In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn de
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk

Zaterdag 29 december
Om 9u H Mis 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 30 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Zondag onder kerstoctaaf
11.00 uur gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en
Joop Rutgers, en alle levende en overl
leden vd fam Rutgers-Hulst; plev Jan en
Miny Reijnders-Kuijpers (samenzang)
Maandag 31 december
Oudjaarsavond:
18.00 uur gestplev lev. en overl. leden vd
fam. Triepels-Vermij en voor Truus en Zef
Triepels-Jansen, gestplev lev. en overl
leden fam Jansen-Renckens (St.-Petruskoor)
Dinsdag 1 januari 2019, - Nieuwjaarsdag
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl vd
fam Roppe-Kissels (samenzang)

Zaterdag 22 december
Om 9u H Mis 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 23 december
Vierde Zondag van de Advent
11.00 uur gestpljrd Victor Eijckeler en Elly
Eijckeler-Tummers; gestplev v overl
echtelieden Ellie en Louis Corbeij-Gieskens
(samenzang)
16.00 uur vesperdienst
Maandag 24 december
Géén ochtendmis!
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
14.00 uur Kerstcommunie
aan zieken
17.00 uur Kindje wiegen
18.00 uur Gezinsmis pljrd
Louis Beurgens; pljrd v Guus Jessen en
Angèle Jessen-Landuyt
20.00 uur Vigilie met samenzang
20.30 uur Nachtmis: pljrd echtpaar
Noteborn-Meertens; pljrd ouders
Tummers-Janssen en jrd Gerrit Kolkman;
plev ouders Louis en Betje ColarisSpetgens; gestev levende en overl leden vd
fam Triepels-Vermij en fam JansenRenckens en tevens voor Truus en Zef
Triepels-Jansen (St.-Petruskoor)

NB!! In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn de
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk

NB!! In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn de
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk

Zaterdag 5 januari
Om 9u H Mis in Basiliek.
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; ev tev Onbevlekt Hart van
Maria voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom (D) (samenzang)
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Zondag 6 januari Openbaring des Heren
Hoogfeest van Driekoningen
11.00 uur gestpljrd Jack en Gerty HageSimonis en familie; gestplev Lies Roppe en
overl. v.d fam. Roppe-Kissels; gestpljrd

overledenen vd fam Brouwers-Geraets; plev
overl. fam Pier-Weijzen (St.-Petruskoor).
NB!! In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn de
dagelijkse HH Missen in de St.-Michielskerk

Zaterdag 12 januari
Om 9u H Mis in Basiliek.

ST.-MICHIELSKERK
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00
van de heilige Maagd Maria,
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
patroonsfeest Bisdom Roermond
Zaterdag 1 december:
In
kathedraal Bisschopswijding van
Om 9u H Mis in basiliek
Nieuwe Bisschop Mgr. Harrie Smeets.
Zondag 2 december
Om 9u H Mis in basiliek
Eerste Zondag van de Advent
Zondag 9 december
09.30 uur plev v familie Peters-Frings;
Tweede Zondag van de Advent
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
09.30
uur gestev v zielenrust v overl echtp
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Jan
Gerard
Grijs en Maria Hub C. Krux
Krux (Samenzang)
(samenzang)
Maandag 3 december
Maandag 10 december
H. Franciscus Xaverius, priester
08.00 uur ev v overled. vd fam Leonard
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D)
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
19.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer (D2)
om leiding te geven (D)
Dinsdag 11 december
19.00 uur gestjrd Klaus Scheibe
08.00 uur ev v het welzijn van onze
Dinsdag 4 december
Heilige Vader de Paus en al zijn intenties
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders
(D)
uit dankbaarheid voor bescherming en
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
leiding (D)
belangen van bisdom en parochie (D 2)
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensWoensdag 12 december
Peulen en zonen Jozef en Martin
08.00 uur ev ons dekenaat
Woensdag 5 december
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezin19.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer (D2)
nen en de moed om godsdienstig leven (D)
Donderdag 13 december
19.00 uur voor bijzondere intentie (R)
H. Lucia, maagd en martelares
Donderdag 6 december
08.00 uur ev om hulp v zwervers en
H. Nicolaas, bisschop
daklozen
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
19.00 uur voor de algemene noden van de
permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)
Heilige kerk en wereld (D 2)
19.00 uur gestjrd echtpaar SchickxVrijdag 14 december
Tummers
H. Johannes vh Kruis, priester/ kerkleraar
Vrijdag 7 december
08.00 uur gestev Lies Roppe en
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
overledenen vd fam Roppe-Kissels
08.00 uur jrd echtgen. Canton Hermanns;
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden
Behoudenis der Kranken voor zieken en
familie Bisschops-Maessen; gestev overl
noodlijdenden (D)
ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en
Zaterdag 15 december
zoon Jo; ev tev Onbevlekt Hart van Maria
Om 9u H Mis in basiliek
voor priesterroepingen in parochie,
Zondag 16 december: Zondag Gaudete
dekenaat en bisdom (D)
Derde Zondag van de Advent
Zaterdag 8 december
12 1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis
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09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (Samenzang)
Maandag 17 december
08.00 uur ev de weldoeners v parochie (D)
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
Dinsdag 18 december
08.00 uur ev voor de zielenrust v alle
overleden priesters, diakens en
missionarissen vh bisdom Roermond (D)
19.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer (D2)
19.30 uur Boeteviering (samenzang)
Woensdag 19 december
08.00 uur ev voor onze bisschop
19.00 uur v overl priesters en diakens van
onze parochie
Donderdag 20 december
08.00 uur ev Barones Marie-Thérèse van
Brakell-Vleugels

OPEN KERK
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
Vrijdag 21 december
08.00 uur ev v d overl van de fam. Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
Zaterdag 22 december
Om 9u H Mis in basiliek
Zondag 23 december
Vierde Zondag van de Advent,
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Krux
(samenzang)
Maandag 24 december
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
22.45 uur Vigilie met samenzang
23.00 uur Nachtmis gestplev Frits en Riet
Pfennings-van Santvoord; ev v d overledenen
van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit
dankbaarheid (D) (Schola Sittardiënsis S.
Michaël)

Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
Dageraadsmis om 09.30 uur gestplev v
overl familie Dols-Kusters; ev v overledenen
vd fam Joseph Brandts-Rouschop uit
dankbaarheid (D); gestplev Corry WetzelsWilms en v bijz. intentie (Si-Tard)
Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
09.30 uur tot lof en zegen a.d. Heer (D2)
(samenzang)
Donderdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
Derde dag onder kerstoctaaf
08.00 uur v overl zwervers en daklozen
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
Vrijdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
Vierde dag onder kerstoctaaf
08.00 uur ev ons bisdom
19.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis; ev ter
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken
voor zieken en noodlijdenden (D)
Zaterdag 29 december
Vijfde dag onder kerstoctaaf
Om 9u H Mis in basiliek
Zondag 30 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Zondag onder kerstoctaaf
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Maandag 31 december
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
NB Om 18.00 uur Plechtige Dankdienst in
H. Petruskerk
Dinsdag 1 januari 2019 -- Nieuwjaarsdag
Hoogfeest H. Maria, Moeder van God,
octaafdag van Kerstmis
09.30 uur ev tev. H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding (D)
(samenzang)
Woensdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius
v Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
Weekdag van de kersttijd
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08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
Catharina Krux (samenzang)
Maandag 7 januari
gezinnen en de moed om godsdienstig te
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
leven (D)
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
19.00 uur gestev overl ouders Schaekensom leiding te geven (D)
Peulen en zonen Jozef en Martin
19.00 uur gestev overl echtpaar VerviersDonderdag 3 januari
Gieskens
De heilige Naam Jezus, gedachtenis
Dinsdag 8 januari
Weekdag van de kersttijd
08.00 uur v alg noden v H Kerk en wereld
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
perman. aanwezigheid in H.Eucharistie (D)
Corbeij-Gieskens
19.00 uur gestev Lies Roppe en
Woensdag 9 januari
overledenen vd fam Roppe-Kissels;
08.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer (D2)
Vrijdag 4 januari
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
Weekdag van de kersttijd
belangen van bisdom en parochie (D 2)
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
Donderdag 10 januari
eerherstel (D)
08.00 uur ev v het welzijn van onze H.
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
familie Bisschops-Maessen
19.00 uur gestev Lies Roppe en
Zaterdag 5 januari
overledenen vd fam Roppe-Kissels
H. Pater Karel, priester
Vrijdag 11 januari
Weekdag van de kersttijd
08.00 uur v overl acolieten, catechisten en
Om 9u H Mis in basiliek
medewerkers in onze parochie
Zondag 6 januari
19.00 uur voor de algemene noden van de
Hoogfeest Openbaring des Heren
Heilige kerk en wereld (D 2)
(Driekoningen)
Zaterdag 12 januari
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
Om 9u H Mis in basiliek
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
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
09.00 uur v overl Caulfield-Tholen
Zondag 2 december
Eerste zondag van de advent
Zondag 9 december
10.00 uur gest.jrd. Mevr. v.Dingenen; v
Tweede zondag van de advent
lev. en overl l. vd Aartsbroederschap; v
10.00 uur PlZwd Tonny Vroomenechtp Caulfield-Tholen. (Basiliekkoor)
Geraedts; jrd overl ouders ColarisSpetgens en zoon Harrie; v overl echtp
Donderdag 6 december
H. Nicolaas, bisschop
Caulfield-Tholen
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
Donderdag 13 december
leden vd Aartsbroederschap; v overl
H. Lucia, maagd en martelares
echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroederschap, v overl
Zaterdag 8 december
Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
echtp Caulfield-Tholen
van de heilige Maagd Maria,
Zaterdag 15 december
patroonsfeest Bisdom Roermond
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Dag Bisschopswijding nieuwe Bisschop
Zondag 16 december Zondag Gaudete
van Roermond, Mgr. Harrie Smeets.
Derde zondag van de Advent
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10.00 uur gest. jrd.Liza Joosten; overl
echtp Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
Donderdag 20 december
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en leden vd Aartsbroeder-schap, v overl
echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 december
09.00 uur v overl Caulfield-Tholen
11.00 uur Pl Huw Dienst v bruidspaar
Ruud van Vugt en Martine Jetten
Zondag 23 december
Vierde Zondag van de Advent
10.00 uur pl jaardienst Gerrit Goertz; v
overl echtp Caulfield Tholen
NB: Er is géén Nachtmis in de Basiliek!
Dinsdag 25 december
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER
Eerste Kerstdag
10.00 uur v overl ouders CastroSchelllinx; om veel kracht en sterkte
voor Just en Tiny Kroon; v de levende en
overl. Leden Aartsbroederschap; v overl
echtp Caulfield-Tholen (Basiliekkoor)
De Basiliek is open van 14 – 16 uur
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
10.00 uur v overl mevr. V Dingenen;
plev overl echtp Caulfield-Tholen
(Basiliekkoor)
Basiliek is open van 14-16 uur. Er
worden kerstverhalen voorgelezen bij de
kerststal.
Donderdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
Derde dag onder kerstoctaaf
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans

en leden vd Aartsbroederschap, v overl
echtp Caulfield-Tholen.
Zaterdag 29 december
Vijfde Dag onder het octaaf v kerstmis
09.00 uur v overl echtp CaulfieldTholen
Zondag 30 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Zondag onder kerstoctaaf
10.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 1 januari 2019, -Nieuwjaarsdag
Hoogfeest H. Maria, Moeder van
God, octaafdag van Kerstmis
10.00 uur v de kinderen v d
Kinderkrans; vd lev en overl leden v
Aartsbroederschap; overl echtp.
Caulfield-Tholen
Donderdag 3 januari
De heilige Naam Jezus, gedachtenis
Weekdag van de kersttijd
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans
en vd lev en overl leden v Aartsbroederschap; v overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 5 januari
H. Pater Karel, priester
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur v overl Caulfield-Tholen
Zondag 6 januari
Hoogfeest Openbaring des Heren
10.00 uur overl echtp Caulfield Tholen
Donderdag 10 januari
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
en v overl en lev leden vd Aartsbroederschap, overl echtp.Caulfield-Tholen
Zaterdag 12 januari
09.00 uur overl echtp.Caulfield-Tholen

Opgave misintenties kan tot en met 30 december 2018 (NB PAS OP: één week eerder!!)
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Opnieuw maken we u attent op de mogelijkheid
een persoonlijk gesprek te hebben met een van de geestelijken. Op woensdagmorgen is Pastoor
Kerkhofs vanaf 10u30-12.00 u aanwezig. Voor al onze pelgrims Basiliek: namens
Aartsbroederschap: Een Zalige Kerstmis en een Gezegend 2019!!
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Past-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage: ING-bank: NL07INGB0001571973 t.n.v.
par. H. Bernadette, Kloosterplein 10- 6131 EP Sittard
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 7 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie rondgebracht. Ook op maandag 24 december wordt de H.Communie rondgebracht. Op
de 1e vrijdag in januari 2019 wordt geen H. Communie rondgebracht
Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H.Communie ontvangen? Meldt
dit dan op de pastorie: tel. 4512275.
WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek
'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een
contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende
informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van
vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk
beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
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 10
tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het hele jaar van
14 tot 16 uur. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de RK Urnenhof gesloten.
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1E ZONDAG VAN DE ADVENT
OLV van Lourdes
Intentie Diederen
2E ZONDAG VAN DE ADVENT
OLV van Lourdes
Intentie Diederen
3E ZONDAG VAN DE ADVENT
Jrd Lies Thissen-Janssen en overleden familieleden
Intentie Diederen
Boeteviering – met de mogelijkheid tot het ontvangen van
Biechtsacrament - ter voorbereiding op Kerstmis
4E ZONDAG VAN DE ADVENT
OLV van Lourdes
Hoogfeest Geboorte van de Heer
Heilige Kerstavond en Kerstnacht

Zaterdag 1 dec
Woensdag 5 dec

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 8 dec
Woensdag 12 dec

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 15 dec
Woensdag 19 dec

19.00 u
19.00 u
19.30 u

Zaterdag 22 dec
Maandag 24 dec
♫Bernadettekoor

19.00 u
20.00 u

Zaterdag 29 dec
Woensdag 2 jan

19.00 u OLV van Lourdes
19.00 u Intentie Diederen

FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

OPENBARING VAN DE HEER

Zaterdag 5 jan
19.00 u OLV van Lourdes
Woensdag 9 jan
19.00 u Intentie Diederen
Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
1 Januari om 11.00 uur Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend
Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark. U bent van Harte Welkom!!!
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 29 december bij Diaken R. Fleischeuer
4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN
Zondag 2 december: 1e Zondag vd Advent
10.30 uur
Volkszang
Overleden ouders Cremers-Honings en zoon Jan; 1e Jaardienst Bèr Coenen; nad. Ad de Groot
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Zaterdag 8 december: Barbaramis
16.30 uur
Fanfare St. Barbara
voor alle overleden leden van fanfare St. Barbara
Zondag 9 december: 2e Zondag vd Advent
10.30 uur
Cantate
Nadienst Ad de Groot
Zondag 16 december: 3e Zondag vd Advent
10.30 uur
The Voices of Kids
tevens gezinsviering Jaardienst Ria Schaeken-Kelderman
Woensdag 19 december:
19.00 uur
Volkszang
Boeteviering – met mogelijkheid tot ontvangen van biechtsacrament - ter voorbereiding op
Kerstmis.
Zondag 23 december: 4e Zondag vd Advent
10.30 uur
Volkszang
Overleden ouders Thissen-Janssen
Kerstavond 24 december:
18.00 uur
The Voices of Kids
Leo en Maria Reul; Willem en Elisabeth Verleng; Zuster Christina Op Den
Camp; Louise Boetzkes, Aukje Thomassen; Annie Nicoll- Poussart; ouders
Tummers- Hamers en kinderen en Bèr Parren; overleden ouders FranssenKuypers en dochter Lily *)
Maandagavond 24 december: Plechtige Nachtmis 20.00 uur
Sound 70
*) intenties als om 18.00 uur
Dinsdag 25 december: Geboorte van Jezus
10.30 uur
Hofzèngesj
*) intenties als op kerstavond
Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag
10.30 uur
Cantate
*) intenties als op kerstavond
Zondag 30 december: Feest H. Familie
10.30 uur
Volkszang
Dinsdag 1 januari: Octaaf van Kerstmis
10.30 uur
Volkszang
Zondag 6 januari: Openbaring des Heren
10.30 uur
Volkszang
OVERLEDEN Op 3 november is overleden dhr. Ad de Groot. Dhr. De Groot woonde
Baenjehof 13 en is 94 jaar geworden. De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 16
december 2018 om 10.30 uur in Kapel De Baenje.
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.
40 JAAR KOORLID Op zondag 18 november jl. werd mevr. Gertie Sievers-Bruls in het
zonnetje gezet vanwege haar 40-jarig jubileum als koorzanger bij Cantate. Deken Van Rens
spelde haar bij die gelegenheid de gouden speld van de St. Gregoriusvereniging op. Wij
feliciteren haar met deze onderscheiding en danken voor de geweldige inzet van 40 jaren.
GEZINSVIERING Op zondag 16 december is er weer een gezinsviering rondom het thema
Advent. Kinderen lezen gebedjes en steken de derde kaars aan op de adventskrans. De kinderen
van het koor “The Voices of Kids” zingen liedjes. Maandagavond 24 december om 18.00 uur
zal het kinderkoor ook weer meewerken aan de viering van kerstavond. De kinderen van onze
basisschool en met name de toekomstige communicanten zullen dan het kerstverhaal spelen.
KERSTSTUKJES Op zondag 16 december kunt u na de H. Mis weer kerststukjes kopen, die
door onze vrijwilligers gemaakt zijn. De opbrengst komt ten goede van de kerk.
KERSTSTAL Heeft u nog een kerststal en/of beeldjes, die u niet meer gebruikt dan kunt u die
aan ons afstaan of in bruikleen geven. Wij zetten ze neer in onze kerk samen met onze eigen
kerststal. Ook de kinderen worden uitgenodigd om kerststalletjes te maken. Op school wordt
tijdig bekend gemaakt wat de bedoeling is en wanneer de kerststalletjes klaar moeten zijn.
KERSTSTAL BEZOEKEN Op Eerste en Tweede Kerstdag kunt u onze kersstal bezoeken
van 14.00-15.00 uur. Naast de kerststallen is er ook een wensboom, waarin kinderen en
volwassenen een kaartje met hun wens kunnen hangen.
POETSEN Graag willen wij weer een beroep doen op een aantal vrijwilligers om de kerk te
poetsen: woensdag 19 december van 9.00 –12.00 uur.
18

1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis

22e jaargang, nr.1 –1 december 2018

VREDESLICHT UIT BETHLEHEM Het Vredeslicht wordt jaarlijks
ontstoken door een kind en daarna verspreid over de hele wereld. Zo
ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine
vlammetje een oceaan van licht. Voor even vormen die vlammetjes samen
een vuurtoren, die in het donker ons de weg wijst naar de vrede. Ook
duizenden scouts uit de hele wereld geven het licht in de tijd voor kerst aan elkaar door. Zo
vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschapHet herinnert ons aan
onze plicht om ons voor de vrede in te zetten. Het Vredeslicht is een teken van hoop. U kunt na
alle H. Missen met Kerstmis het vredeslicht meenemen naar uw huis. Om dit mogelijk te
maken, vragen wij u weer om schone glazen potten met deksel in te leveren, (geen jampotten
maar een grotere maat) dan kunnen wij hiervan een windlicht maken, zodat u het ook veilig
kunt meenemen naar huis: di.t/m vrijdag is ons parochiekantoor geopend van 10.00 -12.00 uur.
KERSTPAKKETTEN Kerstmis is een feest. En bij een feest hoort ook iets extra’s. Voor
veel gezinnen is dit ‘iets extra’s’ in deze tijd nauwelijks weggelegd .Daarom wil de Stichting
"Leif en Leid" mensen die het financieel moeilijk hebben, met een gevarieerd levensmiddelenpakket ook een feestelijke Kerstmis bezorgen. Om dit te kunnen doen gaan we weer
levensmiddelen inzamelen voor onze kerstactie. Vanaf nu kunt u houdbare levensmiddelen
afgeven in het parochiekantoor (Geldersestraat 37) of neerleggen achter in de kerk. Wij denken
dan aan blikken, vacuümverpakkingen, flessen, koekjes e.d. Denkt u daarbij wel aan de
houdbaarheidsdatum? De vrijwilligers van onze stichting maken hiermee kerstpakketten, die
wij bezorgen aan mensen in Overhoven, die dat nodig hebben. Kent U iemand die dit nodig
zou hebben, dan kunt u ons informeren via het parochiekantoor, Geldersestraat 37, tel 4583023
(geopend op di.t/m vrijdag v 10.00-12.00 uur).
NIEUWJAARSRECEPTIE Op zondag 6 januari kunt u weer na afloop van de H. Mis een
kopje koffie komen drinken. We kunnen dan tevens de wensen voor het nieuwe jaar aan elkaar
doorgeven. Iedereen is van harte welkom in ons parochiezaaltje.
VRIJWILLIGER(STER)S BEDANKT!!! Wij danken al onze vrijwilliger(ster)s voor hun
inzet en hun betrokkenheid bij de parochie. Zij zijn voor ons onmisbaar. En natuurlijk danken
wij iedereen die heeft meegedaan aan de kerkbijdrage. Mogen we in 2019 weer op U rekenen?
Ook dank aan alle koorleden, dirigenten, organisten en andere musici die hun talent altijd
weer ter beschikking stellen om de Eucharistie op te luisteren. Dank ook aan kosters,
acolieten en misdienaars, evenals het pastorale team, voor hun inzet en begeleiding.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 2 december en op zondag 6 januari kunt u na de H. Mis
weer een kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op de zondagen 9 en 23 december 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 30 december aanleveren. VERGEET UW
KERKBIJDRAGE NIET! NL 37INGB0001035314 of NL60RABO0147635594.
Het volgende parochieblad Jaargang 22 no. 2 verschijnt op
12 januari en loopt tot 23 februari 2019.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 31 december 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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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:

www.rk-kerken-sittard.nl

Contact: mbt H. Doopsel:
via pastorie: 4512275 of
Catechist B. Scholte 4519139
Melden bij voorkeur via mail:
doopsel@rk-kerken-sittard.nl
mbt Huwelijk - Uitvaarten:
Deken Van Rens:  4512275
mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal:
Kapelaan A. vd Wegen  4512628
mbt pastoraal zieken en ouderen:
Kapelaan H. Peters  4512497
mbt contact zorginstellingen:
Diaken R. Fleischeuer  4528072

VIERINGEN ROND KERST
BOETEVIERINGEN: 19.30 uur
MAANDAGAVOND
24 DECEMBER
KERSTAVOND:

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

DINSDAG
1E KERSTDAG:
2E KERSTDAG:
MAANDAG 31 DEC
OUDJAARAVOND:
NIEUWJAAR: als op zondag

18.00 uur

18.00 uur

Traditiegetrouw is op dinsdag 1 januari 2019 - aansluitend aan de plechtige Hoogmis van
11.00 uur in de St.-Petruskerk - de Nieuwjaarsreceptie in het Mariapark (t.o. de basiliek).
Van harte uitgenodigd!

Het priesterteam, diakens,
catechisten, vrijwilligers en
kerkbestuur wensen U een
Zalig Kerstfeest en een
Gezegend Nieuwjaar!!
Denkt U aan Kerkbijdrage??!!
Zie Blz 5 + 6
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1x per jaar met Advent/Kerst huis-aan-huis
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