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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

  De volgende aflevering verschijnt 6 april 2019.   

 Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20. 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 

SJTIL DE OUGE SJLEITE 
Mit sjoon herinneringe in miene kop 

sjrief ich dit effe vlot op, 

daensdigaovend, bienao twelf oer, 

mit thoes confetti oppe vloer. 

 

Die lètste nónnevot, dae sjmaak, dae geur, 

oppe Mert appelesiene, de prins, ein bóntje 

kleur, 

die luuj, verkleid, in dat klein kafeeke, 

dae mit dat braed oppe rök, waat 'n ideeke ! 

 

Ich neurie nog eine keer: 'Laot ós nao 't zuuje 

gaon, 

wo vastelaovend is óntstaon', 

ich höb 't belaef, ich num 't gelök, 

gaon volgend jaor, es God bleif, weier trök. 

 

De sjmink van 't gezich, 't pekske ingepak, 

de boa's van de vrouw in de plastic zak, 

't waar drie daag super geneite, 

esjelegounsdig, nao 't krutske, sjtil de ouge 

sjleite.                                      Phil Schaeken           

AM ASCHERMITTWOCH  IST ALLES VORBEI ??? 
NEEN……  WANT JUIST DAN BEGINT DE TIJD VAN BESEF….  

HOE STA IK IN DIT LEVEN?? 
 

‘Aswoensdag’ heeft zijn naam gekregen in de tijd dat de kerk de 

openlijke boete nog kende. Degenen die in het openbaar hun 

zonden hadden beleden, aan het begin van de vasten, kregen een 
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boetekleed aan en ze werden met as bestrooid. Bij de oude Grieken en Romeinen en ook in 

de H. Schrift was de as het - vanzelfsprekende - teken van de vergankelijkheid en nietigheid 

van alles wat bestaat. 

Toen de openlijke boetepraktijk verdween en vervangen werd door de biecht, bleef nog de 

ritus van de as-uitstrooiing. Sinds het einde van de 11e eeuw werd, zoals wij nog steeds doen, 

de as van palmtakken van het vorige jaar gebruikt. Als wij ons die dag laten tekenen met een 

kruis van as dan beseffen we dat we aansluiten bij een heel oude traditie en dat het een 

zichtbaar teken is van onze bereidheid om tot inkeer en boete te komen en om ons te doen 

beseffen hoe vergankelijk alles is wat leeft: Gedenk mens dat ge stof zijt en tot stof zult 

wederkeren.                                                                                      Deken W. van Rens. 

IN DANKBARE HERINNERING AAN HUB GEURTS 
Vrij plotseling is op 3 januari 2019 Hub Geurts op 84-jarige leeftijd van ons heengegaan. 

Hub was in onze parochies vooral bekend vanwege zijn orgelspel, dat hij meer dan 50 jaar 

uitoefende, maar ook om zijn warme verbondenheid met St.-Petruskoor en koor Canticorum, 

en zijn kerkbestuurslidmaatschap in de functie van secretaris, dat duurde van 15 april 2004 

tot 1 juni 2009. Op 12 juni 2009 benoemde de bisschop hem tot ere-kerkmeester. 

Voor de promotie van Sittard heeft Hub nog veel meer betekend. Jarenlang was hij de 

stuwende kracht achter de VVV, hetgeen resulteerde in publicaties, rondleidingen en 

evenementen. Hij was betrokken bij het tot stand komen van het kerkenwachtgilde, was 

medeorganisator van NCRV-kerkenpad in Sittard, speelde een belangrijke rol bij het 

ontwikkelen van de Historische Stoet in 1993, presenteerde Sittards historische juweeltjes in 

uitzendingen van START-TV met zijn zoon Jean, om maar enkele zaken te noemen.  

Voor onze parochie was hij betrokken bij een aantal publicaties, zoals de jubileumboeken 

voor de dekens Janssen en Van Rens (met parochiekronieken), de VVV-gids voor de 

binnenstadkerken, ’Sittards trots in de steigers’ over de toren van de Petruskerk en nadien het 

grote boek over de toren van deze kerk. Hub beschikte over een zeer uitgebreide kennis van 

ons parochieverleden en door zijn overlijden zijn onze parochie en stad een stukje geheugen 

kwijtgeraakt. Vanwege al zijn verdiensten heeft hij de kerkelijke onderscheidingen Pro 

Ecclesia et Pontifice en Ridder in de orde van St.-Silvester ontvangen. In hem verliezen wij 

een uiterst betrokken parochiaan en Sittardenaar. Laten we zijn geestelijke erfenis koesteren. 

Na de plechtige uitvaartdienst op donderdag 10 januari jl. in de St.-Petruskerk is hij begraven 

op de algemene begraafplaats. Wij wensen zijn echtgenote Gemma, kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Moge hij rusten in vrede. 

KROMBROODRAPEN ZONDAG 31 MAART A.S. 
Al  in de 15

e
 eeuw werden in Sittard broden uitgedeeld aan mensen in armoede. Dit is in de 

loop van de tijd langzaam uitgegroeid tot een traditie. Op halfvastenzondag (Laetare-zondag) 

verstopte de vader van het gezin in alle vroegte krombroodjes in eigen tuin of in de 

Kollenberg. De kinderen moesten de broodjes vervolgens gaan zoeken. Hen werd verteld dat 

die uit de hemel waren gevallen. Dit gebruik raakte echter na de 

Eerste Wereldoorlog in het slop. Daarom heeft een aantal 

Sittardenaren in 1923 het Krombroodrapencomité opgericht om het 

gebruik in stand te houden. Sinds de oprichting van het comité 

vertrekt er elk jaar een stoet richting Kollenberg waar vanaf de kogelvanger de broodjes 

uitgegooid worden. Ook dit jaar, op zondag 31 maart a.s., zal het op de Kollenberg weer 

duizenden overheerlijke krombroodjes “regenen”. Traditiegetrouw gooit het 

krombroodrapen-comité met halfvasten de krombroodjes naar de grabbelende en graaiende 
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kinderen. Dat gebeurt om 14.30 uur langs de zogenaamde kogelvanger, net onder de St. 

Rosakapel. Het krombroodrapen is inmiddels één van de oudste Sittardse tradities. Een 

traditie waar menig “Zittesj Mechelke of Sjnaak” met veel genoegen aan terug denkt. En daar 

is het comité trots op. Dat de traditie bijzonder en zeer zeker de moeite waard is bewijst wel 

het feit dat onze traditie is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 

Erfgoed! 

En, weer of geen weer, het Krombroodrapen en het aansluitende familie evenement  gaan 

onder alle weersomstandigheden door. Dus kom 31 maart om 14.30 uur naar de Kollenberg 

voor het traditionele Krombroodrapen in een traditionele omgeving met na afloop diverse 

activiteiten aan de voet van de kogelvanger op de Kollenberg in Sittard. 

PAROCHIE KAN NIET ZONDER BIJDRAGE VAN PAROCHIANEN 
Energieprijzen, ze stijgen en stijgen. Maar stijgt het niveau van onze kerkbetrokkenheid? 
Stijgt ook ons gevoel voor het in-stand-houden van onze mooie kerken die we het 
visitekaartje noemen van onze stad? Sinds de Franse revolutie zijn alle kerkgebouwen in 
Frankrijk eigendom van de staat. Daar heeft de staat de plicht van onderhouden, restaureren 
etc maar men is dat nooit goed nagekomen. Veel verval….. In de ons omringende landen 
heeft men deze scheiding anders ingevuld: kerk en staat zijn weliswaar duidelijk gescheiden, 
ieder heeft zijn eigen taak en opvatting……. maar er is wel coöperatie tussen kerk en staat. 
Echter in Nederland is de zorg voor het kerkgebouw blijven liggen bij de eigenaar en 
gebruiker. Zodoende hebben heel wat parochies in Nederland nu heel grote zorgen: een 
monumentaal kerkgebouw wordt meer en meer een strop om de hals van de eigenaar. 
Als kerk willen we graag gastvrij blijven. 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  

EEN INSPIRERENDE PAROCHIEBIJEENKOMST 
Op maandagavond 4 februari jl. vond weer een periodieke parochiebijeenkomst in het 

Mariapark plaats, ditmaal met twee hoofdonderwerpen. Allereerst werden de aanwezigen 

door het kerkbestuur geïnformeerd over de op handen zijnde restauratie van de St.-

Petruskerk. Aan de hand van een fotopresentatie werd de noodzaak van dit project 

aangetoond; o.a. de toren moet in de steigers vanwege afbrokkelend mergel, verweerde 

plekken in de glas-in-loodramen moeten behandeld, poreuze plekken in het gebouw 

(steunberen en dak) moeten hersteld. De toren van onze St.-Petruskerk, in meer dan één 

opzicht een baken voor Sittard, verdient de eerste aandacht. De kosten van het totale project 

worden op anderhalf miljoen euro geraamd en van dat bedrag met ten minste 20% door de 

parochie zelf worden opgebracht. En – zoals men elders in dit parochieblad kan lezen – is de 

financiële positie van het parochiecluster niet erg rooskleurig. Slotsom: wil Sittard dit 

monument voor de stad behouden, dan moet dat de mensen iets waard zijn. 

Vervolgens kwam deken Dautzenberg van Maastricht aan het woord. Die was als gastspreker 

uitgenodigd om zijn ervaringen over clustervorming (in de zin van samenvoeging van 

parochies) vanuit zijn vorige standplaats (Tegelen) met ons te delen. Clustervorming is zo’n 

10 jaar geleden ook bij ons begonnen. Dat proces is vooral merkbaar in de parochies buiten 
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de binnenstad, maar ook de binnenstadparochie met haar twee kerken zal ermee te maken 

krijgen. Deken Dautzenberg benadrukte enerzijds de weg der geleidelijkheid (de stappen in 

het proces bedachtzaam en gefundeerd nemen), maar wees ook op de onvermijdelijkheid van 

het proces (als gevolg van de financiële en personele problematiek). De boodschap  is 

duidelijk: een dergelijk proces kost veel tijd, geduld en vooral goed luisteren naar elkaar. 

Daarom had de opkomst op 4 februari jl. best iets groter mogen zijn. 

Kerkmeester Hans Gerards. 

   GEBEDSINTENTIES 

De algemene gebedsintentie voor de maand februari luidt: Slachtoffers van 

misbruik. Voor een edelmoedige ontvankelijkheid ten opzichte van 

slachtoffers van mensenhandel, gedwongen prostitutie en geweld. De 

pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand maart luidt: 

Eerbiediging van de rechten der christenen. Dat de christelijke 

gemeenschappen, vooral de vervolgde, merken dat ze dicht bij Christus zijn  

en dat hun rechten eerbiedigd worden. 

 

 

februari   
       2019        

     
  maart  
  2019  

VASTENACTIE 2019 

 
Ook dit jaar steunen de parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen met hun Vastenactie 

opnieuw een project van de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ 

(GKMT) in Zambia. Het project behelst de oprichting en uitbouw van de eerste middelbare 

vakschool in het Mpongwe district. In 2018 is de hele school met financiële hulp van ons 

vastenactieproject voorzien van elektriciteit, is een restaurantkeuken gebouwd en zijn er veel 

onderwijsmiddelen aangeschaft. In 2019 wordt de tweede fase van de bouw afgerond. Dit 

betreft de bouw van een praktijklokaal en 

van het auditorium, en het afwerken van de 

2 internaatgebouwen en het omheinen van 

de school. Na het afronden van fase 2 

kunnen we de school beschouwen als 

volledig operationeel voor 500 leerlingen, 

waarvan 64 in internaatsverband. De school 

biedt op dit moment cursussen en trainingen 

aan in Landbouw, Ontwerpen, Knippen en 

Naaien van kleding, Metselen en ICT. Alle studenten lopen op het eind van de opleiding een 

stage van 3 maanden bij een bedrijf. Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken 

weer achter in onze kerken, met de vastenzakjes. Het Vastenzakje treft u ook aan in dit 

parochieblaadje. Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Goede Week in de Binnenstad 

en Baandert, zijn weer vrijwilligers nodig en dus zéér welkom! Kunt en wilt u helpen: geef u 

op en bel naar administratie 046-4512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com. LET 

OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat 

mailto:kantpastoriesittard@gmail.com
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Sittard” opgeheven. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat onder vermelding van 

‘vastenactie 2019’ naar banknummer NL 51 INGB 0001032540 van onze parochie of het 

diocesaan nummer vastenactie: NL 21 INGB 0003000046 tnv Missieburo Roermond.  

REGINA CARMELI 
• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur 

• Eucharistische aanbidding:  

                            zondag (niet na de 1
e
 vrijdag), 1

e
 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                              

- (Carnaval) Zondag, 3 (16.30 u) - dinsdag, 5 maart 2019 (13.30 u):           

Bezinningsdagen in stilte: “In waarheid liefhebben” Inleider: Past Martin Otto, Limbricht 

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 (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): 2019: 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 v beddengoed en/of € 2,00 v handdoeken) 

- Woensdag 20 maart 2019 (14.00 - 16.30 uur): Lezing Kerk in Nood                                                                          

Nigeria: "Weigeren wraak te nemen" Spreker: Kerk in Nood - meer info: 

https://kerkinnood.nl Kosten: na afloop collecte voor Kerk in Nood 

- Zondag 24 maart 2019 (10.00 - 17.00 uur): Bezinningsdag                                                       

"En zij heeft ontvangen van de H. Geest." De Engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan 

Maria. En zij heeft ontvangen van de H. Geest. En het Woord is vlees geworden en het heeft 

onder ons gewoond. Over deze blijde boodschap willen wij in deze dagen van stilte 

nadenken. Wij willen ook onszelf openen voor het werk van de H. Geest, opdat JEZUS ook 

altijd meer onder ons kan wonen. Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf  

Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

- Zondag, 24 (17.00 u) - donderdag, 28 maart 2019 (13.30 u): Retraite in stilte  

"Niet alleen van brood leeft de mens, maar van ieder Woord van GOD." 
Het Woord van God is voedsel voor onze ziel. Maar het is nodig dat wij ons openen, dat wij 

de aarde voorbereiden op het zaadje van God’s Woord. Dan ervaren wij ook de kracht van 

zijn Woord in ons, dat ons verandert. Dan kan het Woord ook in ons vlees worden.  

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 

Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 

- Vrijdag, 29 - zaterdag, 30 maart 2019: 24 uur voor de Heer 
Meer informatie vanaf eind februari op onze website: http://www.reginacarmeli.nl 

- Zondag, 31 maart - vrijdag, 5 april 2019: Cursus icoonschilderen              

Meer info en opgave: 045 545 5343, www.veraeikon.nl  

- Vrijdag 5 - zondag 7 april 2019: Maria Mater retraite  

Meer info en opgave bij kapelaan Luc Simons 

https://kerkinnood.nl/
http://www.reginacarmeli.nl/
http://www.veraeikon.nl/
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- Zaterdag 6 april 2019 (10.00 - 17.00 uur): Bezinningsdag in stilte  

“Bidden voor de priesters” (Teresa van Avila) is bidden voor de Kerk 

Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch  Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

- Mittwoch 10. April 2019 (10.00 – 16.00 uur): Besinnungstag  

Elisabeth von Dijon - Leben zum Lobpreis des dreifaltigen Gottes 

Leitung: Dr. Bernhard Hegge, Spiritual Rolduc  Kosten: € 12,00 (Butterbrote mitbringen) 

- Woensdag, 17 (17.00 u) - zondag, 21 april 2019 (10.00 u): Retraite 

Het Paastriduüm meevieren (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paasnacht) 

Kosten: € 200,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)  

- Donderdag 16 - zondag 19 mei 2019: Vaderretraite in stilte 

Meer info en opgave: http://retraitevoorvaders.jouwweb.nl/informatie 

- 1 x im Monat donnerstags von 15.00 bis 16.00 Uhr: Friedensgebet 

►►14. Februar, 7. März, 11. April, 9. Mai, 6. Juni, …◄◄ 

Bibelwort, Gebet, eucharistische Anbetung, stille Zeit, Fürbitten für den Frieden, …  

Danach: Zusammensein bei Kaffee und ‚koekjes’  

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 

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 (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!  

 

 

Mijn Kerk in balans! 
Banknummers zie ook laatste bladzijde 

U bent toch onze ambassadeur: vraag toch een 

uwer familieleden of vrienden om mee te doen.! 
 

                                              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. 
 
 

 
UIT OUDE TESTAMENT 

Een volgend tweetal historische boeken van het Oude Testament willen we nu 
bespreken: de boeken 1 en 2 Samuël, en de boeken 1 en 2 Koningen. 

SAMUËL 1 EN 2. 
Er bestaan twee boeken Samuël. Dit onderscheid is echter later door christenen gemaakt en 

komt niet in de Joodse Bijbel voor. Waar gaat het boek over? Het boek handelt over de 

http://retraitevoorvaders.jouwweb.nl/informatie
mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
http://www.reginacarmeli.nl/
http://www.zonnebloem.nl/sittard%20of%20bel%204583175
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geschiedenis van de stichting van het Koninkrijk Israël waarin Samuël het instrument was. 

Tot Samuël kende de Joden geen koningen. Er waren alleen rechters. De Joden wilden echter 

een koning zoals alle naties die hen zou leiden in de strijd. God wilde ook dat de Joden een 

koning kregen, maar alleen als ze er klaar voor waren. De Joden mochten niet worden zoals 

alle ander naties. Ze moesten een natie van God zijn. Toch gaf God aan Samuël de instructie 

om een ware grote koning te zalven: Saul. Koning Saul kreeg de opdracht om de natie van 

Amalek te verslaan - een noodzakelijke voorbereiding voor de bouw van Jeruzalem en de 

Tempel. Maar Saul voerde zijn koningschap niet uit zoals God wilde en deze fout kostte Saul 

zijn koningschap en uiteindelijk zijn leven (zelfmoord). God koos een andere opvolger: 

David. deze kwam van de stam Juda. Koning David maakte Jeruzalem tot de hoofdstad van 

Israël en legde het grondwerk voor de Tempel. De zoon van David, Koning 

Salomo, zou de Tempel bouwen in een tijd van vrede en welvaart. Hun 

nakomelingen zouden heersen (over ten minste) een deel van het Volk Israël 

tot de vernietiging van de Eerste Tempel. Het boek begint met de geboorte 

van Samuël in 2832 (928 v Christus) en eindigt kort voor de dood van Koning David in 2924 

(836 v Christus). 
KONINGEN 1 EN 2. 

Vanaf het begin van Davids koningschap (876 v Christus) tot de vernietiging van de Eerste 

Tempel en de dood van de laatste koning van Juda in 422 v Christus) waren er 21 koningen 

in Jeruzalem. Elk van de noordelijke koningen (Israël) waren afgodendienaars en een groot 

deel van de bevolking van de noordelijke tien stammen volgden het voorbeeld van hun 

leiders. Bijna de helft van de koningen van Juda waren afgodendienaars (Achaz, Menashe, 

Amon, etc.). De rest diende God wel trouw. De koning was verantwoordelijk voor het 

religieuze leven van zijn volk. Wanneer een koning slecht was volgden de meeste mensen 

zijn voorbeeld. Wanneer de koning goed was, zag men eerder de contouren van Gods Volk.  

De 40 jaren van koning Salomo waren het hoogtepunt met vrede en welvaart. De bevolking 

diende God in de Tempel. Maar dan vanaf de zoon van Salomo, Rehabeam, ging het 

bergafwaarts met Israël. Rehabeam ging zijn volk (stam) onderdrukken. Maar de andere tien 

noordelijke stammen rebelleerden tegen Rehabeam en vormden een nieuw land. Echter deze 

tien-stammen-rijk verviel in afgoderij vanwaar zij nooit herstelden. Na 250 jaar gingen de 

tien stammen in ballingschap en kwamen terecht in Assyrië en verdwenen daardoor voorgoed 

uit de geschiedenis van het uitverkoren volk Gods. Profeten als Jesaja en Jeremia 

waarschuwden herhaaldelijk voor de vernietiging van het koninkrijk. Maar er werd niet naar 

geluisterd. Het Boek Koningen eindigt met de grootste tragedies: de vernietiging van de 

heilige Tempel en de ballingschap, de deportatie naar Babylonië.                                               

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 046-

4512497. 
 

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!                            
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EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND. 
Velen kennen die traditie. Maar waar komt die vandaan?  Het is begonnen met Margareta 

Maria Alacoque die op 22 juli 1647 geboren wordt in Paray-le-Monial in Frankrijk, als 

dochter van een rechter en notaris. Wanneer ze acht jaar 

oud is, sterft haar vader. Margareta gaat naar de kostschool 

bij de zusters Clarissen. Op 25-jarige leeftijd treedt zij in 

bij de congregatie van de Visitandinnen. Tijdens haar 

kloosterleven verschijnt Jezus aan haar. 

Op 27 juni 1673 verschijnt Jezus haar met de opdracht 

iedere eerste vrijdag van de maand te vieren met de heilige 

communie en een uur waken om deel te nemen aan de 

gedachtenis van Zijn lijden. Vaak laat Hij Zijn heilig Hart, 

Maria en andere heiligen aan Margareta zien. Op 16 juni 

1675 verschijnt Jezus haar weer als het heilig Hart. Hij 

vertelt haar: "Ik wil dat de vrijdag, acht dagen na het feest 

van het heilig Sacrament een feest wordt ter ere van Mijn 

heilig Hart". Op die dag zullen de mensen ter communie gaan en bidden voor de zonden en 

de oneerbiedigheid van veel mensen. Jezus belooft aan Margaretha, dat iedereen die het 

heilig Hart zal vereren, van God bijzondere genaden zal ontvangen. Het was een tijd waarin 

de sacramentele communie zeer zeldzaam was bij de gelovigen. Gelovigen hadden “schrik” 

voor God en voelden zich onwaardig om de H Communie te ontvangen. Door deze nieuwe 

“praktijk” van de eerste vrijdagen van de maand werd gewerkt aan het herstel van het 

regelmatig ontvangen van het boetesacrament en de eucharistie. Maar de zondagviering bleef 

bij uitstek het eerste sacrament van diepe en intense verbondenheid met de Heer van H. Hart. 

H. Hartdevotie is nooit in plaats van de H Eucharistie, het is juist een aanvulling en 

stimuleren van het vieren van de H. Eucharistie en vooral op de Dag des Heren. 

Zo is langzamerhand het feest van het heilig Hart ontstaan. Steeds vaker krijgt Margareta 

verschijningen, waardoor haar medezusters haar begonnen te mijden. 

In het jaar 1686 wordt er voor de eerste keer het feest van het heilig Hart gevierd. De rest van 

haar leven heeft Margareta alleen maar gewerkt aan het bevorderen van de eerbied voor het 

heilig Hart. Ze heeft daar soms veel voor moeten lijden, maar dat heeft ze geduldig 

verdragen. Haar biechtvader, de heilige pater Claude de la Colombière S.J., steunde haar in 

de verbreiding van de godsvrucht tot het heilig Hart van Jezus. In de loop der eeuwen hebben 

de jezuïeten de verering van Jezus' heilig Hart altijd hoog in het vaandel gehad. In 1765 is 

deze verering officieel goedgekeurd en algemeen verbreid en door de pausen in het bijzonder 

aanbevolen. Op 16 oktober van het jaar 1690 is Margareta-Maria gestorven. Zij heeft veel 

brieven nagelaten. In 1920 wordt ze door paus Benedictus XV heilig verklaard en in 1929 

heeft paus Pius XI het feest van het heilig Hart officieel uitgeroepen tot feest voor de gehele 

Kerk. De devotie tot het Heilig Hart van Jezus is in de Katholieke Kerk wijd verspreid. 

Behalve het hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus (derde vrijdag na Pinksteren) 

wordt doorgaans elke eerste vrijdag van de maand aan het Heilig Hart van Jezus toegewijd en 

verbonden met een sacramentsuitstelling. Onze Dienaar Gods Deken Louis Tijssen was een 

groot vereerder van de H. Hartdevotie, zie het prachtig H Hartbeeld bij zuidingang H 

Petruskerk. In de periode van eind 19
e
, begin 20e eeuw werden er elders in onze provincie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksdevotie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest_van_het_Heilig_Hart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monstrans
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Limburg meer dan honderd Heilig-Hart-beelden op pleinen en straten in woonwijken 

geplaatst en tientallen parochie-broederschappen gesticht met het doel de Heilig Hart-

verering te verdiepen. En vergeet niet dat deze devotie nog eens extra aandacht kreeg door de 

devotie tot O.L. Vrouw van het H. Hart, ontstaan in Issoudun (Frankrijk), waar de priester 

Jules Chevalier (1824-1907) in 1854 de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart 

oprichtte. In 1882 stichtte hij samen met Maria-Louise Hartzer de congregatie der Dochters 

van O.L. Vrouw van het H. Hart. Chevalier beschouwde het als zijn missie de invloed van 

Maria op haar zoon in een nieuwe titel uit te drukken en te verkondigen. De devotie tot O.L. 

Vrouw van het H. Hart ontstond in de context van de door paus Pius IX gestimuleerde 

Mariadevotie, de Maria-verschijningen in Lourdes en de daarmee gepaard gaande verering 

van O.L. Vrouw van Lourdes, de uitvaardiging van het dogma van Maria's Onbevlekte 

Ontvangenis in 1854 en de instelling van het H. Hartfeest in 1856. Mariadevotie en H. 

Hartdevotie moesten het katholieke 'volk' de mogelijkheid bieden het geloof op een meer 

persoonlijke en gevoelsmatige wijze te beleven, waardoor de betrokkenheid bij de kerk van 

Rome kon worden versterkt. Ook de Missionarissen van het H. Hart en de Dochters van O.L. 

Vrouw van het H. Hart zouden deze devoties verspreiden. 

- De eerste broederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart in Nederland werd in 1868 

opgericht in de kapel van de zusters Ursulinen te Sittard. De bedevaarten naar O.L. Vrouw 

van het H. Hart te Sittard kregen een nieuwe impuls door de bouw van de kerk van O.L. 

Vrouw van het H. Hart, die in 1874 in gebruik werd genomen. Toen de kerk tot basiliek werd 

verheven, verkreeg de Sittardse broederschap de titel “aartsbroederschap”. 

Kinderkoor “The Voices of Kids’ in Sittard zoekt leden! 
In Sittard bestaat er een heel leuk en sprankelend kinderkoor: “The Voices of Kids”. Wij zijn 
op zoek naar kinderen die in ons kinderkoor willen komen zingen! Wij zijn een heel gezellig 
kinderkoor. Naast zingen ondernemen wij regelmatig leuke activiteiten zoals uitstapjes, Sint 
Nicolaasviering, Kerstviering, Paasviering, etc. Bij ons kinderkoor leer je zingen en de 
techniek ervan. Maar daarnaast leer je ook ‘samen zingen’ met de andere kinderen en je leert 
informatie over de ‘muziek’. Wij treden ongeveer 10x per jaar op. Wij zingen regelmatig in 
de kerk, maar ook in bejaardenhuizen, het ziekenhuis en bij de wijkfeesten. Met elkaar zing 
je dan voor andere mensen en dat is leuk om te doen. Ons repertoire bestaat uit swingvolle 
liedjes voor in de kerk, maar ook liedjes van Marco Borsato, Claudia de Breij, Limburgs-
talige liedjes en Carnavalsliedjes. Je krijgt professionele begeleiding van een dirigent. En wie 
weet  ben je misschien wel een groot talent? Wij repeteren iedere vrijdagavond van 19.30 u 
t/m 20.15 uur in het parochiezaaltje van de H. Hartkerk in Overhoven (Geldersestraat 37 
Sittard). Tijdens de schoolvakanties repeteren wij niet! Je hoeft géén kennis van muziek te 
hebben of al goed kunnen te zingen. Dit leer je allemaal bij ons kinderkoor. Want wij zijn 
ervan overtuigd dat iedereen kan zingen! Muziek maken met je eigen stem is heel bijzonder!  
Speel je al een instrument? Neem het instrument mee naar onze repetities en uitvoeringen.                  
Er zijn altijd liedjes waarbij je mee kan spelen. Dit maakt de muziek nog mooier! 
Deelname aan ons kinderkoor is GEHEEL GRATIS. Je hoeft géén contributiegeld te betalen. 
Wij zijn er voor iedereen! IEDEREEN IS WELKOM BIJ ONS KINDERKOOR!  
Is vrijdag als repetitiedag een probleem? Dan ben je vanaf zaterdag 16 februari 2019 welkom 
op de repetitie op iedere zaterdag van 12.35 uur t/m 13.20 uur in de Zaterdag Middag Club te 
Sittard (Leyenbroekerweg 31, 6132 CA Sittard). Je hebt dan de keuze om te repeteren op 
vrijdagavond of zaterdagmiddag. Kom eens een keertje vrijblijvend kijken naar onze repetitie 
op een vrijdagavond of zaterdagmiddag en neem contact op met dirigent Efrem Verleng:  
TELEFOON: 06-30567774 Email: efremverleng@planet.nl .   Van harte welkom!                                                                                                                                 
Efrem Verleng, dirigent van Kinderkoor ‘The Voices of Kids’  Sittard 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Nederland)
mailto:efremverleng@planet.nl
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           VRAAG NAAR HEM IN HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING              

Iedereen die door leeftijd of broosheid van gezondheid zodanig getekend is dat hij of zij moet 

rekening houden met de eindigheid van ons menselijk bestaan in de nabije toekomst, kan 

vragen aan de priester om het Sacrament van de Ziekenzalving. Zo kan men zich 

persoonlijk voorbereiden op de ontmoeting met de Levende Zorgvolle Heer, en Hem vragen 

om troost en kracht, herstel of overgave! U kunt daarvoor de priester vragen die u wenst, 

waar u een goed contact mee heeft: het kan zijn met de deken 4512275, of pastoor Kerkhofs 

4008960 , of kapelaan Vd Wegen 4512628 of kapelaan Peters 4512497 of pastoor Ewals via 

kantoor parochie Overhoven.  Men kan dit Sacrament vaker in het leven ontvangen. 

Bewoners van verpleeghuizen of zorgcentra worden door de Geestelijke Verzorging hierop 

jaarlijks geattendeerd, in overleg met de priesters van onze parochies. Ook familie of nauw 

betrokken mantelzorgers kunnen dat aanvragen. Parochianen-aan-huis die graag van deze 

bijzondere pastorale zorg gebruik willen maken, mogen zich bij de jaarlijkse viering van dit 

Sacrament van Ziekenzalving aansluiten, ook bij een zorgcentrum in uw buurt. Maar als u 

meent hiervoor in aanmerking te (willen) komen (of een van uw dierbaren) dan moet u zich 

wel aanmelden. Dit jaar zijn dat de volgende data en locaties:                                                                                    

Kapel Hoogstaete dinsdag 12 maart om 10.00 uur 

Kapel De Baenje woensdag 26 juni om 18.00 uur 
Kerk H Hart van Jezus (Overhoven) op Zondag 29 september om 10u30 

Kapel De Kollenberg donderdag 21 november om 15.00 uur 
Voor aanmelding van parochianen die van hun thuisadres uit (dus buiten een 
verzorgingshuis) eraan willen deelnemen, kan dit geschieden bij een der priesters, de diaken 
of op kantoor of pastorie 4512275. Ook kunt u zich rechtstreeks bij de Dienst Geestelijke 
Verzorging opgeven en wel bij Diaken R. Fleischeuer, telefoon 06-10279717. Om uw eigen 
geestelijk welzijn, aarzel niet om u op te geven. God is immers bekommerd om uw en mijn 
heil. O.L.Heer zegt: Wees niet bezorgd, ik ben er voor jullie!!   Deken Wilbert van Rens. 

 

Parochie  H. Petrus en H. Michaël – Sittard 

                                                                             St.-Petruskerk: Kerkplein   St.-Michielskerk: Markt 

                                                                              Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3     

Deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960 

Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24  4512628 

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

NL51INGB0001032540  of  NL98RABO 0147603676 

 
 
 

H. DOOPSEL  
Sajenna, dochter v ouders De Bats-Vroonen, Am Obersthof 15, Hillensberg, * 6-1-2019 
Maceo, zoon  v ouders Vranken-Singh, De Samaritaan 72,  *13-1-2019 

Jaylaíza, dochter van ouders Zimmerman-Kowalewski, Verdistraat 14,  * 3-2-2019 

We bidden dat onze dopelingen Sajenna, Maceo en Jaylaiza  onder de goede zorgen 

v ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 
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                                  MEE NAAR LOURDES/BANNEUX  IN 2019 
Graag willen wij Lourdes onder uw aandacht brengen. Wij – Gerda 

Janssen en Minnie Wilbers - gaan zelf 2 keer per jaar mee als reisleiders 

naar Lourdes. Voor meer informatie of brochures kunt U een van ons 

(vrijwilligers) bellen of mailen. Wij regelen het dan voor U met het kantoor Huis van de 

Pelgrim te Maastricht. U kunt ook rechtstreeks naar kantoor Limburgse Bedevaart (Huis van 

de Pelgrim, zie http://www.huisvoordepelgrim.nl/) bellen 043-3215715 of voor meer 

persoonlijk contact over Lourdesbedevaart belt u Gerda Janssen 046-4516323  gerda-

janssen@live.nl of Miennie Wilbers 0475-541851 mienniewilbers@hotmail.com. 

►►►Maar wilt u meer informatie over Banneuxbedevaart, dan moet u rechtstreeks bellen         

naar Maastricht, Huis van de Pelgrim: 043-3215715.                                                               

 

 

 

OVERLEDEN 

 

Hub Geurts 
Sef Coumans 
Jan Collombon 
Zr. M. Christiane Corpelijn 

Sjeng Scheffer  
Frans Marx 
Liz Smeets 
Zef Streukens 

  
 Elisabeth v Barstr. 237 
 Brugstraat 205 
 Schuttestraat 2 
 Smithlaan 151 
 Tudderenderweg 305/68   
 Beethovenstraat 15 
 Lienaertstr. 159 Geleen  
 Misboekstraat 9  

 
84 jaar  
87 jaar 
80 jaar 
96 jaar 
62 jaar 
62 jaar 
91 jaar  
91 jaar 

 
†  03-01-2019 
†  05-01-2019 
†  13-01-2019 
†  16-01-2019 
†  18-01-2019 
†  28-01-2019 
†  04-02-2019 
†  07-02-2019 

 

 

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

 

STICHTING STILLE OMGANG LIMBURG EN OOST-BRABANT. 
Bernadettelaan 1a, 6374 BC Landgraaf  E-mail: verhaeg@ziggo.nl  

“Vreugde is het onmiskenbare teken van God” is de algemene intentie van de komende Stille 
Omgang die in de nacht van zaterdag 16 maart op zondag 17 maart 2019 traditiegetrouw in 
Amsterdam gehouden wordt.  
Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het eucharistisch wonder dat op 15 maart 
1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het 
mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam de 
STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, dit toen een geschrift werd ontdekt waarop de 
route van de middeleeuwse processie stond beschreven.  
Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit 
geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. Laten 
we hopen dat er dit jaar meer deelnemers zijn, zeker ook naar aanleiding van de boodschap 
die Mgr. Smeets ons meegaf bij gelegenheid van zijn wijding op 8 december 2018 op zijn 
dank je wel kaartje: Dat God jullie langs de goede weg geleide en moge zijn engel jullie 
vergezellen. 
Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar 
Amsterdam vv te vervoeren. Op zaterdagavond 16 maart vertrekken deze bussen. De 
opstapplaats in Sittard zal zijn aan de bushalte nabij het NS-station.  
Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims 
vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam 
gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 
uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. 
Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop 
koffie te drinken en een broodje te eten. 

mailto:gerda-janssen@live.nl
mailto:gerda-janssen@live.nl
mailto:mienniewilbers@hotmail.com
mailto:verhaeg@ziggo.nl
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Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg en Oost-
Brabant. De pelgrims uit Sittard worden zondagochtend 17 maart weer op de 
opstapplaats afgezet. De deelnemersprijs bedraagt € 25,- per persoon.  Aanmelding en 
kaartverkoop t/m vrijdag 8 maart bij de plaatselijke correspondent: Zr. Gisela van 
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132 AL SITTARD; Tel 046 888 95 93;  per 
mail reginacarmelizrg@gmail.com; Of bij  dhr Henk Verhaeg: tel. 06-28560997. 

 

GEZINSMIS Half Vasten 

Op zondag 31 maart (Zondag Halfvasten + Krombroodrapen) is er 

om 11.00 uur in de St.-Petruskerk een Gezinsmis. Ouders en 

kinderen, welkom! 
 

 

 

                  

 
Zondag 24 februari: Zevende Zondag door het Jaar. Op deze zondag is ook de 
herdenking van de sterfdag van de Dienaar Gods Deken Tijssen: hij wordt bijzonder 
herdacht in de H. Mis van 11u00! 
NB!!  Vanaf vrijdag 1 maart zijn de dagelijkse HH Missen weer in de St.-Petruskerk!! 
Vrijdag 1 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.    
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 3 maart: Achtste Zondag door het Jaar. (Vastenavondzondag). 
De dagelijkse Eucharistische Aanbidding in de St.-Michielskerk vervalt 
vanaf Vastenavondszondag 3 maart tot aan Donderdag 7 maart. Ook de 
kerken zijn zondag/maandag en dinsdag overdag gesloten, er is alleen de 
ochtendmis om 8u in de St.-Petruskerk. Denk eraan: op Maandag 4 en 
dinsdag 5 maart: Carnavalsmaandag en –dinsdag, zijn ook de Basiliek en  eveneens 
onze administratie die dagen gesloten ! 

 

 IN DE VEERTIGDAGENTIJD  in onze St.-Petruskerk: 
elke zondag om 16.00 uur: Vesperdienst  -  elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg  
Woensdag 6 maart: Aswoensdag: verplichte vasten- en onthoudingsdag,  begin van de 
Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen (8u en 19u) wordt de As gezegend en aan de 
gelovigen het askruisje uitgereikt. Begin van de Vastentijd en ook de start van de Vastenaktie 
(zie blz 4 en 5). 
Zondag 10 maart: Eerste Zondag van de Veertigdagentijd.  
Dinsdag 12 maart 10u: Kapel Hoogstaete H Ziekenzalving: opgave zie artikel blz 10  
Zondag 17 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd.  
Dinsdag 19 maart: St. Joep! Hoogfeest H. Jozef, bruidegom H. Maagd Maria.  
Zondag 24 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd. 
Maandag 25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). 
Zondag 31 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd: Zondag  “Laetare” 
(Halfvasten):  in Sittard  --   Zondag van Krombroodrapen. 11.00 u Gezinsmis. 
Vrijdag 5 april: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.    
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
 

LET OP:     DIT JAAR IS  SINT JOEP OP DINSDAG 19 MAART ! 

NB NB: er is op 19 maart geen ochtendmis van 8u in de St.-Petruskerk,  

wel om 9.30 uur in de Grote Kerk, met opluistering van Koor Canticorum!   

DE ST.-MICHIELSKERK IS MET ST. JOEP DE HELE DAG OPEN      

UW AANDACHT S.V.P. 

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com


PAROCHIEBLAD  HH. PETRUS EN MICHAËL -  H. HART V JEZUS -  H. BERNADETTE  -  H. PAULUS                          13  

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 6 april tot 18 mei 2019.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 25 maart 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 

ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS 

in H. Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!                 
NB!!  In winterperiode (1 dec-1 maart) zijn 

de dagelijkse HH Missen in St.-Michielskerk 

Zaterdag 23 februari 

Om 9u H Mis in Basiliek. 

Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; nadiensten Jan Collombon; 

Frans Marx, Liz Smeets, Zef Streukens, Mien 

Gubbens-van Berkum (Samenzang)  

Zondag 24 februari  

   Zevende Zondag door het jaar 

   Titelfeest onze Kerk St.-Petrus’Stoel 

alsmede gedenkdag Eerbiedwaardige 

Dienaar Gods Deken Ludovicus Tijssen 

11.00 uur gestpljrd overl. Dienaar Gods 

pastoor-deken Ludovicus Tijssen 
(Samenzang)  

Vanaf Vrijdag 1 maart zijn de dagelijkse 

HH Missen weer in de St.-Petruskerk. 

Vrijdag 1 maart 

   Eerste vrijdag van de maand 

08.00 uur tev OLV en H Bernadette voor 

priesters uit parochies en voor roepingen 

19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 

familie Bisschops-Maessen  

Zaterdag 2 maart 

Om 9u H Mis in Basiliek. 

Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur plev familie Dieteren-van Neer- 

Meyer; gestplev v overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

nadienst v Frans Marx, Liz Smeets, Zef 

Streukens, Mien Gubbens-v Berkum 

(Samenzang) 

Zondag 3 maart 

   Achtste Zondag door het Jaar  

11.00 uur plev Jan en Miny Reijnders-

Kuijpers; pljrd v Julius Leentjens 

(Samenzang)  

Maandag 4 maart 

08.00 uur voor de algemene noden van de 

Heilige kerk en wereld  

Géén avondmis 

Dinsdag 5 maart  

08.00 uur om geluk en welzijn voor de 

armsten van de wereld 

Géén avondmis 

Woensdag 6 maart  Aswoensdag  

Verplichte vasten- en onthoudingsdag 

08.00 uur lsm v overl ouders Kleikamp-

Cremers 

19.00 uur gestev levende en overl leden 

van C.V. Marotte Zitterd; gestev overl 

ouders Wim en Johanna Fabus-Kőnings en 

zoon Jo (Samenzang) 

Donderdag na Aswoensdag 7 maart 

08.00 uur voor alle overledenen wier 

namen niet meer gekend worden 

19.00 uur gestev Lies Roppe en overl vd 

fam Roppe-Kissels 

Vrijdag na Aswoensdag 8 maart 

08.00 uur om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld 

19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen 

19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag na Aswoensdag 9 maart  

Om 9u H Mis in Basiliek. 

Vigiliemis voor de zondag om 
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18.00 uur Plzwd v Sef Coumans; pljrd v 

Truus Thissen-Smeets; gestpljrd Jules 

Paques; plev levende en overl. leden kapel 

"Hel en Valsj"; gestplev vhet overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; nadienst v Frans Marx, Liz 

Smeets, Zef Streukens, Mien Gubbens-van 

Berkum (Canticorum) 

Zondag 10 maart  

   Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 

   11.00 uur Plzwd v Jan Collombon; pljrd v 

overl ouders Wil Köhlen-Janssen en voor 

Jan en Tilly Konings-Köhlen; gestplev 

echtpaar Arnoldts-Thissen; pljrd  Frans 

Fiddelers en Gertrudis Mostard; pljrd v 

Arno en Els Dieteren-Honings; gestplev 

Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels; pljrd Henk Stessen en zoon Paul 

(St.-Petruskoor) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 11 maart  

08.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer  

19.00 uur gestev levende en overl. leden 

fam. Musolf-Nyssen  

Dinsdag 12 maart 

08.00 uur om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld 

19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie  

Woensdag 13 maart 

08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 

zijn welwillende Zegen 

19.00 uur voor de algemene noden van de 

Heilige kerk en wereld  

Donderdag 14 maart 
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie          

19.00 uur v overl vrijwilligers in onze 

parochies 

Vrijdag 15 maart 

08.00 uur om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld 

19.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer  

19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag 16 maart                              

Om 9u H Mis in Basiliek. 

Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur gestplev v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux, nadiensten v Liz Smeets, Zef 

Streukens, Mien Gubbens-van Berkum 
(Samenzang) 

Zondag 17 maart 

Tweede Zondag vd Veertigdagentijd  

11.00 uur plev uit dankbaarheid bgv een 

verjaardag en v overl familieleden 

Willems-Vroemen; plev v overleden 

weldoeners van de H. Petruskerk; 

overleden familieleden Pier-Weijzen 
(Samenzang) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 18 maart                             

08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen 

19.00 uur voor de algemene noden van de 

Heilige kerk en wereld  

Dinsdag 19 maart hoogfeest 

   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 

08.00 uur vervalt!   
09.30 uur Pl. H. Mis gestplev v zielenrust 

v pastoor-deken mgr. Ben Janssen vw De 

Mander; gestplev zuster Ida Mevissen en 

Harrie Mevissen; RD Jo Simons; v over-

ledenen vd fam Joseph Brandts-Rouschop 

uit dankbaarheid (D) (Canticorum) 

19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 

zijn welwillende Zegen 

Woensdag 20 maart 

08.00 uur ev v overledenen vd fam. Joseph 

Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D  

19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 

Donderdag 21 maart 

08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie  

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Vrijdag 22 maart 

08.00 uur om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld 

19.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer  

19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag 23 maart                                              

Om 9u H Mis in Basiliek. 
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Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur gestplev levende en overl. leden 

vd fam Thijssen en Sevens, tevens v Robert 

Thijssen; pljrd. Catherine America-Vink; 

plev familie Dieteren-van Neer-Meyer; 

gestpljrd Jes Beaumont en v Jo van 

Mulken; gestplev v overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, 

nadiensten v Zef Streukens, Mien 

Gubbens-van Berkum (Samenzang) 

Zondag 24 maart  

 Derde Zondag vd Veertigdagentijd  

11.00 uur gestpljrd Mia Zentjens-Paes en 

Wiel Zentjens (St.-Petruskoor) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 25 maart Hoogfeest (Maria 

Boodschap) Aankondiging van de Heer  

08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen 

van bisdom en parochie 

19.00 uur gestjrd Sef Heuts; ev Nico 

Bitsch, priester van Bisdom Roermond 

Dinsdag 26 maart 

08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 

zijn welwillende Zegen 

19.00 uur  om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld 

Woensdag 27 maart 

08.00 uur voor overleden bisschoppen van 

ons diocees  

19.00 uur voor de algemene noden van de 

Heilige kerk en wereld  

Donderdag 28 maart  

08.00 uur overl. grootouders Simonis-

Tummers en ouders Hage-Simonis 

19.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer  

Vrijdag 29 maart 

08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie  

19.00 uur vh welzijn van ons bisdom 

19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag 30 maart   

Om 9u H Mis in Basiliek. 

Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur gestpljrd Jean Willems; gestplev 

gestplev vd zielenrust van het overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath 

Krux (Samenzang) 

Zondag 31 maart (Krombroodrapen) 

   Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  

    Zondag Laetare  -  Halfvasten -  

11.00 uur gestpljrd overl echtelieden Harry 

Marx en Philomène Marx-Donners; 

gestpljrd ouders Custers-Stassen; gestpljrd 

voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. 

Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders 

Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn 

broer en zusters (Gezinsmis) 

16.00 uur Vespers 

Maandag 1 april                                     

08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 

zijn welwillende Zegen 

19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen 

van bisdom en parochie 

Dinsdag 2 april 

08.00 uur om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld 

19.00 uur  v overl priesters van ons bisdom 

Woensdag 3 april  

08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie  

19.00 uur v overl diakens van ons bisdom 

Donderdag 4 april 

08.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer  

19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie  

Vrijdag 5 april 

08.00 uur v alg. noden H.kerk en wereld  

19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 

familie Bisschops-Maessen 

19.30 uur Kruisweg  

Zaterdag 6 april  

Om 9u H Mis in Basiliek. 

    ST.-MICHIELSKERK   

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 

- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 24 februari  
   Zevende Zondag door het jaar 

09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cathari-

na Krux; v Zr Marie Christiane Corpelijn 

(Samenzang) 
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Maandag 25 februari  

08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie (D 2)  

19.00 uur voor de algemene noden van de 

Heilige kerk en wereld  

Dinsdag 26 februari  
08.00 uur tot lof en zegen a.d. Heer  

19.00 uur v geest. welzijn van de parochie 

Woensdag 27 februari    
08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen 
van bisdom en parochie 

19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn 

welwillende Zegen 

Donderdag 28 februari 
08.00 uur overl grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis 
19.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld 

Vanaf Vrijdag 1 maart zijn de dagelijkse 

HH Missen weer in de St.-Petruskerk. 

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00- 

12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste 
Zondag 3 maart 
   Achtste Zondag door het jaar 
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux (Samenzang) 
Zondag 10 maart 

   Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 

09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echt- 

paar Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (Samenzang) 

Zondag 17 maart  
 Tweede Zondag vd Veertigdagentijd –  

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; v 

zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Catharina Krux 

(Samenzang)  
Dinsdag 19 maart - Hoogfeest van  
   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria  
Openstelling Kerk vw St. Joep 

Zondag 24 maart     

   Derde Zondag vd Veertigdagentijd  

09.30 uur gestpljrd René Oberdorf;   

gestplev v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hubertina Cath. Krux (Samenzang) 

Donderdag 28 maart    OPEN KERK 
10u30-12u30 Uitstelling+Aanbidding 

Zondag 31 maart (Krombroodrapen) 
   Vierde Zondag vd Veertigdagentijd –  
    Zondag Laetare  -  Halfvasten -  

09.30 uur gestplev v zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux (Cantate) 

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 24 februari  
    Zevende Zondag door het Jaar 
(Basiliekkoor) 
10.00 uur pljrd Wil Hoorens; v overl echtp 
Caulfield–Tholen; v de kinderen van de 
Kinderkrans   
Donderdag 28 februari  
10.30 uur v overl. echtp.Caulfield-Tholen; 
overl.l. vd Aartsbroederschap; v de 
kinderen vd Kinderkrans; uit Dankbaarheid; 
voor Mevr. Rossiau-van Limpt  
Zaterdag 2 maart 
09:00 uur overl echtp.Caulfield-Tholen   
Zondag 3 maart 
   Achtste Zondag door het Jaar 
10.00 uur levende en  overl. leden v 
Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-
Tholen  Basiliek namiddag gesloten. 

Maandag en Dinsdag: Basiliek de hele dag 
gesloten. 
Donderdag na Aswoensdag 7 maart 
10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans; v 
overl l v d Aartsboederschap; overl 
echtp.Caulfield-Tholen  
Zaterdag na Aswoensdag 9 maart 
09.00 uur v  overl echtp.Caulfield-Tholen 
Zondag 10 maart (Basiliekkoor) 
   Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 
10.00 uur v overl echtp.Caulfield-Tholen 
Donderdag 14 maart 
10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans; 
overl echtp.Caulfield-Tholen; v overl leden 
v d Aartsbroederschap. 
Zaterdag 16 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 17 maart  
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   Tweede Zondag vd Veertigdagentijd   
10.00 uur  jrd ouders Frits en Leonie 
Meulenberg-Schreurs; v overl 
echtp.Caulfield-Tholen 
Dinsdag 19 maart hoogfeest 

   H Jozef, bruidegom vd Maagd Maria 
BASILIEK HELE DAG OPEN VOOR 

DEVOTIE: H Mis 9u30 in H Petruskerk 

Donderdag 21 maart 

10.30 uur Sef Kleinjans; uit dankbaarheid 

voor het gezin van zoon Vergeer en partner 

en 5 kinderen; v  de kinderen v d 

Kinderkrans; overl echtp. Caulfield-

Tholen; overl l v d Aartsbroederschap. 

Zaterdag 23 maart  
09.00 uur v  leden v d Aartsbroederschap 

Zondag 24 maart (Basiliekkoor) 

   Derde Zondag vd Veertigdagentijd   
10.00 uur Jaard. voor Cor Verbeek (van 

zijn kinderen en kleinkinderen); overl  

echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 28 maart 

10.30 uur v  de kinderen v d Kinderkrans; 

overl echtp. Caulfield-Tholen; overl leden v 

d Aartsbroederschap     

Zaterdag 30 maart   
09.00 uur  overl echtp.Caulfield-Tholen.; 

Zondag 31 maart (Krombroodrapen)  

    Vierde Zondag vd Veertigdagentijd 

(Antine Drost verzorgt muzikaal de Mis) 

   Zondag Laetare  -  Halfvasten  

10.00 uur v overl ouders Castro-Schellinx; 

v overl echtp.Caulfield-Tholen 

Donderdag 4 april  
10.30 uur gest.jrd v Tonny Willemen;  

overl.echtp Caulfield-Tholen; overl leden 

vd Aartsbroederschap; vd kinderen van de 

Kinderkrans  

Zaterdag 6 april   

09.00 uur  v leden vd Aartsbroederschap 

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. Opnieuw doen we een beroep op heren, dames die de 
Basiliek een warm hart toedragen. Wie komt ons helpen om de mooie stal in december in volle 
glorie te laten pronken in de Basiliek. Ook zoeken we koperpoetsers(sters ). Tweemaal in het 
jaar - voor de feestdagen - vragen onze kandelaars en dergelijke artikelen wat aandacht. Wie 
heeft een uurtje voor de Basiliek? Reageren mag elke morgen van dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.30 tot 12.00 uur 046 4515141. Opgave misintenties vòòr maandag 25 maart 2019  
(NB LET OP: opgave dus ruim 10 dagen eerder voor verschijnen parochieblad!!) 
 

 

                                       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 1 maart en 5 april (1

e
 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 

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl


18                                                                           22e jaargang,  nr.3 – 23 februari 2019 

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 t/m vrijdag de openingstijden van 10-16u 
zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het hele jaar van 14-16u. 
 

 
7

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 23 feb 19.00 u OLV van Lourdes 

Woensdag 27 feb 19.00 u t.e.v. H. Antonius 

8
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 2 mrt 19.00 u Jrd Jo Boers 

Woensdag 6 mrt 19.00 u Aswoendag tiv welzijn van de parochie 

1
E
 ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 9 mrt 19.00 u OLV van Lourdes 

Woensdag 13 mrt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2
E 

ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 16 mrt 19.00 u OLV van Lourdes 
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Woensdag 20 mrt 19.00 u Tot zekere Intentie 

3
E
 ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 23 mrt 19.00 u OLV van Lourdes 

Woensdag 27 mrt 19.00 u t.e.v. H. Antonius 

4
E
 ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 30 mrt 19.00 u OLV van Lourdes 

Woensdag 3 apr 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 23 maart bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.  

 
Zondag 24 februari:  Zevende Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang                       
Annie Nicoll – Poussart; nadienst Eugène Bours    (Familiemis met de zusters)                                                                                                        
Zondag  3 maart:  Achtste Zondag door het Jaar 10.30 uur Volkszang                               
Nadiensten: Eugène Bours en Leentje Fleischeuer-Meulenberg                                                                                                                                                                                        
Woensdag 6 maart:    Aswoensdag   19.00 uur Cantate                                
NB  Verplichte Vasten- en onthoudingsdag: voor het geestelijk welzijn van onze parochie                                                                                                                                                                                                                                         
Zondag 10 maart:  1

e
 zondag vd Veertigdagentijd 10,30 uur Volkszang                                  

Jaardienst overleden echtpaar Luyten-Cremers en overleden familie; jaar dienst Mis Heijnen – 
Jeurissen; zwk.dienst Eugène Bours; nadienst Leentje Fleischeuer-Meulenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Vrijdag 15 maart: Viering van het H. Vormsel  19.00 uur Sound 70                                                                   
Zondag 17 maart: 2

e
 zondag vd Veertigdagentijd  10.30 uur  The Voices of Kids                    

Chrit Gruisen; nadienst: Leentje Fleischeuer-Meulenberg   (gezinsviering)                                                                                                                                                                                                    
Zondag 24 maart: 3

e
 zondag vd Veertigdagentijd  10.30 uur Sing4You                                                          

Nadienst: Leentje Fleischeuer-Meulenberg 
Zondag 31 maart: 4

e
 zondag vd Veertigdagentijd  10.30 uur Schola                                                       

Annie Nicoll - Poussart    
OVERLEDEN  Op 8 jan. overleed mw. Tiny Hanssen Smeets van Dr. Nolenslaan 18 (83 jr). 
Op 24 jan. overleed dhr. Eugène Bours van de Smithlaan 151 (95 jr),. zwd 10 maart. Op 8 febr. 
Overleed mw. Leentje Fleischeuer-Meulenberg van Geldersestraat 19 (74 jr.), zwd 7 april. 
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.        
HUISPAASKAARS Dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om 
een Huispaaskaars te bestellen. Ze zijn verschillend van grootte en 
prijs. U kunt deze bestellen via een intekenlijst achter in de kerk, 
via het parochiecentrum of via mail: 
L.Bosman@bosmanbestrating.nl met vermelding van Naam, Adres en tel. nummer. De uiterste 

mailto:L.Bosman@bosmanbestrating.nl
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besteldatum is zondag 31 maart. U krijgt dan bericht wanneer u ze kunt afhalen in het 
parochiecentrum. Het zou fijn zijn als u vooraf betaalt!                                                                                                                                                                                                
GEZINSVIERING  Op zondag 17 maart is er weer een gezinsviering. In deze viering zal aan-
dacht besteed worden aan de Vastenactie, waarover u elders in dit parochieblad kunt lezen op 
blz 4+5.  De kinderen krijgen een spaarpotje om voor deze actie te gaan sparen. Het kinderkoor 
“The Voices of Kids” zal in deze viering passende liedjes laten horen. Iedereen jong en oud is 
van harte welkom!                                                                            
KINDERKOOR ‘THE VOICES OF KIDS’:   Er is een uitgebreid artikel in dit parochieblad  
(zie blz 9) om kinderen hartelijk uit te nodigen mee te doen aan dit prachtige koor. Lees goed 
het artikel. Deelname aan ons kinderkoor is geheel gratis! Je kunt al eens kijken op onze web-
site: http://voicesofkids.123website.nl   Je kunt je daar aanmelden , maar je kunt  ook een email 
sturen naar dirigent Efrem Verleng. E: efremverleng@planet.nl of T: 06-30567774 
KOFFIEDRINKEN    Op zondag 3 maart kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen 
drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!  
THUISCOMMUNIE Op zondag 10 maart 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 24 maart aanleveren.  

Pastoraal Team: 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10    4512275 

Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107    4008960 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24    4512628 

Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard   4512497 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2   4528072 
Centrale administratie parochiecluster:         4512275 

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken 

van overige zaken is de administratie geopend op maandag 

t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 u !! 

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

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 
 

 

KERKBALANS:  VERGEET UW KERK NIET 
Parochie HH. Petrus en Michaël:           NL98 RABO 0147603676 

Parochie H. Bernadette-Baandert:         NL07 INGB  0001571973 

Parochie H. Hart-Overhoven:                NL37 INGB  0001035314 

Parochie H. Paulus-Limbrichterveld:    NL86 INGB 0003268633 

Alg. banknummer Parochiecomité:        NL51 INGB 0001032540 

 Het volgende parochieblad Jaargang 22 no. 4 verschijnt op 
6 april en loopt tot 18 mei 2019. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 25 maart 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. 
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mailto:efremverleng@planet.nl
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