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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 18 mei 2019.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
WIJSHEID EN GELOOF VAN DE ONLANGS OVERLEDEN
KARDINAAL GODFRIED DANNEELS: DE MACHT VAN DE DOOD
In ieders leven is het wel eens Goede Vrijdag. Niemand blijft ervan gespaard: onze ouders
sterven, een kind, een vriend… En we rouwen, zoals de vrouwen. De eerste troost bieden de
dagelijkse bezigheden. Er komt zoveel kijken bij een begrafenis! We denken dat we de steen
niet kunnen wegrollen: de steen van de dood is veel te zwaar. We hebben
alleen ons geloof: dat brengt ons in een andere wereld, de wereld van God.
Hij rolt de steen weg en zegt als we bij een graf komen: ‘Hier is leven, geen
dood.’ Ook nu zit er in al de graven van onze geliefden een man in het wit.
Niet meer de engel, maar de kerk en haar priester. Ze zeggen: ‘Zoek je je
dode? Hij is niet hier, hij leeft!’ Zo machtig is God, dat hij zijn Zoon heeft
opgewekt uit de dood. En ook ons en onze geliefden zal God onze Vader
doen verrijzen. Wat Jezus overkomen is, overkomt ook onze doden. De dood
heeft niet het laatste woord! Maar is dat niet moeilijk te geloven zul je
misschien zeggen. Ja, de vrouwen liepen ook weg, ze waren ontdaan. Ze
hadden tijd nodig en ook de steun van de apostelen om te geloven. De
boodschap van de verrijzenis heeft tijd nodig om in ons door te dringen.
Want de steen van de dood is zwaar… Ook wij hebben in ons leven tijd
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nodig om tot geloof te komen in de prediking van de kerk. Daarom doe ik het steeds
opnieuw. Het is in onze tijd té stil rond het verrijzenisgeloof geworden. En toch is het zo: we
zijn door het doopsel met Christus aaneengegroeid tot één enkele plant. Kijk naar Christus,
naar wat er met hem is gebeurd: hij leeft! En kijk naar je eigen leven en dat van je geliefden:
ook wij zullen eens leven bij God! Dan pas zal het voor ons helemaal Pasen zijn.
Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)

PASEN: HET FEEST VAN EEUWIGE VREUGDE IN JE LEVEN.
Maar eerst dit: Hoe komt het toch dat we soms boos zijn? Er is geen enkele reden om boos te
zijn en toch: niemand doet je kwaad of het loopt niet zoals je gewild had. Gek eigenlijk. Als
het geen boosheid is…. ben je dan chagrijnig? Als je werkelijk verdriet hebt om een zieke,
een overledene, dat is tastbaar, voelbaar. De reden is dan duidelijk. Maar chagrijnig? Dat
woord chagrijn gebruiken we vaak bij liefde: chagrin d’amour: liefdesverdriet. Het is
afkomstig van een bekend Frans lied dat ons voorhoudt dat vreugde in de liefde slechts een
moment duurt, maar verdriet echter heel je leven….Dat betekent zoiets als: Je hebt de ware
liefde ontdekt, maar je kunt het niet vervuld zien. Je geliefde heeft je misschien in de steek
gelaten, of de liefde wordt afgewezen, niet beantwoord, in ieder geval onbegrijpelijk, je hebt
er geen grip op, je kunt er niets aan veranderen. En het vervelendst van al deze ervaringen is
het feit dat het je leven van elke dag bijna bepaalt, het vergalt je dagelijkse leven, je kunt er
maar niet aan wennen, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Het verzuurt je leven,
chagrijnig is dan misschien het juiste woord.
Het lezen van de H Schrift, het lezen van Gods Woord maakt van de lezer een zoeker. Hoe
meer je het Woord Gods tot je neemt, hoe meer je wilt weten, hoe meer dat het je een plaats
geeft in je leven. Je voelt dat Gods woord mensen liefdevol wilt maken…. En dat geluk mag
je doorgeven. Het voelt duidelijk als een geluk aan. Je gaat Zijn woorden ook in de praktijk
van elke dag ervaren. Maar wat als die momenten komen die je niet kunt plaatsen, en dan
overvallen je beklemmende gevoelens. Van opstand en waarom vragen? Vooral je omgeving
kan je beklemmen. Maar toch: iemand die niet opgeeft, blijft hopen dat die liefde toch eens
gaat komen. Hij/zij blijft zoekende, blijft lezen in de H. Schrift en verdiept zijn leven. Echte
verliefdheid wordt immers liefde. God en de mens wordt verliefd op elkaar. Een prachtig
voorbeeld daarvan kunt u lezen in het boek Hooglied van het Oude Testament. Als schrijver
van dit Bijbelse boek wordt beschouwd de wijze Koning Salomon, die met Gods wijsheid
bekleed is. God is zo verliefd op de mens (en ook andersom) dat Hij a.h.w. over het hek
gluurt om zijn geliefde te volgen en niets van Zijn geliefde wilt missen.
Weet U, velen van ons zijn wel verliefd geweest. Hun verliefdheid is bij velen gegroeid naar
een blijvende liefde naar elkaar: huwelijk, trouw enz. Maar past dit beeld ook eens toe op
onze verhouding met de Heer. God is/was verliefd op ons: het begon in het doopsel. Daar
begonnen de eerste contacten. God ziet naar je om, en als het goed is wederzijds. Maar zeg
eens eerlijk: wat gebeurt er als de ene geliefde niet meer antwoordt?? Als je zondag na
zondag bij je Geliefde wegblijft…… en dan blijven geloven dat die Geliefde misschien toch
eens op een zondag (terug)komt …. Dat moet je wel Goddelijke Liefde hebben!?? Heb je die
niet, dan word je chagrijnig……
Een Goede God die zich opoffert aan het Kruis, die tegen de goede moordenaar zegt: heden
zul je met mij zijn in het paradijs…. zo’n goede God wordt nooit chagrijnig. Maar zijn de
gelovigen dan soms chagrijnige zoekers … neen, te midden van vele goede gelovigen vinden
we altijd hen die “chagrijnig” zijn. Verbitterd, verdrietig, leeg, vol verwijten en wijzend naar
de ander, wachtend en over de heg loerend om over een ander iets negatiefs te zeggen.
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Hoe komt het toch dat men soms zo chagrijnig en negatief kan zijn? Men ziet dan bij zo’n
persoon eerder de boosheid in plaats van blijheid en verliefdheid. Mist men godsdienstige
verbondenheid? Kerkelijke verbondenheid is immers je verliefdheid laten volgroeien naar
ware liefde. Maak van het geloof dat je ontvangen hebt, geen chagrin d’amour! Pasen nu is
het feest van die Verliefdheid die bij jou tot een hoogtepunt is gekomen: je hebt je geliefde
gevonden: de ware Liefde. Hij is voor U en mij uit de dood opgestaan! Zalig Pasen.
Deken Wilbert van Rens.
GEBEDSINTENTIES
april
De algemene gebedsintentie voor de maand april luidt: Voor humanitaire
2019
helpers in oorlogsgebieden. Voor artsen en humanitaire medewerkenden in
oorlogsgebieden, die om het leven van anderen te redden, gevaar lopen voor
eigen leven. De pauselijk gebedsintentie voor de evangelisatie voor de maand
mei luidt: De Kerk in Afrika. Dat de Kerk in Afrika door het engagement van
mei
haar leden het zaad mag zijn, dat de volkeren tot eenheid brengt, en een teken
2019
van hoop voor dit continent.

Vastenactie 2019: Van Os naar Tractor

Parochies van de dekenaten Schinnen en Sittard kiezen in 2019 tijdens de Vastenactie
voor de derde en laatste keer voor een project van de stichting “Geef de Kinderen van
Mpongwe een Toekomst (GKMT)", opgericht door Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek
Met de Vastenactiegelden van 2017 is de gehele elektriciteit aangelegd in de grote school
voor Landbouw en Techniek in Mpongwe, Zambia. Een geweldige klus. Op dit moment
worden de gelden van de opbrengsten van de Vastenactie 2018 besteed. Er is een keuken
gebouwd en ingericht om de studenten van eten te voorzien en om te kunnen gebruiken voor
de cursus Koken. Er is een naaiatelier ingericht voor de cursus Ontwerpen, Knippen en
Naaien en inmiddels draait de cursus al op volle toeren. De kippenrennen maken we in de
loop van het voorjaar en andere leermiddelen schaffen we zo spoedig mogelijk aan.
In 2019 willen we het landbouwonderwijs en de landbouwmechanisatie een flinke impuls
geven. Met het Vastenactieproject ’Van Os naar Tractor’ (aanschaf van een tractor met ploeg,
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

3

eg, zaai- en maaimachine) hopen we niet alleen het niveau van het landbouwonderwijs te
verhogen, maar ook veel kosten te besparen, omdat we nu zelf onze 9 ha landbouwgrond
kunnen bewerken en geen dure machines meer hoeven te huren. Bovendien kunnen we nu
zelf de tractor en toebehoren verhuren aan de
boeren in de omgeving tegen aantrekkelijke
prijzen. Ook bouwen we een afdak voor de
machines. Totale kosten 44.000 euro.
Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktieofferblokken 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 dan even naar de
administratie 046-4512275, of mail naar kantpastoriesittard@gmail.com.
LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld
dekenaat 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 van de vastenactie: NL 21 INGB 0003000046 tnv Missieburo Roermond.

ERE/WAARDERINGSSPELD H. BERNADETTEPAROCHIE UITGEREIKT.
Op 20 februari j.l. mocht Dhr Hub Moonen, Frans Erensstraat 5, dit bijzonder Ereteken
ontvangen voor al zijn inzet in de parochie H. Bernadette/Baandert. De heer Moonen was
vanaf het begin van deze parochie (1957) actief bij het parochieleven betrokken. Hij zorgde
voor de distributie van het parochieblad ‘Baandert Bouwt’ en zette dit werk voort toen het
een gezamenlijk parochieblad van het cluster werd. Hij was een vaste collectant in de
Bernadettekerk en, na de onttrekking aan de eredienst daarvan in 2010, zette hij deze
activiteit voort in de St.-Michielskerk. Ook voor huis-aan-huis-collectes, zoals bijvoorbeeld
voor de Vastenactie, maar ook verspreiding parochieblad enz. nooit werd een vergeefs beroep
op hem gedaan.. We wisten toen bij de uitreiking dat hij erg ziek was, maar zijn overgave en
dankbaarheid sierden hem bijzonder. Al een paar dagen later stierf hij in vrede. We bidden
dat zijn werk en inzet haar bekroning mag vinden in Gods Koninkrijk. We wensen zijn vrouw
en kinderen sterkte en troost. Hij moge rusten in Gods vrede!
Deken Wilbert van Rens.

REGINA CARMELI

• H. Mis: dagelijks om 09.00 uur
• Eucharistische aanbidding:
zondag (niet na de 1e vrijdag), 1e vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
• Rozenhoedje: maandag t/m vrijdag om 18.25 uur
• Gebedstijden van de zusters (in het Duits):
Werkdagen: 05.50 u: Lauden, ½ uur meditatie; 11.00 u: Lezingendienst, Sext;
17.10 u: Vespers, ½ uur meditatie; 20.15 u: Dagsluiting
Zon- en feestdagen: 07.00 u: Lauden; 11.00 u: Lezingendienst, Sext;17.00 u: Eucharistische
Zegen, Vespers (na de 1e vrijdag: NL Vespers); 20.15 u: Dagsluiting
- Woensdagen in de Vastentijd: Bezinningsavonden: 10 april 2019 (19.30 - 20.45 uur)
Voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag
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Inleidster: Zuster M. Renata, Carmel. D.C.J. Kosten: € 5,00 per avond
- 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
- Dinsdag 16 (17.30 uur) - vrijdag 19 juli 2019 (13.30 uur): Retraite in stilte
Schoonheid in scherven: De innerlijke Weg van Juan de la Cruz in de geest van Dietrich
Bonhoeffer -- Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam
Kosten: € 162,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
- 1 x im Monat donnerstags von 15.00 bis 16.00 Uhr: Friedensgebet
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
MODERGOADS
maria
modergoads
en vrouw

maria
altied kortbie
veur klein en groat

dae leefdevolle blik
al ièwelank

euver de ganse waereld
bewóndering

e loesterend oar
gebede en gezank

de rös
en de oestsjtroaling

versjiening
in ’t blauw

’n plaats in mien hart
tot aan mienen doad

Jo van Es, Ulesjtroate
Uit: “D’r Hergod versjteet och plat”, stichting LiLiLi 2010
LENTECONCERT OP ZONDAG 19 MEI A.S.
IN DE KERK VAN HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP TE SITTARD
De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ organiseert een ‘Lente – Concert’ op
zondagmiddag 19 mei 2019 om 15.00 uur in de Kerk van het Apostolisch Genootschap,
gelegen aan de Kromstraat 8, 6133 AB Sittard-Ophoven. U kunt deze middag genieten van
koorzang en solozang met orgel- en pianobegeleiding. Het concert zal verzorgd worden door
het Gemengd Zangkoor van het Apostolisch Genootschap en mezzosopraan Ellen
Zimmer. De orgel- en pianobegeleiding zal verzorgd worden door Jo Canten. De toegang
van het concert betreft een vrije gave voor de restauratie van het orgel uit het Franse
Klooster. Indien u met de auto komt dan kunt u het beste parkeren in de Kromstraat of de
Geuweg. Er is een beveiligde fietsenstalling. Het kerkgebouw is met rolstoel en scootmobiel
toegankelijk en er is ringleiding aanwezig in het kerkgebouw.
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U bent van harte welkom! Voor inlichtingen kan men contact opnemen met:
Stichting Behoud Franse Klooster
Efrem Verleng, secretaris 06-30567774
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
www.stichtingbehoudfranseklooster.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 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!
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.

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.!
TEKSTEN OM VAN TE LEVEN
Uit de wijze waarop wij bidden, blijkt al dat ‘de Bijbel’ of ‘de Schrift’ voor ons een
belangrijke inspiratiebron is. De Bijbel is niet één boek, maar een hele bibliotheek van
kleinere en grotere ‘boeken’. Talrijke mensen hebben ooit aan het schrijven ervan
meegedaan. Ze zijn ontstaan binnen een spirituele traditie die sterk gericht is op ons aardse
bestaan en die de zwakkere de voorkeur geeft boven de sterkere. De Bijbel wordt verdeeld in
twee gedeelten: het Oude Testament (de boeken tot de tijd van Jezus) en het Nieuwe
Testament (de teksten van de jonge kerk). We hebben tot nu toe al een hele serie van boeken
uit het Oude Testament besproken. Nu dan weer een tweetal belangrijke boeken uit Uit Oude
Testament
I en II Kronieken: Het is mogelijk dat deze 2 bekende boeken “Kronieken” oorspronkelijk
deel uitmaakten van een groter werk, waar ook de andere OT- boeken Ezra en Nehemia (die
we al eerder besproken hadden) deel van uitmaakten. Een verdere aanwijzing hiervoor is het
einde van 2 Kronieken, waarvan de laatste verzen identiek zijn aan de eerste verzen van het
boek Ezra.
Omdat 2 Kronieken sluit met de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, moeten de
boeken samengesteld zijn na deze terugkeer. In de Joodse rabbinale traditie wordt Ezra als
auteur gezien. De datering zou dan tussen 450 v.Chr. en 435 v.Chr. liggen. Deze opvatting is
tot in de 17e eeuw gehandhaafd. Ook in geest, stijl en woordkeus zijn er grote
overeenkomsten tussen Kronieken en Ezra.
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In hun algemene opzet zijn de boeken eerder didactisch dan historisch.
Het hoofddoel van de schrijver lijkt het presenteren van morele en
religieuze waarheden te zijn. Religieuze instellingen krijgen soms
meer aandacht dan politieke gebeurtenissen. De geslachtsregisters in
de eerste 9 hoofdstukken zijn voor de moderne lezer uitermate saai,
maar voor de Joden uit die tijd een belangrijke bron van publieke
staatkundige informatie. Ze vormden de basis voor de verdeling van
het land, en voor de wijze en taakverdeling van de diensten in de
tempel. Immers alleen de Levieten en hun nakomelingen hadden het
recht in de tempel te dienen, en hun kwamen ook de eerstelingen van
de oogst toe.
Het onderwerp van de Davidische monarchie loopt als rode draad door deze twee boeken.
De behandelde koningen zijn uitsluitend die van het zuidelijke koninkrijk, de koningen van
het noordelijke tien stammenrijk worden niet vermeld.
Een tweede rode draad wordt gevormd door de Tempel. De verhuizing van de ark naar
Jeruzalem krijgt hier meer aandacht dan in het boek Koningen. Bij de regering van Salomo
wordt verhoudingsgewijs zeer veel ruimte besteed aan de tempelbouw. De nadruk ligt op de
koningen die God trouw zijn: we lezen over David 20 hoofdstukken; Salomo 9 hoofdstukken;
Asa 3 hoofdstukken; Josafat (II Kron. 17-20) 4 hoofdstukken; Joas 2 hoofdstukken; Jehizkia
4 hoofdstukken. Koningen die "doen wat kwaad is in de ogen des Heeren" krijgen veel
minder aandacht, vaak minder dan 1 hoofdstuk. De schrijver versterkt hiermee zijn
boodschap: wanneer de mensen Hem zoeken, zegent hij hen met voorspoed, rijkdom en
overwinning. Het verlaten van God valt samen met overheersing en aanvallen van
buurvolken.
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 kap. A. vd Wegen 046-4512628 of kap. 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!

ROEPINGENZONDAG 12 MEI A.S.: BID TOT DE HERDER!
Bid tot de Herder! Dat is dit jaar het landelijk thema van Roepingenzondag. Elk jaar op de
vierde zondag van Pasen wordt in de kerk extra gebeden om roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat en het godgewijde leven. Dit jaar is dat op zondag 12 mei. We zullen er tijdens
de vieringen in onze parochie ook bij stilstaan. Ook is er dat weekeinde een extra collecte ten
behoeve van de Paredis Stichting, die de opleiding tot priesters en diakens financieel
mogelijk maakt. Tijdens Roepingenzondag is er in de kathedraal in Roermond een speciaal
gebedsuur voor roepingen. Van 13.00 uur tot 16.00 uur is er doorlopend gelegenheid om
samen met religieuzen van diverse gemeenschappen en congregaties te bidden voor
roepingen. Tevens is er voor mensen die over een religieuze roeping nadenken, gelegenheid
voor een persoonlijk gesprek hierover met bisschop Harrie Smeets. Om 16.00 uur is er ter
afsluiting van Roepingenzondag een vesperdienst in de kathedraal met de bisschop.
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DATA 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. Wilt men dit
gezamenlijk met anderen ontvangen, dan zijn dit jaar op de volgende data en locaties:
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 ‘n 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. Wil men het persoonlijk ontvangen: neem dan contact op met
een onzer priesters. 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.
JE MOET HET MAAR WETEN: DE KRUISDAGEN
De maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaart hebben in de katholieke traditie een
eigen naam. Het zijn de Kruisdagen. Zo worden zo genoemd, omdat van oudsher op die
dagen een processie door de velden wordt gehouden, waarbij het kruis voorop gaat. De
Kruisdagen zijn bedoeld om God te danken voor de schepping en de vruchten van de aarde.
Tijdens de processie langs de velden wordt Gods zegen over een goede oogst afgesmeekt.
De protestantse kerken kennen daarvoor de 'Biddag voor gewas en arbeid' in het vroege
voorjaar. Katholieken doen dit al sinds de eerste eeuwen op de 'Kruisdagen'.
De oorsprong van de Kruisdagen gaat terug tot de vijfde eeuw. In het jaar 469 riep bisschop
Mamertus van de Franse stad Vienne op tot een boeteprocessie, omdat zijn stad leed onder
aardbevingen en mislukte oogsten. In 511 nam de synode van Orléans dit gebruik over en
paus Leo III sloot zich daar enkele tientallen jaren later bij aan. Sindsdien trekken de
gelovigen in de drie dagen vóór Hemelvaart in processie door de velden en langs de akkers
om te bidden voor een goede oogst.
Sinds de liturgiehervorming van de jaren '60 van de vorige eeuw geldt tijdens de kruisdagen
een algemene intentie om te bidden voor de noden van de mensen en vooral voor de
vruchtbaarheid van de aarde en van de menselijke arbeid. De traditie van de Kruisdagen was
min of meer verdwenen, maar een aantal jaren geleden hebben de Nederlandse bisschoppen
de Kruisdagen weer op de liturgische kalender gezet. In Limburg wordt op sommige plaatsen
tijdens de Kruisdagen dagelijks een processie gehouden.
SOMS GELOOFT MEN EERDER … WAT “ZE” ALLEMAAL ZEGGEN!!
Hebt u het ook al gehoord? De Kerk is rijk, kijk maar naar de Binnenstad Sittard. Het zal u
niet verbazen als ik zeg: ja de kerk is rijk in…. stenen, maar niet in gelden. Ook wij moeten
onze verplichtingen nakomen. Wellicht dat we in de nabije toekomst – zoals onze bisschop
ook al aankondigde - een van onze monumentale gebouwen moeten verkopen of verhuren.
Dat is logisch. De priesters zullen in de toekomst zelf een deel van hun salaris elders moeten
bijverdienen, daarvoor waarschuwde al de vorige bisschop. De kerk van nu leeft nog enkel
van wat u geeft. Uw vrijwillige bijdrage! Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de
parochie haar werk niet blijven doen. Steun ons en maak maandelijks een bijdrage over naar

de parochie H.H. Petrus en Michaël op rekeningnummer: NL51INGB0001032540

de parochie H. Bernadette-Baandert op rekeningnummer: NL07INGB0001571973

de parochie H. Hart v Jezus-Overhoven op rekeningnummer: NL37INGB0001035314

de parochie H. Paulus-Limbrichterveld op rekeningnummer: NL86INGB0003268633
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GEZINSMISSEN OP zaterdagavond van
Palmpasen en op Paasmaandagmorgen
Op zaterdag 13 april is er om 18.00 uur in de St.-Petruskerk een
Gezinsmis met Palmpasenstokken. Op Paasmaandagmorgen 22 april
in St.-Petruskerk om 11u, met erna paaseieren zoeken.
Ouders en kinderen, zeer welkom!

Deken Wilbert van Rens, vijftig jaar priester
Op zondag 9 juni (Pinksteren) hopen wij het vijftigjarig priesterjubileum te vieren van deken
Wilbert van Rens. Ter voorbereiding is uit het kerkbestuur een werkgroep geformeerd
bestaande uit: Andries Houtakkers, voorzitter [externe representatie], Guus Janssen en Seph
Castro, secretariaat [contacten met cluster en dekenaat], Henk Wetzels, penningmeester
Karin Colaris (muziek en sociale media) en Katinka Pani (buurt om de Grote Kerk).
Wij vragen u deze zondag te agenderen en zullen u over de verdere invulling op de hoogte
houden. Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij: amppjanssen@hetnet.nl
Vriendelijke groet
Andries Houtakkers, voorzitter

Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein St.-Michielskerk: Markt
Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676

H. DOOPSEL+H. COMMUNIE+H. VORMSEL: EN H. HUWELIJK
Mevr. Rozanna Schöne-Trajdos, Tudderenderweg 116, alhier, * 24-3-2019: Op de
dag van de Opname in onze Kerk werd haar huwelijk met dhr Guy Schöne ook voor
de Kerk bevestigd. We wensen hen van harte proficiat en Gods Zegen!!
OVERLEDEN
Mien Gubbens-van Berkum
Mia Cremers-Fijen
Annemie Jaspers-Jansen
Hub Moonen
Anny Piek-Tummers
Elly Vrinssen-Schaaf
Dora Rutjes-van den Brink
Harry Geilen
Frans Demandt

Beneluxlaan 1, Geleen
Dorfstrasse 60, Wehr
Bergstraat 16
Frans Erensstraat 5
Kollenbergerhof 18
Wilhelminastraat 7 - 9
Odasingel 637
W. Alexanderlaan 22
Mgr. Claessensstraat 35

94 jaar
81 jaar
83 jaar
84 jaar
90 jaar
80 jaar
93 jaar
79 jaar
88 jaar

†
†
†
†
†
†
†
†
†

09-02-2019
11-02-2019
17-02-2019
22-02-2019
27-02-2019
28-02-2019
03-03-2019
23-03-2019
25-03-2019

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
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Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Vincent Florack & Shirley Titselaar, Vliekstraat 3, alhier op 11 mei 2019
John van der Linden & Kyra van Sloun, Graetheide 2A, op 20 juli 2019
‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de
vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (huwelijksliturgie)
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te
sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half jaar
voor de geplande trouwdatum! U kunt contact opnemen met de deken
 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 7 april: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd – Begin Passietijd: er worden
kruisbeelden en heiligenbeelden bedekt met de liturgische kleur van vasten en lijden.
Dinsdag 9 april: om 19.30 uur in H. Petruskerk: Boeteviering + Biechtmogelijkheid
BEGIN GOEDE WEEK
Zaterdagavond 13 april: 18.00 uur Gezinsmis met Palmpasenstokken
Zondag 14 april: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen wijding van de
palmtakken en lezing van het palmevangelie van Matteüs.
Van 15 - 21 april: Goede week: huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes!
Donderdag 18 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de heilige
Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf
16.00 uur wordt de H. Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de parochies gezamenlijk de
Plechtige H. Mis van Witte Donderdag gevierd, m.m.v. Schola Sittardiensis ‘Sanctus
Michael’, waarna tot 24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding H. Sacrament tot 24u.
Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk (óók in de H. Pauluskerk)
de plechtige Kruisweg. Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige
liturgie van Goede Vrijdag met lezingen, het lijdensverhaal, de kruisverering
en de H. Communiedienst.
PAASTIJD Zaterdag 20 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 20.30 uur begint de Paaswake (Pauluskerk: 20.30 u), waarin de Paasboodschap van de
Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden.
Zondag 21 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. LET OP !!! Hoogmis in
St.-Petruskerk om 11u00: Wij vieren de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus,
waarmerk en onderpand van onze eigen verrijzenis uit de dood.
Maandag 22 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen.
De Missen zijn als op zondag. De H. Mis van 11.00 uur is een Gezinsmis;
aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken; bij
mooi weer buiten, bij slecht weer in ZMC-honk (Leyenbroekerweg 31)
Dinsdag 23 t/m zaterdag 27 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het Hoogfeest van
Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zaterdag 27 april: Koningsdag: Om 11.00 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische
Gebedsviering, opgeluisterd door Philharmonie en Si-Tard
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Zondag 28 april: 2e Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag v God. Barmhartigheid.
Zaterdagavond 4 mei: vanwege Dodenherdenking is om 18u00 de reguliere weekeind
Avondmis in de H. Michielskerk.
Zaterdagavond 4 mei: In H. Petruskerk om 18u30: Interreligieuze Gebedsdienst vanwege
Dodenherdenking mmv Petruskoor, aansluitend een stille tocht naar het oorlogsmonument
op de Markt en van daaruit naar de begraafplaats.
Vrijdag 3 mei: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 5 mei: Derde Zondag van Pasen.
Zondag 12 mei: Vierde Zondag van Pasen.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 18 mei tot 29 juni 2019.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 6 mei 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
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS
van bisdom en parochie
in H Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
19.30 uur Boeteviering, met mogelijkheid
Zaterdag 6 april Vigilie voor de Zondag
van Sacrament Verzoening (samenzang)
18.00 uur PlZwd v Hub Moonen; PlZwd v
Woensdag 10 april
Mien Gubbens-van Berkum; gestpljrd v
08.00 uur om verlichting van noden in
overl echtpaar Martens-Janssen; pljrd Ria
Kerk en Wereld
Wessels-vd Hijden, tevens v ouders
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
Wessels-Schulpen; gestpljrd vd zielenrust v
zijn welwillende Zegen
Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot;
Donderdag 11 april
gestplev voor de zielenrust van het
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubelangen van bisdom en parochie
bertina Catharina Krux; nadienst Harry Geilen, , 19.00 uur voor de algemene noden van de
Frans Demandt (samenzang)
Heilige kerk en wereld
Zondag 7 april
Vrijdag 12 april
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
11.00 uur Plzwd v Annemie Jasperszijn welwillende Zegen
Jansen; gestplev overl ouders Eyckeler19.00 uur uit dankbaarheid
Buijzen en dochter Marijke; pljrd v Konrad
Zaterdag 13 april
Kleuters en Maria Kleuters-Stassen; pljrd v
Ochtendmis 9u in Basiliek
Math en Fien Thissen-Janssen (St.-Petruskoor)
Vigilie voor de Zondag
Maandag 8 april
18.00 uur Plzwd v Anny Piek-Tummers;
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
gestplev v de zielenrust van het overl echtp
belangen van bisdom en parochie
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
19.00 uur voor de algemene noden van de
Catharina Krux, nadienst Harry Geilen,
Heilige kerk en wereld
Frans Demandt (Gezinsmis)
Dinsdag 9 april
Zondag 14 april Begin Goede Week
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Palmzondag
11.00 uur gestplev echtelieden Jeun en
Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev overl
fam Muyres-Maessen; pljrd v Jo Laudy en
v Sophie (samenzang)
Maandag 15 april in de Goede Week
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Dinsdag 17 april in de Goede Week
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Woensdag 18 april in de Goede Week
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur ev levende en overleden leden
van de fam. De Rouw-Geelen
Donderdag 18 april, Witte Donderdag
08.00 uur geen H. Mis
PAASTRIDUÜM:
16.00 UUR H. PAASCOMMUNIE VOOR
ZIEKEN AAN HUIS
19.00 UUR PLECHTIGE AVONDMIS WITTE
DONDERDAG: VIERING VAN DE
INSTELLING VAN DE H. EUCHARISTIE,
VAN HET SACRAMENT VH PRIESTERSCHAP
EN VAN HET GEBOD VAN DE
NAASTENLIEFDE

19.00 uur gestplev v zielenrust van
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen; gestev
Frits en Riet Pfennings-van Santvoord;
plev Hub Moonen vw collectantencollege
(Schola Sittardiensis S. Michael)
Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
Zaterdag 20 april, Stille Zaterdag
20.30 u Paaswake gestpljrd ouders Jos en
Lien Beursgens-Verwijlen en ouders
Beursgens-Schörgers; gestplev v lev en
overl. leden vd fam. Triepels-Vermij en vd
fam Jansen-Renckens en voor Zef en Truus
Triepels-Janssen; gestplev v de zielenrust
vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
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Hub Cath Krux, nadienst Harry Geilen,
Frans Demandt (St.-Petruskoor)
Zaterdag 20 april, PAASTIJD
Stille Zaterdag
Zondag 21 april,
HOOGFEEST VAN
Paaszondag,
PASEN
Verrijzenis van de
Heer 11.00 uur
pljrd v Fer en
Margriet MennensCoonen; plev v
René Caris; plev Jo
HEILIGE
Winants; plev
PAASNACHT
overleden
familieleden Pier-Weijzen; plev ouders
Tjeu Tonglet en Maria Boonen, tevens v
Chrit Tonglet, v Tillie Kusters-Tonglet en v
Jo Tonglet; gestpljrd overl fam MertensPötsch; plird Miny Reijnders-Kuijpers;
voor de zielenrust van Leo, Lotti, Titti, Zef
en Bert (St.-Petruskoor)
Maandag 22 april, Tweede Paasdag
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overled.
vd fam Roppe-Kissels (Gezinsmis)
Dinsdag 23 april onder octaaf v Pasen
08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
Woensdag 24 april onder octaaf v Pasen
08.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
zijn welwillende Zegen
Donderdag 25 april onder octaaf v Pasen
08.00 uur overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis
19.00 uur ev v overleden weldoeners van
de H. Petruskerk
Vrijdag 26 april onder octaaf van Pasen
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur ev uit dankbaarheid
Zaterdag 27 april onder octaaf van
Pasen (tevens Koningsdag)
Om 9u H Mis in Basiliek.
11.00 uur Oecumenische dienst
(harmonie Sint Joseph+Sittards
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Mannenkoor Si-Tard)
Vigilie voor de Zondag
18.00 uur plev familie Dieteren-van
Neer-Meyer; nadienst Harry Geilen,
Frans Demandt (samenzang)
Zondag 28 april, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
11.00 uur gestplev voor de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Maandag 29 april
H. Catharina van Siena, maagd en
kerklerares, patrones van Europa
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Dinsdag 30 april
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Woensdag 1 mei
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
Donderdag 2 mei
H. Athanasius, bisschop en martelaar
08.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
Vrijdag 3 mei
HH Filippus en Jakobus, apostelen
08.00 uur gestev het Heilig Hart v Jezus
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden
familie Bisschops-Maessen; uit
dankbaarheid
Zaterdag 4 mei
Om 9u H Mis in Basiliek.
LET OP AVONDMIS: vanwege
Dodenherdenking is om 18u00 de
Avondmis in de H. Michielskerk,
In H. Petruskerk om 18u30:
Interreligieuze Gebedsdienst vanwege
Dodenherdenking, (mmv Petruskoor &
Schola Sittardiensis Sanctus Michael)

aansluitend een stille tocht naar het
oorlogsmonument op de Markt en van
daaruit naar de begraafplaats.
H Mis in St.-Michielskerk:
Vigilie voor de Zondag
18.00 uur gestpljrd v Theo en Leen Keesvan den Berg; gestplev v de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadienst Harry
Geilen, Frans Demandt (samenzang)
Zondag 5 mei
Derde Zondag van Pasen
11.00 uur gestplev v overl ouders Martijn
en Lie Canisius-van Leeuwen en hun
dochter Marion; ev René Caris vw
verjaardag (kinderen); gestpljrd v ouders
Sjeng en Marga Sanders-Dings
(samenzang)
Maandag 6 mei
08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
zijn welwillende Zegen
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Dinsdag 7 mei
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
uit eerbetoon aan de Heer om zijn
welwillende Zegen
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Woensdag 8 mei
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
Donderdag 9 mei
08.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
19.00 uur gestjrd overl. ouders Blous-Ten
Dijck
Vrijdag 10 mei
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Zaterdag 11 mei
Om 9u H Mis in Basiliek.
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18.00 uur uit dankbaarheid vw 90e
verjaardag (W); gestplev v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux (samenzang)
Zondag 12 mei Roepingenzondag
Vierde Zondag van Pasen
11.00 uur gestpljrd Frieda en Lei MartensBosmans; plev v overleden weldoeners van
de H. Petruskerk; gestpljrd v Cor en Trees
De Wit-Neilen en tevens v Dory Neilen
(St.-Petruskoor)
Maandag 13 mei
H. Servatius, bisschop (Feest)
08.00 uur jrd v overleden ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit
dankbaarheid (D)
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Dinsdag 14 mei
H. Mattias, apostel
08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen

van bisdom en parochie
19.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
Woensdag 15 mei
Alle HH Bisschoppen van Maastricht
08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
zijn welwillende Zegen
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Donderdag 16 mei
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Vrijdag 17 mei
08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
19.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
Zaterdag 18 mei
Om 9u H Mis in Basiliek.

ST.-MICHIELSKERK
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00
Zondag 28 april BELOKEN PASEN,
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
Tweede Zondag van Pasen
Zondag 7 april
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
09.30 uur gestplev overl echtp Jan Gerard
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
Grijs en Maria Hub. Cath Krux (samenzang)
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zaterdag 4 mei:
Catharina Krux (samenzang)
LET OP in de St.-Michielskerk is vw de
Zondag 14 april Begin GOEDE WEEK
dodenherdenking de zaterdagavondmis
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
18.00 uur gestpljrd v Theo en Leen Kees09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
van den Berg; gestplev v de zielenrust van
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Catharina Krux (samenzang)
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zondag 21 april HOOGFEEST VAN PASEN
Zondag 5 mei
Verrijzenis van de Heer
Derde Zondag van Pasen
09.30 uur gestpljrd diaken Thijs Cornelis09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
sen en echtg. Zus Cornelissen-Konings;
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
gestplev Corry Wetzels-Wilms en v bijz.
Catharina Krux (samenzang)
intentie (Schola Sittardiensis S. Michael)
Zondag 12 mei (Roepingenzondag)
Maandag 22 april Tweede Paasdag
Vierde Zondag van Pasen
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Catharina Krux (samenzang)
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
14
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09.00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
Zondag 7 april
Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd
Zondag 28 april BELOKEN PASEN,
10.00 uur Jaardienst Peter Op de Kamp en
Tweede Zondag van Pasen
Truus Op de Kamp Stelten; overleden
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
echtpaar Caulfield-Tholen.
10.00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
Donderdag 11 april
Donderdag 2 mei
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
overleden echtp. Caulfield Tholen; v de
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
overl. leden van de Aartsbroederschap.
v overl. echtp. Caulfield Tholen; overl.
Zaterdag 13 april
leden van de Aartsbroederschap; gestichte
09:00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
jaardienst Martin Nieuweboer en vader.
Zondag 14 april Begin GOEDE WEEK
Zaterdag 4 mei
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
09.00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
10.00 uur v overl. echtp. Caulfield
Zondag 5 mei
Tholen. (Basiliekkoor)
Derde Zondag van Pasen:
Donderdag 18 april WITTE DONDERDAG
Bedevaart
Wijnandsrade
geen dienst!! Avonddienst in H Petruskerk.
10.00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen;
Zaterdag 20 april PAASZATERDAG
voor de levende en overl. l vd Aartsbroedergeen dienst!! Avonddienst in H Petruskerk.
schap; Jaardienst Thei Wessels.
Zondag 21 april HOOGFEEST VAN PASEN
Donderdag 9 mei
Verrijzenis van de Heer
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
10.00 uur voor overleden ouders Castrooverl leden v Aartsbroederschap; v overl.
Schellinx; v overleden echtp. Caulfield
echtp. Caulfield Tholen.
Tholen; voor de levende en overleden l vd
Zaterdag 11 mei
Aartsbroederschap. (Basiliekkoor)
09.00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
Maandag 22 april Tweede Paasdag
Zondag 12 mei
10.00 uur v overleden echtp. Caulfield
Vierde Zondag van Pasen
Tholen. (Basiliekkoor)
10.00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
Donderdag 25 april
Donderdag 16 mei
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans; v
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans; v
overl. echtp. Caulfield Tholen; v overl.
overl. echtp. Caulfield Tholen; overl. leden
leden van de Aartsbroederschap; v d
van de Aartsbroederschap.
verjaardag en goede gezondheid mevr.
Zaterdag 18 mei
Vergeer.
09.00 uur v overl. echtp. Caulfield
Zaterdag 27 april
Tholen. Bedevaartgroep uit Antwerpen
Rozenkransgebed: elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET OP:
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Op woensdagmorgen is Pastoor Kerkhofs vanaf
10u30-12.00 u aanwezig. Opgave misintenties vòòr maandag 6 mei 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
VASTENACTIE 2019
Zoals u al in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, staan dit jaar bij de Vastenactie
opnieuw de Kinderen van Mpongwe (Zambia) centraal. Zoals gebruikelijk zullen in de laatste
weken van de vastentijd de medewerkers bij u thuis aanbellen. Treffen de medewerk(st)ers u
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niet thuis aan, dan kunt u het door u gevulde zakje ook in de brievenbus van de pastorie
deponeren. Het vastenzakje treft u in dit parochieblad aan. Elders in het parochieblad kunt u
nog veel meer hierover lezen. (zie blz 3+4).
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. Communie
ontvangen, geef dit dan even door: pastorie, tel. 4512275. Dan zult u op Witte Donderdag 18
april thuis de H.Communie gebracht krijgen.
Op vrijdag 3 mei (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
contactformulier opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om
aanvullende informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het
stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig
mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de
website.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
Met ingang van 1 april geldt de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria &
Bernadettekapel. Van maandag tot en met vrijdag: van zijn deze dan van 10 uur tot 17 uur.
Op zaterdag en op zon- en feestdagen blijven ze van 14 tot 16 uur.
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Zaterdag 6 apr
Woensdag 10 apr

5E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
19.00 u Zeswekendienst Sjef Janssen
19.00 u t.e.v. H. Antonius (aansluitend Boeteviering met mogelijkheid
tot ontvangen van het H. Sacrament van Verzoening)
PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER

Zaterdag 13 apr
Woensdag 17 apr

19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
PASEN – VERRIJZENIS VAN DE HEER
Zaterdag 20 apr
20.00 u Paaswake met ontsteken van het Paasvuur
KOOR♫
Woensdag 24 apr 19.00 u Tot zekere Intentie
2E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 27 apr
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 1 mei
19.00 u t.e.v. H. Antonius
3E ZONDAG VAN PASEN
Zaterdag 4 mei
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 8 mei
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
4E ZONDAG VAN PASEN (ROEPINGENZONDAG)
Zaterdag 11 mei
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 15 mei 19.00 u t.e.v. H. Antonius
NIET VERGETEN – EXTRA COLLECTE MISDIENAARS - NIET VERGETEN
Op Paaszaterdag 20 april is er na afloop van de Paaswake een extra
deurcollecte ten behoeve van de misdienaars.
Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun jaarlijkse uitstapje. Met
deze collecte kunnen we laten zien hoe dankbaar we zijn met de inzet
van deze groep jongeren. Van harte aanbevolen.
Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof.
Woensdag 10 april is na de avondmis om 19u30 BOETEVIERING ter voorbereiding op het
Paasfeest, met mogelijkheid om af te sluiten met Sacrament van Verzoening.
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 4 mei bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. Voor de
plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk.
Vergeet de Vastenactie niet!!
Bij dit parochieblad treft u een vastenzakje aan. Het doel is duidelijk: elders in het parochieblad
kunt u nog veel meer hierover lezen. (zie blz 3+4). We kunnen helaas niet huis-aan-huis
collecteren, omdat we geen vrijwilligers hebben! Maar uw vrijgevigheid kunt u in liefde
omzetten. Deponeer het vastenzakje achter in de kerk! DANK U!!
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Zondag 7 april: 5e Zondag van de Veertigdagentijd
10.30 uur
Cantate
Jaardienst Ger Jacobs; Elisabeth Gruisen-Jessen vanwege haar verjaardag; zeswekendienst
Leentje Fleischeuer-Meulenberg; nadienst Fien Coenen-Sangers; ouders Bosman-Geelen en
overleden familieleden; ouders Bergmans-Ruijpers en overleden familieleden, nadienst Cockie
Medenblik
Woensdag 10 april: Boeteviering ter voorbereiding op Pasen 19.00 uur
Volkszang
Zondag 14 april: Palmpasen, tevens gezinsviering met
10.30 uur The Voices of Kids
tevens presentatie van de communicanten
Donderdag 18 april: Witte Donderdag
19.00 uur
Volkszang
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag/Kruisweg
15.00 uur
Volkszang
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag/viering
19.00 uur
Volkszang
Zaterdag 20 april: Paaswake
20.00 uur
Cantate
Annie Nicoll-Poussart; nadienst Cockie Medenblik; Paul en Fien Bergmans-Jessen en
overleden familieleden Bergmans-Jessen; overleden ouders Eussen-Smeets en dochtertje Toos
Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen
10.30 uur
Sound 70
Intenties als op Paaszaterdag
Maandag 22 april: Paasmaandag
10.30 uur
Volkszang
Intenties als op zaterdag en zondag
Zondag 28 april: 2e Zondag van Pasen
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst Mia van den Heuvel-van de Wiel; Truus Latten-Giesbertz
Zondag 5 mei: 3e Zondag van Pasen
10.30 uur
Cantate
Ouders Meulenberg-Thissen en Leentje Fleischeurer-Meulenberg
Zaterdag 11 mei: Huwelijk bruidspaar Florack-Titselaar
16.00 uur
Zondag 12 mei: 4e Zondag van Pasen
10.30 uur
Volkszang
Annie Nicoll-Poussart; jaardienst ouders van Montfort-Vleeshouwers en zoon Jo
OVERLEDEN Op 2 maart is overleden mevr. Coenen-Sangers. Zij woonde Overhoven 110.
Mevr. Coenen is 88 jaar geworden. Op 14 maart is overleden mevr. Cockie Medenblik. Zij
woonde Gelderhof 32 en is 89 jaar geworden.
H.VORMSEL Op 15 maart jl. hebben 10 jongeren uit onze parochie het H. Vormsel
toegediend gekregen door Vormheer Deken Mgr. W. van Rens. Wij feliciteren de meisjes en
jongens dat zij deze keuze hebben gemaakt. Het zijn: Godswill Alaribe, Sarah Bindels, Gaudeo
Borwawubun; Rick Cremers, Lizzy van Delden, Naomi Jongen, Finn Leers, Sem de Louw,
Tom Rosenboom en Kenjira Wolters.
HUWELIJK Zaterdag 11 mei is er om 16.00 een huwelijksinzegening van Vincent Florack
en Shirley Titselaar, Vliekstraat 3. Tevens zal dan gedoopt worden Djamila Florack.
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.
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VASTENACTIE De vastenactie steunt ook dit jaar weer het project ‘Geef de kinderen van
Mpongwe een toekomst’. Dit project ondersteunt de verdere uitbouw van een hogere school
voor Landbouw en Techniek in deze regio. 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. U kunt dit project steunen. Achter
in de kerk liggen de vastenzakjes en staat het offerblok klaar. (zie blz 3+4)
GOEDE WEEK
Als voorbereiding op de Goede week en Pasen is er op woensdag 10 april om 19.00 uur een
boeteviering.
Palmzondag 14 april om 10.30 uur is er een gezinsviering. De communicanten van dit jaar
zullen zich voorstellen. Alle kinderen mogen hun palmpaasstok meenemen. Zij zullen deze
palmpaasstokken na afloop van de viering naar de bewoners van Gelderhof brengen.
Witte Donderdag 18 april om 19.00 uur: viering in de Mariakapel. Na de viering is er
koffiedrinken.
Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur: herdenken van het lijden en sterven van onze Heer in
de Kruisweg (in de kerk)
Goede vrijdag 19 april om 19.00 uur: viering en kruisverering in de
Mariakapel. Op Goede Vrijdag kunt u, zowel om 15.00 uur als om
19.00 uur, een bloemetje meebrengen om neer te leggen bij het Kruis.
Paaszaterdag 20 april om 20.00 uur is de Paaswake met doop van
Iris Penders.
Zondag 21 april om 10.30 uur vieren wij het Hoogfeest van Pasen.
Maandag 22 april om 10.30 uur is het Tweede Paasdag.
PAROCHIEFEEST EN JUBILEUM HOFZÈNGESJ EUVERHAOVE Op zondag 16
juni vindt weer het jaarlijkse parochiefeest plaats. Die dag begint om 10.30 uur met een H. Mis
in de H. Hartkerk van Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard). Omdat de Hofzèngesj
oet Euverhaove 30 jaar bestaan in 2019, wil de zanggroep dit heuglijke feit niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Deze viering wordt dan ook opgeluisterd door de Hofzèngesj in
samenwerking met koren uit de omgeving. Verder zal er medewerking worden verleend door
een blazersensemble en een muzikaal Combó. Dit is tevens een dankviering voor alle
communicanten en Vormelingen van het afgelopen jaar. Het belooft een mooie sfeervolle en
vooral muzikale viering te worden! Na de viering zullen zij zich in feestelijke stoet met fanfare
begeven naar Oos Kaar in Overhoven (Geldersestraat 41, 6136 AS Sittard). Deze middag
zullen daar de wijkfeesten plaatsvinden. Het jubileum van de Hofzèngesj krijgt daarbij speciale
aandacht met o.a. live – optredens. Noteer dus alvast in uw agenda. Van harte welkom!
BOEKEN Achter in de kerk is weer een boekentafel met kinderboeken. De boeken kosten
€1,50. De opbrengst gaat naar de stichting Leif en Leid
KOFFIEDRINKEN Op zondag 7 april en zondag 5 mei kunt u na de H. Mis weer een
kopje koffie komen drinken in ons parochiezaaltje, evenals op Witte Donderdag 18 april na
de viering. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op Witte Donderdag 18 april na 11.15 uur wordt er voor aan huis
gebonden parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze
(Paas)communie ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.
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
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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.comI
Intenties voor het volgende parochieblad gelieve svp vòòr 6 mei 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

Het volgende parochieblad Jaargang 22 no. 5 verschijnt op
18 mei en loopt tot 29 juni 2019.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 6 mei 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.

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
DROOM VAN DE PROFEET JESAJA:
DE BASISWAARDEN VOOR EEN ZALIG PASEN
“De wolf en het lam wonen
samen, de panter vlijt zich neer
naast het bokje, het kalf en de
leeuw weiden samen: een kleine
jongen kan ze hoeden. De koe
en berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen. De
leeuw eet haksel als het rund,
de zuigeling speelt bij het hol
van de adder, het kind strekt
zijn hand uit naar het nest van
de slang. Niemand doet nog
kwaad
of
handelt
nog
verderfelijk op heel mijn heilige
berg.
(Uit Jesaja 11,6-9).
Bijgaande foto van een lammetje en een vos is een schattig tafereel zomaar uit onze natuur. De
fotograaf was getroffen door dit beeld en misschien besefte men pas later dat dit een echt
Bijbels tafereel is: een visioen. Visioen is een soort droom (van Godswege ingegeven) waarbij
de mens “ziet” wat God hem wilt laten zien. Dat heeft de profeet voor ons opgeschreven en de
fotograaf toont ons dat het een waarachtig tarefeel kan zijn. Daarom: als dit in het dierenrijk
kan, waarom dan niet bij de mens!
ZALIG PASEN.
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