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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 23 februari 2019.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
SOMS MOETEN DE NETTEN SCHEUREN………….
Na de drukte van een werkweek ging de huisvader gewoontegetrouw op maandagmiddag
vissen. Aan de Maas. De overbuurman ging dan meestal met hem mee. De kinderen gingen
naar school, maar in de vakantietijd konden we wel eens met hem meegaan. En dan zaten we
daar aan de Maas, uren zwijgend naast elkaar. Ons vader had wel in de gaten dat we dat niet
lang volhielden en zei dan – in de zomertijd – ga maar een beetje verderop zwemmen, waar
het ondiep was en waar wij dan niet “zijn” viswater verstoorden en hij ons daarbij in de gaten
kon houden. Zo genoot hij van de rust, het stille water en elkaars nabijheid. Binnenkort zullen
we in de kerk Lucas 5, 1-11 lezen. Daar zien we hoe Jezus in een boot stapte en vervolgens
de vele mensen - die aan de kant staan - toespreekt. Zo druk was het dat Hij vanuit een bootje
een soort mobiele preekstoel had en alle mensen konden Hem zien en horen. Zo gaf Jezus
zijn visie op mens en God. En toen hij dat gedaan had zei hij tegen de leerlingen: ‘‘Vaar nu
zelf maar eens naar het diepe en gooi de netten uit. Ik zal van jullie mensenvissers maken.
Maar Simon Petrus antwoordde: “Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te
vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.” Ze deden het en vingen zulk een
massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in
de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren vulden zich de beide
boten tot zinkens toe. Lucas vertelt dus hoe de leerlingen erop uit worden gestuurd om zelf te
preken. Ze worden letterlijk en figuurlijk in het diepe gegooid. Dan gebeurt er wat ze niet
hadden verwacht: ze hebben enorm succes. De netten raken zo vol dat ze barsten. Dit beeld
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

1

bleef in mijn gedachte hangen. Lucas heeft het wellicht niet zo bedoeld maar het zit in zijn
verhaal. De leerlingen vangen zoveel dat de netten scheuren en er veel vis verloren gaat. Dit
beeld mag je zeker op de kerk toepassen. De kerk heeft goede tijden gekend maar pas op dat
je niet aan je successen ten onder dreigt te gaan. De kerk regelde vroeger heel wat
levenszaken van de mensheid: onderwijs, ziekenzorg enz. zaken die nu door regeringen
worden geregeld. …… maar we zitten nu in de fase dat de netten scheuren. Zorgzame
broodvissers raken in paniek. Maar sommige zeggen ook: Gescheurde netten zijn juist goed
voor de visstand. Jonge vissen vinden vrijheid; zoeken gevaarlijke avonturen. Er kan iets
nieuws ontstaan. De vissers zijn gedwongen aan land te gaan. Ze moeten hun netten
repareren. Dan horen zij Jezus’stem opnieuw. Zie bijgaande foto: (Om deze foto goed te zien:
zoek op: http://www.wallfahrtskirche-weissenregen.de/13.html. Dan
ziet U hoe in het net mensen gevangen zijn. Prachtig houtsnijwerk van
de preekstoel van de Wallfahrtkirche van Weissenregen in Beieren).
Inderdaad de netten moeten worden gerepareerd. We zijn opnieuw
leerlingen die moeten luisteren naar hoe Jezus het ook weer deed. Straks
stuurt hij ons het diepe in. Dan mogen we mee gaan vissen. Jezus zegt:
Ik ben niet gekomen om te oordelen. De regels kunnen veranderen als
de tijden veranderen. Maar het gaat Hem om de liefde. Houd je van je
vriendin? Hou je van je vriend? Houd je evenveel van haar/hem als van
jezelf? En vind je – bijvoorbeeld - een nieuw kindje dat uit jullie liefde
kan ontstaan een wonder, een wezentje dat absolute veiligheid verdient
en geborgenheid en willen jullie dat aan hem geven? Zullen jullie het
beschermen, ook als -wat God verhoede- jullie liefde op de klippen
loopt; zul je het dan allebei liefhebben en het niet misbruiken om elkaar
te bestoken? Zo kan ik doorgaan. We hebben Jezus horen preken in de
boot. We zijn gegrepen door de waarde waarover hij sprak, over liefde
en vergeving en het geheim van God en van het leven. Dàt en alleen dát
willen we doorgeven. En niet alle oude beelden en voorstellingen die ooit de verpakking zijn
geweest van deze boodschap in voorbije eeuwen. ‘‘Kom eens mee vissen’’, zegt Jezus tegen
ons. Probeer zelf eens in mijn Geest over God te praten. Laten we samen genieten van elkaars
“stille” nabijheid, zo maar bijvoorbeeld langs de oever van de Maas, zo duldzaam als God
zelf. De laatste regel van dit Lucasevangelie luidt: “Ze brachten de boten aan land en lieten
alles achter om Hem te volgen”. Blijkbaar voelden de eerste leerlingen zich niet meer
gevangen om bij dit werk te blijven, maar volgden hun hart om Hem in vrijheid te volgen.
Jezus stelt hen gerust: “Weest niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.” En dat is de
kern van het werken in zijn Kerk. En daarbij gaat het niet om dure of kostbare kerkgebouwen
en/of kerkmeubilair, een eenvoudige boot als preekstoel doet al wonderen! Ik herinner me
een berggebied in Beieren en bij een mooie plek langs de vele bergwegen was een
magnifieke halteplaats om even met je auto te stoppen en te kijken. Ineens stond er een
aanwijsbordje waarop vermeld stond dat dit gebied “Predigtstuhl” genoemd wordt. Niet voor
niets….. want je had het gevoel: hier kun je gerust de netten uitwerpen. De netten zullen vol
zijn van zijn Goddelijk Woord, volop aanwezig en verborgen in dit schitterend natuurgebied.
Je voelde hoe de genade Gods ons toelacht. Die vreugde en ontdekkingen in Gods natuur
wens ik u allen bijzonder toe.
Deken W. van Rens.

DE ZOON VAN DE TIMMERMAN
De eigenlijke reden waarom de inwoners van Nazaret niet wilden geloven in Jezus, was dat
zij zich ergerden aan de geringe afkomst van hun dorpsgenoot. Zijn familieleden waren toch
maar gewone werkende mensen en Hij zelf had toch jarenlang zijn brood verdiend zoals de
eerste de beste ambachtsman van zijn dorp. En die dorpstimmerman waagt het nu in de
synagoge voor iedereen de verheven woorden die de profeet Jesaja over de Messias had
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geschreven, op zichzelf toe te passen: de Geest van de Heer rust op Mij, Hij heeft Mij
gezalfd, Hij heeft Mij gezonden. U ziet dat de arbeid in de tijd van Jezus schijnbaar al
evenmin gerespecteerd werd als in onze tijd. Het sterkste bewijs dat God echter de arbeid wel
respecteert is het feit dat Hij zijn Zoon geboren liet worden
uit een arbeidersgezin. Jezus, de zoon van de timmerman,
stond zelf jarenlang, dag na dag aan de schaafbank en zijn
moeder heeft haar tijd doorgebracht met gewoon het brood
te bakken, de kleren te spinnen en te wassen. Toen Jezus
later zijn persoonlijke medewerkers uitkoos, waren die
uitverkorenen weer mensen die met harde arbeid hun
levensonderhoud verdienden, De meeste apostelen waren
vissers en Paulus was een tentenmaker. Zoveel eerbied heeft God voor de menselijke arbeid.
Maar dat konden en wilden de inwoners van Nazaret niet geloven. Op deze woordeloze preek
van Jezus, bijna twintig jaren lang, als timmerman, mogen wij ons gerust enkele ogenblikken
bezinnen. Onlangs zei een dokter tegen mij: “Ik ga nu al acht jaar lang elke zondag naar mijn
parochiekerk en ik heb mijn pastoor nog geen enkele keer horen preken over de arbeid,
ofschoon bijna alle parochianen elke dag naar hun werk gaan. Bestaat het christelijk leven
dan alleen maar in bidden en in het onderhouden van de geboden?”
Wij kunnen allemaal onze dag schematisch indelen in drie fasen: Wij werken acht uur, wij
slapen acht uur en wij hebben acht uur vrije tijd. Een derde deel van ons leven werken wij.
Zou die tijd voor God dan onbeduidend zijn? Zeker niet! De rechtvaardige leeft uit zijn
geloof, zegt de Schrift (Rom. 1,17), dan werkt hij ook vanuit zijn geloof.
Onze gelovige voorouders wisten dat, zij hielden van hun werk en het maakte hen gelukkig.
In de voorbije eeuwen zongen de arbeiders bij hun werk: de wever op zijn weefgetouw, de
smid voor zijn aambeeld, de metselaar op de stelling, de kleermaker op zijn tafel. Want uit
die tijd zijn ons ontelbare arbeidsliederen overgeleverd. De arbeid was iets heiligs, een blijde
plicht die men gewetensvol vervulde.
Sinds honderd jaar zijn wij weer van die lijn afgeweken. Heel veel mensen ervaren hun werk
als een last, als een vernederende verplichting. Zij kijken op de klok, ze zuchten op
maandagmorgen, ze zijn moe voor ze beginnen. De werkloosheid zal ons misschien weer een
beetje de zegen van de arbeid verduidelijken. Aan een Amerikaanse universiteit werden voor
een experiment de studenten betaald, als ze absoluut niets zouden doen. Het bedrag werd van
dag tot dag hoger gesteld, maar na enkele dagen gaven de laatste studenten het al op, ze
konden het absolute “niets doen” niet verdragen.
Arbeid is een zegen omdat het een meewerken is aan Gods schepping. God heeft de wereld
niet in één keer geschapen. Hij is de wereld nog altijd aan het scheppen en Hij wil het doen
met onze medewerking. Het is immers niet waar dat een oerwoud, een ster renhemel meer
Gods werk zou zijn dan een stad, een elektrische centrale, een ruimtevaartproject. Deze
laatste zijn nog haast méér Gods werk, omdat de mens, het hoogste schepsel van God, daarin
zichzelf mag uitdrukken. Wat de mens tot stand brengt, is tevens Gods werk. Arbeid is ook
een zegen omdat wij bijna altijd werken ten voor- dele van andere mensen. Van de vruchten
van onze arbeid profiteren bijna altijd andere mensen, zoals ook wij mogen profiteren van de
arbeid van miljoenen mensen voor ons. Kijk eens naar onze auto, naar onze T.V., ja kijk ook
maar eens naar de kleinste voorwerpen, je bril, je horloge, zij bevatten de arbeid van
ontelbare mensen, dikwijls uit twee of drie werelddelen.
Jezus heeft als timmerman meegewerkt aan Gods schepping en ten voordele van zijn
medemensen. Navolging van Christus is dus ook mogelijk in ons dagelijks beroep. God ziet
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naar het hart, naar de intentie. De weg van de navolging van Christus zal zich voor de meeste
mensen het meest verwerkelijken in de vervulling van hun dagelijkse plichten. Daardoor
kunnen wij Gods schepping helpen voltooien en de mensen dienstbaar zijn. Dat kan toch
iedereen van ons op zijn manier.

WEEK VAN GEBED 2019: RECHT VOOR OGEN
In 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen.
Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en
onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium
16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf
overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.
Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij reiken ons dit jaar veel
materiaal aan om erover na te denken en te doen!
Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000
eilanden, 1.350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de
inwoners zijn christen, afkomstig uit diverse tradities. Zijn grote verscheidenheid, maakte
Indonesië uniek in de manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto ‘eenheid in
verscheidenheid’ is in het land een bekend fenomeen. Het principe gotong royong maakt dit
mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het
leven worden gedeeld: zoals werk, rouw en feest. Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als
broer of zus.
Toch wordt deze eenheid vandaag-de-dag op nieuwe manieren bedreigd. Veel van de
economische groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een
systeem van competitie. Dit is in schril contrast met de samenwerking van gotong royong. Er
is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor
recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen
steeds groter is geworden. Zo kent een land rijk aan voorzieningen de schande van vele
mensen die leven in armoede. Zoals een traditioneel Indonesisch gezegde het
verwoordt: “Een muis sterft van de honger in de schuur vol met rijst.” Ondertussen worden
specifieke etnische en religieuze groepen geassocieerd met rijkdom op een manier die
voeding geeft aan spanningen. Radicalisering zet de ene gemeenschap op tegen de ander.
De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het recht en niets dan het recht” (zie
Deuteronomium 16 vers 18-20) – spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De
perikoop volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn.
God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen
met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de
weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” (o.a. Deuteronomium 16 vers 14).
Indonesische christenen zien graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’,
die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken
van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.
De reflecties voor de acht dagen en de dienst sluiten aan op het gekozen thema. Tijdens deze
week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons
blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we
het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.
AUGUSTINUS: EEN GROTE KERKLERAAR!
De Afrikaanse bisschop Augustinus van Hippo (354-430) is de belangrijkste kerkvader van
het Westen. Zijn geschriften en bijdragen hebben een grote bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de katholieke leer inzake de Drie-eenheid, het kwaad, de verlossing, de
sacramenten en het kerkelijk ambt. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de gedachtenis van
Sint Augustinus gevierd op 28 augustus.
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Sint Monica
Aurelius Augustinus werd geboren op 13 november 354 in Tagaste, het huidige Souk Ahras
in Algerije. Zijn vader was een heiden, Patricius genaamd. Van zijn moeder, de
heilige Monica, kreeg hij een christelijke opvoeding, waar hij later als student afstand van
zou nemen. Hij ontving onderricht in de retorica te Madaura en Carthago. In 372 kregen zijn
verder onbekend gebleven concubine en hij een zoon, die hij Adeodatus noemde. Na zijn
studie doceerde Augustinus retorica in achtereenvolgens Tagaste, Carthago en Rome.
Manicheeërs
Augustinus was een tijd verbonden aan de sekte der manicheeërs, een dwaalleer die de
wereld splitst in het Rijk van het Licht en het Rijk van de Duisternis. Negen jaar zou hij als
toehoorder met hen verbonden blijven. Ook verdiepte hij zich in de neoplatoonse
wijsbegeerte. Na zijn bekering tot het christendom zou hij het platonische denken inzetten bij
de verkondiging van het Evangelie.
Sint Ambrosius
In 383 vestigde Augustinus zich in Rome waar hij leraar werd van de zonen van senator
Symmachus, die hem voordroeg als staatsretor aan het keizerlijk hof in Milaan. Ook
daar bleef hij doceren. In Milaan raakte hij onder de indruk van de persoon en de leer van
bisschop Ambrosius. Deze opende Augustinus de ogen voor de Heilige Schrift.
Gedoopt
In de zomer van 386 legde hij, door een longaandoening verzwakt, het ambt van staatsretor
neer en trok zich met een aantal vrienden op het landgoed Cassiciacum terug. Daar schreef
hij enkele filosofische werken (o.a. Contra academicos, De ordine; De beata vita), waarin hij
de menselijke rede en een goede levensordening als weg naar God verklaart.
In 387 werd hij door bisschop
Ambrosius gedoopt. Hij keerde
daarop met enige vrienden naar
Africa terug om er in Tagaste een
gemeenschap van lekenmonniken te
stichten. Tijdens een bezoek in de
havenstad Hippo werd hij daar tegen
zijn zin in 391 tot priester gekozen.
Bisschop
In 395 werd Augustinus tot bisschop
van Hippo gekozen. Vierendertig jaar
lang was hij een inspirerende herder,
Ambrosius doopt Augustinus, detail van fresco van
die zijn volk onderwees met
Benozzo Gozzoli, 1465, Augustinuskerk, San Gimignano
stichtende preken en geschriften. "Met
(foto: Webgallery of Art, wga.hu)
u ben ik christen, voor u ben ik
bisschop", zei hij in een preek over het bisschopsambt. Een andere vermaarde uitspraak van
hem is: 'Heb de zondaar lief, maar haat de zonde'
Regel
Als bisschop stichtte hij een leefgemeenschap voor clerici. Voor hen schreef hij
Praeceptum. Deze Regel van Augustinus vormt nog altijd de basis voor kloosterordes van de
mannelijke en vrouwelijke tak van de Reguliere Kanunniken, de Augustijnen, de
Norbertijnen, de Dominicanen en de Kruisheren.
Dwaalleren
Augustinus trad als bisschop krachtig op tegen de dwaalleren van het Donatisme en het
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Pelagianisme. De donatisten, sterk georganiseerd in een eigen kerkgenootschap, verdedigden
onder meer de stelling dat de werking van de sacramenten afhangt van de heiligheid van de
bedienaar. De pelagianisten, volgelingen van Pelagius, geloofden dat de mens zijn verlossing
door een deugdzaam leven kan bewerken. Augustinus stelde daar de leer van de Erfzonde
tegenover. De strijd tussen Pelagius en Augustinus werd op het Concilie van Carthago (418)
in het voordeel van de laatste formeel beslecht, maar de pelagiaanse kwestie bleef
Augustinus’ aandacht opeisen tot aan zijn dood.
PAROCHIE KAN NIET ZONDER BIJDRAGE VAN PAROCHIANEN
“Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zei laatst iemand na afloop van een van de
weekendvieringen. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek
heb ik deze keer echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n
compliment doet toch goed.
Zouden alle kerkbezoekers die op weg naar huis denken: “Het was vandaag echt een mooie
viering,” er ook wel eens bij stilstaan dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor uren werk heeft
aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden om het altaar te
versieren, dat de dirigent en de organist van het koor meestal geen vrijwilligers zijn, maar
betaald moeten worden?
Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. De deur staat altijd open. Maar aan het
einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden
heeft ook de parochie rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel
mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is
een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk
niet blijven doen. Steun ons een maak maandelijks een bijdrage over naar rekeningnummer:
 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: NL37INGB0001035314
 In de parochie H. Paulus-Limbrichterveld op rekeningnummer: NL86INGB0003268633
BLASIUSZEGEN
In het weekeinde van 2 & 3 februari wordt in onze parochie
de Blasiuszegen gegeven. Veel mensen weten dat in dit
zegengebed gevraagd wordt om bescherming tegen
keelziektes. Maar wie was Blasius eigenlijk? De heilige
Blasius was in de vroege kerk bisschop in Armenië. Rond
het jaar 300 werd hij gevangen gezet, gemarteld en
onthoofd. Dat wij hem nu nog kennen, heeft vooral te
maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn
gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een
dag een wanhopige vrouw bij Blasius kwam met haar
zoontje op de armen. De jongen was de verstikkingsdood
nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken.
Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn
keel. Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer
wonderen verricht hebben, maar vooral door het voorval met de visgraat is hij de
geschiedenis in gegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, angina,
hik, bof, spruw, astma en krop. Daaruit ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de
Blasiuszegen. Deze zegen met twee gekruiste kaarsen voor de borst wordt nog steeds op of
rond 3 februari in veel parochiekerken in Limburg aan de gelovigen gegeven. U vindt zijn
beeltenis aan de linkerzijde St.-Michielskerk op de Markt. We mogen zijn zegen weer geven
op het eind van de HH Missen in het eerste weekeinde van februari a.s. op zaterdagavond 2
februari of zondag 3 februari 2019.
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AANKONDIGING BIJEENKOMST MET PAROCHIANEN
Op maandag, 4 februari 2019 om 20:00 uur in het Mariapark aan de Oude Markt 18 (inloop
vanaf 19:30 uur) wil het kerkbestuur de periodieke ontmoetingen met de medeparochianen
voortzetten. Deze uitnodiging is bestemd voor alle parochianen uit het cluster, dus geldt niet
alleen voor die van de binnenstad, maar ook voor alle belangstellenden uit Baandert,
Limbrichterveld, Overhoven en Sanderbout.
Tijdens deze avond willen wij ons laten inspireren door de HEH John Dautzenberg, pastoordeken van Maastricht, die in zijn dekenaat ook al een stuk op weg is met clustervorming.
Binnen ons Sittardse cluster is de financiële toestand (met een understatement of the year)
allerminst rooskleurig. In dat kader wordt dan vaak het eerst gedacht aan sluiting van kerken,
maar is dat dan de oplossing? Van de vier nog in gebruik zijnde parochiekerken in ons cluster
zijn er drie een rijksmonument. Dat schept zware verplichtingen, maar als de financiële basis
van een parochie wegvalt, helpt die status ook niet om sluiting te voorkomen. De moederkerk
van Sittard, de St.-Petruskerk, staat aan de vooravond van een grote restauratie. Het
kerkbestuur is daarom op zoek naar mensen uit onze samenleving die zich – als collectief –
willen inzetten voor fondswerving voor onderhoud en instandhouding van onze parochiekerken. U komt toch ook!
GEBEDSINTENTIES
januari
De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand januari
2019
2019 luidt: Jongeren (vooral in Latijns-Amerika). Dat jongeren, vooral in
Latijns-Amerika, het voorbeeld van Maria volgen, en beantwoorden aan de
oproep van de Heer om heel de wereld te laten delen in de vreugde van het
evangelie. De algemene gebedsintentie voor de maand februari luidt:
Slachtoffers van misbruik. Voor een edelmoedige ontvankelijkheid ten
februari
opzichte van slachtoffers van mensenhandel, gedwongen prostitutie en
2019
geweld.
REGINA CARMELI
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur
• Eucharistische aanbidding:
zondag (niet na de 1e vrijdag), 1e vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
• Rozenhoedje: maandag t/m vrijdag om 18.25 uur
• Gebedstijden van de zusters (in het Duits):
Werkdagen: 05.50 u: Lauden, ½ uur meditatie; 11.00 u: Lezingendienst, Sext;
17.10 u: Vespers, ½ uur meditatie; 20.15 u: Dagsluiting
Zon- en feestdagen: 07.00 u: Lauden; 11.00 u: Lezingendienst, Sext;17.00 u:
Eucharistische Zegen, Vespers (na de 1e vrijdag: NL Vespers); 20.15 u: Dagsluiting
- Vrijdag, 18 (17.00 u) - zondag, 20 januari 2019 (16.00 u):
Geloofsverdieping voor gelovigen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar
De spiritualiteit van de heiligen
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
- (Carnaval) Zondag, 3 (16.30 u) - dinsdag, 5 maart 2019 (13.30 u):
Bezinningsdagen in stilte: “In waarheid liefhebben”
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Kosten: € 84,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
- Woensdagen in de Vastentijd 2019: Bezinningsavonden
13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april 2019 (19.30 - 20.45 uur)
Voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag
Inleidster: Zuster M. Renata, Carmel. D.C.J.
Kosten: € 5,00 per avond
- Donderdag, 14 (17.00 u) - zondag, 17 maart 2019 (13.30 u): Lang weekend
(Deze dagen veronderstellen respect voor de stilte van elkaar.)
Op weg naar Pasen: Voorbereiding op de Goede Week
Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam
Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL
Sittard Tel: 046 888 95 93, reginacarmelizrg@gmail.com, http://www.reginacarmeli.nl

2019
Mijn Kerk in balans!
Banknummers zie ook laatste bladzijde
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.
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
Een tweetal historische boeken van het Oude Testament willen we nu bespreken: Jozua
en Rechters. De volgende keer: de boeken 1 en 2 Samuël, en de boeken 1 en 2 Koningen.
JOZUA
Het Boek Jozua gaat verder waar de Vijf boeken van Mozes (Pentateuch) eindigen, direct na
de dood van Jozua in het jaar 2516 (1244 vòòr Christus). Het boek begint wanneer Jozua de
leidersrol van Mozes overneemt. Zijn eerste missie was de Joden te hergroeperen na het
verlies van Mozes, de grootste profeet in de geschiedenis, en het volk te leiden over de rivier
de Jordaan in het land Israël. Hier begint de Joodse geschiedenis pas echt. De 40 jaar in de
woestijn waren 40 jaar van intensieve Tora-studie, 40 jaar voorbereiding voor de veeleisende
8
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taak om te leven volgens de Tora in een uitdagend land.
Na de terugkeer van de Joden, woonden een aantal andere volkeren in het land Israël in die
tijd. Deze waren niet blij met de claim van de Joden. Het proces van omgaan met deze
vreemde volkeren zou 500 jaar duren. Een groot deel van het Boek Jozua is gewijd aan het
veroveren van het land, en het te verdelen onder de twaalf stammen. De Joden, die tot nu toe
slaaf waren geweest (en later 'woestijn' geleerden) moesten boeren en landeigenaren worden.
Niet zomaar boeren en landeigenaren, maar boeren en landeigenaren met een hoog spiritueel
niveau na 40 jaar studie. Jozua moest het volk helpen bij deze nieuwe uitdagingen. De
ultieme taak van Jozua en de leiders die na hem zouden volgen was het grondwerk te leggen
voor de eerste Joodse gemeenschap, teruggekeerd naar het centrum de Tempel in Jeruzalem.
RECHTERS.
De perioden van de Richteren (Rechters) dateert van 2516 tot 2830 (12e tot de 10e eeuw voor
Christus). Het boek vertelt ons wat er met het volk Gods gebeurt en daarbij verhaalt het ons
de gebeurtenissen tijdens de periode van de rechters o.a. van Gideon, Simson, Debora, etc. Er
is een duidelijke regelmatige cyclus waarneembaar: De mensen vervallen in
afgoderij. God wordt boos en geeft geen bescherming meer waardoor buren
(zoals de Filistijnen of Midjanieten) Israël aanvallen. Verder schreeuwen de
mensen om Gods hulp die een rechter stuurt om het volk terug te brengen
naar de Goddelijke dienst en om de vijand uit het gebied te weren. Dit patroon is in de hele
Joodse geschiedenis (3500 jaar) waarneembaar. Het traditionele Jodendom gelooft dat de
hand van God actief is in de zaken die de wereld aangaan en dat Hij zich druk maakt om de
handelingen van de individuele mensen. Als we rechtvaardig zijn (door te doen wat God wil),
dan zal God ons er min of meer voor belonen. Het geluk van Israël hangt af van haar
geestelijk leven. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de regel gaat meestal op. De rechter
in die tijd was de grootste politieke, (vaak) religieuze, morele leider van zijn generatie. Zij
waren een belangrijke schakel in de ketting van de Bijbelse mondelinge traditie.
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.

NIEUWKOMERS WELKOM!

Onze deken, pastoor, kapelaans, diaken en
welkomstgroep heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie
van harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie
verhuisd? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven, aan de
administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr.
Claessensstraat 33, 6131 Sittard, 4519039. Dank u!

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
Joanna, dochter v ouders Oberjé-Geelen, Hemelsley 119, * 2-12-2018
Maxime, zoon v ouders Cetti-Willems, Vijverweg 26 * 2-12-2018
We bidden dat onze dopelingen Joanna en Maxime onder de goede zorgen v ouders,
peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
OVERLEDEN
Zr. M. Celina Krizanic
Lou Maas
Els Collombon-Piek
Jo Winants
Jeu Dieteren
Els Rikmenspoel
Lily Franken-Bitsch

Kollenberg 2
Elsterweg 26
Burg Arnoldstraat 32
H. Weltersstraat 68-4
Beukeboomweg 28
Smithlaan 151
Kastanjelaan 3

95 jaar
85 jaar
76 jaar
78 jaar
72 jaar
83 jaar
88 jaar

†
†
†
†
†
†
†

08-11-2018
29-11-2018
29-11-2018
01-12-2018
06-12-2018
06-12-2018
24-12-2018

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
ZIJ ONTVANGEN OP 27 JANUARI 2019 HET SACRAMENT VAN HET HEILIG VORMSEL
TOEGEDIEND DOOR VORMHEER DEKEN MGR. W. VAN RENS:
op 20 januari door kap A. vd
Imme v.d. Boogaard
Thijmen de Bree
Wegen: Emma Brouwers
Bram v. d. Boogaard
Bionda Charlier
Nina Boonstra
Noël Dirrix
dan op 27 januari 2019:
Sterre Amorij
Sem Bouts
Raoul Dirrix
Riley Dols
Lars Kusters
Louisa Schoenmaekers
Kep Eikelboom
Esmée Langoor
Rianne Simons
Jefferson Francis
Joy Lejeune
Kjell Smeets
Timo Friesen
Gwen Kempener
Rosali Smits
Jessy Geelen
Raffi Kempener
Esmee Stachowiak
Senne Hagen
Gwen Klinkers
Ricardo v. Susteren
Merle Haustermans
Elina Mevissen
Dylano van Tilburg
Chirina Heijne
Alex Oetomo
Kean van Tilburg
Isa Honings
Cas Schlicher
PROFICIAT MET JULLIE KEUZE OUDERS EN KERK STAAN ALS ÉÉN MAN ACHTER JULLIE!!

CIJFERS ZEGGEN NIET ALLES…..
Aan het eind van een kalenderjaar is het gebruikelijk dat men de balans opmaakt. Onze
penningmeester is daar druk mee bezig, zoals vele penningmeesters van bedrijven,
verenigingen, scholen, winkels enz. dat moeten doen in deze dagen. Dan zie je pas waar de
eventuele aanpassingen nodig zijn. Maar soms is een aanpassing niet meer mogelijk. Immers
je moet gewoon ingrijpen. Als je ziet dat je de huur niet kunt betalen, moet je snel een
beslissing nemen: meer inkomen of vertrekken. Het lijkt hard zo’n beslissingen, zeker als het
een kerkgebouw betreft want dan spelen allerlei emoties een rol. Toch moeten we onze ogen
niet sluiten voor de realiteit. Waar gebruiken we onze kerken eigenlijk voor? Ik geef u een
10
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aantal cijfers louter gebaseerd op kerkelijke diensten die in onze kerkgebouwen (H.
Petruskerk en/of H. Michaëlkerk) plaats vinden. Het kerkgebouw Basiliek en de
(klooster)kapellen: Zrs Karmelietessen, H Gemmakapel, kapel Baenje, kapel Hoogstaete,
verder de parochiekerk H. Paulus (Limbrichterveld), H.Hartkerk (Overhoven) en OLVrouw
Geboorte Broeksittard zijn hierbij niet inbegrepen waar wij als priesters/diaken per week
zeker 25 diensten verzorgen, met wel met hulp van emeriti en andere collega’s in de
pastoraal. Gelukkig dat we hun hulp hebben!!! Per jaar worden dus hier verzorgd 1300
Diensten. Hieronder volgen enkel de cijfers van de 2 stadskerken H. Michaël en H. Petrus
over 2018:
Elke dag 2 HH Missen ma t/m vrij om 8u en 19u=10; op za en zo 3: per jaar 676 Diensten
Verder sacramentenbediening:
Doopsel in jaar 2017 aan 36 personen / in jaar 2018 incl 1 volwassene:
33 Diensten
1e H Communie in 2017 aan 43 pers / in jaar 2018 incl 1 volw 52 pers Coll. in 4 Diensten
H. Vormsel in 2017 aan 43 personen / in 2018 incl 2 volwassenen 52 pers: Coll. 4 Diensten
H. Huwelijk in jaar 2017 aan 6 bruidsparen / in jaar 2018 eveneens 6
6 Diensten
Kerkelijke Uitvaart in jaar 2017 51 diensten / in jaar 2018 incl 14 crematies
39 Diensten
Tel je bij al die diensten de voorbereidingstijden, repetities koren, catechisten, acolieten,
kosters, en veel vrijwilligers voor bloemdecoraties, poetsen, kerkbestuur etc…. dan kom
je per jaar op totaal aan aantal diensten die ons Pastoraal Team met emeriti, vrijwilligers moet verrichten : 762 Diensten Binnenstad + 1300 Diensten elders kapellen etc.
TOTAAL 2062 diensten in jaar 2018. En dan tellen we nog niet eens de Ziekenzalvingen
en heel de ziekenpastoraal door onze priesters en diaken!!! DANK AAN ALLEN!!

GEZINSMIS MARIA LICHTMIS
Op zaterdagavond 2 februari is er bij gelegenheid van het feest van
de Opdracht van Jezus in de tempel - Maria Lichtmis - om 18.00 uur
in de St.-Petruskerk weer een speciale Gezinsmis. Ouders en
kinderen, welkom!

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 13 januari: Doop van de Heer
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Zondag 20 januari: Tweede zondag door het Jaar.
Zondag 27 januari: Vierde zondag door het Jaar. In de St.-Petruskerk in de H. Mis van
11.00 uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel aan leerlingen van de groepen 8
van de Binnenstad, Baandert, en Limbrichterveld/Hoogveld door Deken van Sittard.
Vrijdag 1 februari: 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 2 februari: Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis). H Mis in de basiliek
om 9u waarbij de zegening van de kaarsen plaats vindt.
Zondag 3 februari: Vierde zondag door het Jaar. LET OP: vanwege feest Opdracht van de
Heer (2 februari: Maria Lichtmis) is op zaterdagavond (2 februari) om 18.00 uur in de St.Petruskerk de gezinsviering. Tevens wordt daarbij de gedachtenis van de H. Blasius (feestdag
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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is 3 februari) geëerd door in dit weekeinde de Blasiuszegen in alle HH. Missen te geven ter
afweer van keel- en andere ziekten.
Zondag 10 februari: Vijfde zondag door het Jaar.
Zondag 17 februari: Zesde Zondag door het jaar.
Vrijdag 22 februari: Titelfeest van onze Kerk Sint Petrus’Stoel (van Antiochië) - de liturgie
is in de dagelijkse mis in de St.-Michielskerk. De hoge feestdag wordt in onze St.-Petruskerk
gevierd in het weekeinde van 23/24 februari. Op zondag 24 februari is ook de jaarlijkse
herdenking van de sterfdag van de Dienaar Gods Deken Tijssen: hij wordt bijzonder
herdacht in de H. Mis van 11u00! Meer informatie in volgend parochieblad.
Vanaf Vrijdag 1 maart 2019 zijn de dagelijkse HH Missen weer in St.-Petruskerk.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 23 februari tot 6 april 2019.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 11 februari 2019 (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
18.00 uur pljrd v Louis Beursgens; gestplev
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS
v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
in H. Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
NB!! In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn
Maria Hubertina Catharina Krux; plev ter ere
de dagelijkse HH Missen in St.-Michielskerk
v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
Zaterdag 12 januari
zieken en noodlijdenden (D); nadienst Jeu
Vigiliemis voor de zondag om
Dieteren, Lily Franken-Bitsch (samenzang)
18.00 uur plev overl. ouders GerardsZondag 20 januari
Schoonus; pljrd v Peter Gerardus Meuwissen;
Tweede zondag door het jaar
plev ter ere v OLVrouw Behoudenis der
11.00 uur pljrd v diaken Ben ter Haar;
Kranken voor zieken en noodlijdenden (D);
pljrd v ouders Ernest en Henriëtte
gestplev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Pfennings-Gielkens; gestpljrd Guus van
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
Aubel en Mia v Aubel-Arnoldts; overleden
nadienst Jeu Dieteren, Lily Franken-Bitsch
fam Pier-Weijzen; plev Jan en Miny
(samenzang)
Reijnders-Kuijpers (samenzang)
Zondag 13 januari
Zaterdag 26 januari
Doop van de Heer
Om 9u H Mis in Basiliek.
11.00 uur PlZwd v Lou Maas; PlZwd v Els
Vigiliemis voor de zondag om
Collombon-Piek; PlZwd v Jo Winants; plev
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
v Marieke Laeven; pljrd v Frank Monsma;
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
gestplev echtelieden Jeun en Tity
Catharina Krux; plev ter ere v OLVrouw
Schelberg-Cortenraad; gestplev overl fam
Behoudenis der Kranken voor zieken en
Cobben-Cals; gestplev overl fam Muyresnoodlijdenden (D); nadienst Lily FrankenMaessen (St.-Petruskoor)
Bitsch (samenzang)
Zaterdag 19 januari
Zondag 27 januari
Om 9u H Mis in Basiliek.
Derde zondag door het jaar
Vigiliemis voor de zondag om
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Viering van het Heilig Vormsel, Vormheer
Bormans; gestplev voor de zielenrust van
deken van Sittard.
Willy Karmelk-Oremus en familie;
11.00 uur uit dankbaarheid voor een goede
gestplev v de zielenrust van het overl echtp
gezondheid op 80e verjaardag v Corry; v lev
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
en overl leden van fam Schmeitz-Ehlen; v
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 10 februari
leden en overlevenden v fam Van der MarkVijfde Zondag door het jaar
Viehoff; plev Jacques Schreurs; gestpljrd
11.00 uur gestpljrd v Philomène Marxoverleden echtpaar Ritzen-Merckelbagh; v
Donners en echtgenoot Harry Marx;
overleden ouders Leonard Dieteren en Maria
gestpljrd ouders Pierre Schols-Klinkers en
Brandts uit dankbaarheid; voor het welzijn
zoon Pierre; gestplev overl ouders
van onze parochie en alle vormelingen met
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
hun ouders
Martin; gestpljrd overl echtp Van NeerZaterdag 2 februari (Maria Lichtmis)
Schurgers; gestpljrd overl echtpaar
Om 9u H Mis in Basiliek.
Meulenberg-Pennings (Schola Sittardiënsis
Vigiliemis voor de zondag om
S. Michaël)
18.00 uur Gezinsmis: gestplev v zielenrust
Zaterdag 16 februari
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Om 9u H Mis in Basiliek.
Hubertina Catharina Krux; nadienst v Lily
Vigiliemis voor de zondag om
Franken-Bitsch
18.00 uur gestplev v de zielenrust van het
NB op deze zaterdag en zondag wordt de
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Blasiuszegen in alle HH. Missen gegeven
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
ter afweer van keel- en andere ziekten.
Zondag 17 februari
Zondag 3 februari
Zesde Zondag door het jaar.
Vierde zondag door het jaar (H. Blasius)
11.00 uur PlZwd v Lily Franken-Bitsch;
11.00 uur PlZwd v Jeu Dieteren; pljrd v
pljrd v Christine Moling-Ubben; gestplrd v
Lieske Reijnders-Heuts; gestpljrd v Jo
overl echtpaar Toon en Toos de LouwGöbbels; gestpljrd Sef en José KleynenFrancot; plev v overleden weldoeners van
Cals en overl ouders Martens-Kleynen;
de H. Petruskerk; gestplev overl ouders
plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers (St.Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke;
Petruskoor)
overleden familieleden Pier-Weijzen (St.Zaterdag 9 februari
Petruskoor)
Om 9u H Mis in Basiliek.
Vigiliemis voor de zondag om
Zaterdag 23 februari
18.00 uur pljrd v Frans Custers en Lies
H. Polycarpus, bisschop en martelaar
Custers-Vink; pljrd v ouders WijshoffOm 9u H Mis in Basiliek.
ST.-MICHIELSKERK
priestervriend op voorspraak van H Pastoor
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00
van Ars
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
Zondag 13 januari
Dinsdag 15 januari
Doop van de Heer
H. Arnold Janssen, priester
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
08.00 uur ev v het welzijn v alle levende
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
priesters, diakens en missionarissen van het
Catharina Krux (samenzang)
bisdom Roermond (D)
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
Maandag 14 januari
belangen van bisdom en parochie
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
Woensdag 16 januari
parochie (D)
08.00 uur voor de algemene noden van de
19.00 uur voor zegen over een dierbare
Heilige kerk en wereld
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
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Donderdag 17 januari
H. Antonius, abt
08.00 uur voor roepingen
19.00 uur voor goede gezinnen
Van 18-25 januari Gebedsweek voor de
Eenheid naar Johannes 17, 21.
Vrijdag 18 januari
08.00 uur om eenheid en liefde in alle
christelijke kerken
19.00 uur v overl leiders van de christelijke
kerken wereldwijd
Zaterdag 19 januari
Om 9u H Mis in Basiliek
Zondag 20 januari
Tweede zondag door het jaar
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Maandag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
08.00 uur v overl catechisten in bisdom
19.00 uur v overl diakens in bisdom
Dinsdag 22 januari
08.00 uur uit dankbaarheid bgv verjaardag
19.00 uur v overl ouders en peetouders
Woensdag 23 januari
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Donderdag 24 januari
H. Franciscus van Sales,
bisschop en kerkleraar
08.00 uur v algemene noden van H Kerk
en wereld; v zieken in onze parochie
19.00 uur gestev Maria ten Dijck
Vrijdag 25 januari
Feest Bekering vd H. Apostel Paulus
08.00 uur v overl missionarissen
19.00 uur overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis
Zaterdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
Om 9u H Mis in Basiliek
Zondag 27 januari
Derde zondag door het jaar
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
14

Maandag 28 januari
H. Thomas van Aquino,
priester en kerkleraar
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur v overl zielzorgers bisdom
Dinsdag 29 januari
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van bisdom en onze parochie
19.00 uur v overl bisschoppen bisdom
Woensdag 30 januari
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
19.00 uur v overl vrijwilligers in parochie
Donderdag 31 januari
H. Johannes (Don) Bosco, priester
08.00 uur v medewerkers in jeugdzorg
19.00 uur v overl jeugdleiders in kerk en
samenleving
Vrijdag 1 februari
Eerste vrijdag van de maand
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D)
19.00 uur ev v Mia Bisschops en overl fam
Bisschops-Maessen
Zaterdag 2 februari (Maria Lichtmis)
Feest Opdracht van de Heer
Om 9u H Mis in Basiliek
NB op deze zaterdag en zondag wordt de
Blasiuszegen in alle HH. Missen gegeven
ter afweer van keel- en andere ziekten.
Zondag 3 februari
Vierde zondag door het jaar (H. Blasius)
09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; pljrd v
Lieske Reijnders-Heuts; gestev v zielenrust
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (Cantate)
Maandag 4 februari
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
om leiding te geven (D)
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
Dinsdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur v overledenen vd fam Hendrik
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)
Woensdag 6 februari
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19.00 uur om voor de actuele zielzorgeH Paulus Miki en gezellen, martelaren
lijke belangen van bisdom en parochie
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
Vrijdag 15 februari
gezinnen en de moed om godsdienstig te
08.00 uur voor de algemene noden van de
leven (D)
Heilige kerk en wereld
19.00 uur voor zegen over een dierbare
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
priestervriend op voorspraak van de H
Zaterdag 16 februari
Pastoor van Ars
Om 9u H Mis in Basiliek.
Donderdag 7 februari
Zondag 17 februari
08.00 uur v overl peettante
Zesde zondag door het jaar
19.00 uur v overleden jonge priester
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
Vrijdag 8 februari
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
08.00 uur v een overleden vader
Catharina Krux (samenzang)
19.00 uur v overl medewerkers dekenaat
Maandag 18 februari
en bisdom
08.00 uur v overleden pelgrims
Zaterdag 9 februari
19.00 uur v zoekers naar vrede en
Om 9u H Mis in Basiliek
geborgenheid
Zondag 10 februari
Dinsdag 19 februari
Zesde Zondag door het jaar
08.00 uur ev vluchtelingen en daklozen
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
19.00 uur gestev overl ouders Schaekensechtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Peulen en zonen Jozef en Martin
Catharina Krux (samenzang)
Woensdag 20 februari
Maandag 11 februar OLVrouw v Lourdes
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit
Werelddag voor de zieken
dankbaarheid (D)
08.00 uur v d zieken wereldwijd
19.00 uur v roepingen uit onze samenleving
19.00 uur v hen die eenzaam sterven
Donderdag 21 februari OPEN KERK
Dinsdag 12 februari
08.00 uur v eerlijk delen van welvaart
08.00 uur v vergeten familieleden
10u30-12u30 Uitstelling + Aanbidding
19.00 uur v vergeten vrienden
19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
Woensdag 13 februari
Vrijdag 22 februari
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d
Cathedra vd heilige apostel Petrus,
fam. Roppe-Kissels
08.00 uur voor onze Paus
19.00 uur v overl weldoeners kerk
19.00 uur v de bisschoppen in ons bisdom
Donderdag 14 februari
Zaterdag 23 februari
HH Cyrillus, monnik, en Methodius,
bisschop, patronen van Europa
H. Polycarpus, bisschop en martelaar
08.00 uur v missionarissen die naar Europa
Om 9u H Mis in Basiliek.
komen
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 13 januari
en leden vd Aartsbroederschap, v overl
Doop van de Heer
echtp Caulfield-Tholen
10.00 uur v overl echtp. Caulfield–Tholen;
Zaterdag 19 januari
levende en overl l v d Aartsbroederschap
Maria op zaterdag
Donderdag 17 januari
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
H. Antonius, abt.
Zondag 20 januari
Tweede zondag door het jaar
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
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10.00 uur gestichte jaard. Mevr v
Donderdag 7 februari
Dingenen; overl echtp.Caulfield-Tholen
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans,
Donderdag 24 januari
v de leden v d Aartsbroederschap; v overl
H. Franciscus van Sales,
echtp.Caulfield-Tholen
bisschop en kerkleraar
Zaterdag 9 februari
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
Maria op zaterdag
overl v d leden vd Aartsbroederschap, v
09.00 uur v overl. Caulfield-Tholen
overl.echtp.Caulfield-Tholen
Zondag 10 februari
Zaterdag 26 januari
Vijfde zondag door het jaar
HH. Timotëus en Titus, bischoppen
10.00 uur overl.echtp.Caulfield-Tholen
09.00 uur v overl.Caulfield-Tholen
Donderdag 14 februari
Zondag 28 januari
HH Cyrillus, monnik, en Methodius,
Derde zondag door het jaar
bisschop, patronen van Europa
10.00 uur v overl. E.Caulfield-Tholen
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
Donderdag 31 januari
v de overl. leden v d Aartsbroederschap; v
H. Johannes (Don) Bosco, priester
overl echtp. Caulfield-Tholen
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
Zaterdag 16 februari
voor de overl. leden v d
Maria op zaterdag
Aartsbroederschap; v overl echtp.
09.00 uur v overl.echtp.Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen
Zondag 17 februari
Zaterdag 2 februari
Zesde zondag door het jaar
Opdracht vd Heer (Maria Lichtmis)
10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans
09.00 uur v overl .Caulfield-Tholen
v overl echtp. Caulfield-Tholen
NB op deze zaterdag en zondag wordt
Donderdag 21 februari
deBlasiuszegen in alle HH. Missen
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans
gegeven ter afweer van keel- en andere
v Pierre Smeets; v Mia Jessen-Baumanns
ziekten.
v overl en lev leden vd AartsbroederZondag 3 februari
schap; overl echtp.Caulfield-Tholen
Vierde zondag door het jaar (H Blasius)
Zaterdag 23 februari
10.00 uur voor de levende en overl leden
H. Polycarpus, bisschop en martelaar
v d Aartsbroederschap ;v overl echtpaar
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen
Rozenkransgebed: elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET OP:
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. Opgave misintenties vòòr dinsdag 12 februari
2019 (NB LET OP: opgave dus ruim 10 dagen eerder voor verschijnen parochieblad!!)
Vertrouw ons uw e-mail-adres toe, dan kunnen wij u het parochieblad voortaan
digitaal toesturen en zo besparen op de kosten!
Mail uw adres naar: kantpastoriesittard@gmail.com
of naar digitaalparochieblad@gmail.com

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
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 1 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de
parochie 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.
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DOOP VAN DE HEER

Zaterdag 12 jan
Woensdag 16 jan

19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Tev H. Antonius – Intentie Diederen
2E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 19 jan
19.00 u Wim Kurvers
Woensdag 23 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 26 jan
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 30 jan 19.00 u Tot zekere Intentie
4E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 2 feb
19.00 u Tot zekere Intentie
Maandag 6 feb
19.00 u Jrd en verjaardag Piet Klinkers
5E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 9 feb
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 13 feb 19.00 u Tev H. Antonius
6E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 16 feb
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 20 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof.
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 29 december bij Diaken R. Fleischeuer
4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
Overleden
Mia Troquet-Pisters - Bradleystraat 23, Zorgcentrum Lemborg
Jean Krämer - Reigerstraat 53
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD PAROCHIE H. HART VAN JEZUS- OVERHOVEN
Zondag 13 januari:
Doop van de Heer
10.30 uur
Volkszang
tevens Familiemis*) 4e nadienst Wil Sievers
Zondag 20 januari:
2e Zondag door het jaar
10.30 uur
Cantate
5e nadienst Wil Sievers
Zondag 27 januari:
3e Zondag door het jaar
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst overleden ouders Langeveld-Wanders en kleinzoon Jurdin; uit dankbaarheid; Annie
Nicoll–Poussart
Zondag 3 februari:
4e Zondag dh jaar
10.30 uur
Hofzèngesj
(Maria Lichtmis), Dialectmis zeswekendienst Wil Sievers; Jaardienst Nico Verjans;
Jaardienst ouders Wagemans–Houben, dochter José, zoon Sjaak, schoonzonen Nand en Ger
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Zondag 10 februari:
5e Zondag dh jaar vd zieken
10.30 uur
Cantate
Zondag 17 februari;
6e Zondag dh jaar vd parochie 10.30 uur The Voices of Kids
Gezinsviering*) na afloop van de Familiemis is er soep in het parochiezaaltje.
OVERLEDEN Op 19 november is overleden dhr. Renst van Hien. Dhr. van Hien woonde
Lichtenbergstraat 14 en is 56 jaar geworden.
Op 12 december is overleden dhr. Wil Sievers. Dhr. Sievers woonde Vouerweg 21 en is 78 jaar
geworden. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op zondag 3 februari om 10.30 uur.
GEDOOPT Op 2 december is in onze kerk gedoopt Pien van Vliet, Gotestraat 23, Sittard.
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.
SACRAMENTEN In 2018 werden in onze parochie 11 kinderen gedoopt, deden 22 kinderen
hun Eerste H. Communie. Er ontvingen 9 kinderen het H. Vormsel, 13 mensen ontvingen de
Ziekenzalving in SGL, 5 mensen in de kerk. Er werden 13 overledenen vanuit onze kerk
begraven of gecremeerd. De thuiscommunie werd gebracht bij 34 mensen. Er was 1 huwelijk.
HET VERMEULEN-ORGEL IN DE H. HARTKERK VAN OVERHOVEN
In de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard, staat een groot pijporgel. Graag
willen wij u hier iets meer over vertellen. In het najaar van 1929 werd begonnen met de bouw
van de kerk, en op 15 februari 1931 werd de kerk voor het eerst in gebruik genomen. Het
gebouw is ontworpen door de Sittardse architect Jos Wielders (1883-1949). Op 2 juli 1934,
werd het kerkgebouw, onder rector Van Dinter, tijdens een
geweldig parochiefeest, plechtig geconsacreerd door Mgr.
Lemmens. Toen pater Schreurs in 1936 van zijn provinciale
overste de vrijheid kreeg, zich geheel aan zijn dichterschap te
wijden, kwam in zijn plaats kapelaan Hermans, als jonge,
idealistische kapelaan, naar Overhoven. Hij bracht het geld
voor de vloer en het orgel bij elkaar. Het orgel werd in 1941
gebouwd door de bekende orgelbouwer Gebr. Vermeulen uit Weert. De familie Vermeulen is
al eeuwenlang verbonden met de orgelbouw. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1700
te Nederweert. Eind 18e eeuw verhuisde het bedrijf naar Weert. In 1930 vierde het bedrijf het
200-jarig jubileum. Men had toen reeds een 250-tal orgels gebouwd. In 1941, toen rector
Adriaanse zijn zilveren priesterfeest vierde, kon het orgel in de kerk van Overhoven bespeeld
worden. Evenals een auto jaarlijks een beurt en APK moet krijgen, geldt dit ook voor een
pijporgel. Achterstallig onderhoud, en weinig bespelen van het instrument, is heel slecht voor
een orgel. Hoe meer het bespeeld wordt, hoe beter…… Om die reden hebben er in de
zomermaanden onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan het orgel door een vakkundige
orgelbouwer. Een oprecht woord van dank aan hen die dit financieel mede mogelijk gemaakt
hebben! Omdat niet alle gebreken onmiddellijk hersteld konden worden, zal er ook de
komende jaren nog herstelwerkzaamheden moeten plaats vinden. Die onkosten zijn nog niet
gedekt. De deurcollecte, die met Kerstmis gehouden is, zal hiervoor gebruikt worden.
RECTIFICATIE In het vorige parochieblad stond dat mevr. Gertie Sievers-Bruls een
onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging kreeg wegens 40 jaar lidmaatschap. Dit moet
zijn: mevr. Gertie Bruls-Hochstenbach. Excuses voor de verkeerde melding. Wij wensen mevr.
Bruls alsnog van harte proficiat met deze onderscheiding en ook voor haar trouwe
lidmaatschap van het koor.
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KERSTPAKKETTEN Stichting “Leif en Leid” wil iedereen van harte
bedanken die bijgedragen heeft aan het verzamelen van levensmiddelen. Er
werden 30 pakketten gemaakt, die tijdig voor Kerstmis zijn bezorgd op de
adressen van mensen, die dit goed kunnen gebruiken. De pakketten werden
dankbaar in ontvangst genomen. Wij hopen dat u volgend jaar weer in grote
getale aan onze actie wilt deelnemen.
KERKBIJDRAGE Ook dit jaar kunt u weer meedoen aan de actie kerkbijdrage. Geeft u om
de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om
ons heen. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar
leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd.
Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden
bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor
praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk
kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk
wat u kunt missen. “Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan mijn kerk Ik hoop dat we
dit jaar extra kunnen investeren om duurzamer te worden.” Hoeveel geeft u? Doe slim. Uw
bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift?
Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Lees op kerkbalans.nl .
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 DUS UW
KERKBIJDRAGE NIET! NL 37INGB0001035314 of NL60RABO0147635594.
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

Het volgende parochieblad Jaargang 22 no. 3 verschijnt op
23 februari en loopt tot 6 april 2019.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 11 februari 2019 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.

Lees blz 4-5-6

Augustinus: 'Heb de zondaar lief, maar haat de zonde'
20

22e jaargang, nr.2 – 12 januari 2019

