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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 14 september 2019.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
BISSCHOP BEZOEKT DEKENAAT SITTARD
Onze bisschop Mgr. Harrie Smeets maakt sinds zijn bisschopswijding een rondgang door
heel zijn bisdom. Daarbij bezoekt hij ieder dekenaat en aan de hand van een strak programma
van 3 dagen komt hij in aanraking met zoveel mogelijk geledingen in deze dekenaten. Hij
heeft duidelijk gevraagd niet om enkel de pluspunten te horen en te zien, maar ook de
knelpunten: waarin staan we sterk en waarin zwak. In het programma worden zoveel
mogelijk ontmoetingen geregeld waardoor de bisschop met heel wat kerkelijke vrijwilligers
en bestuursleden kan spreken, en ook beluisteren de vele initiatieven en zorgen die men
aantreft in de basis van de zielzorg in al onze parochies. De bisschop heeft al verschillende
dekenaten bezocht. In december dit jaar hoopt hij zijn jaarprogramma van ‘visitatie
dekenaten’ af te ronden. Als dekenaat Sittard zijn we eind augustus aan de beurt. Precies in
de dagen vooraf aan het St.-Rosafeest komt hij op vrijdag 23, dan zaterdag 24 en zondag 25
augustus. Die laatste dag is tevens St.-Rosazondag en wordt de jaarlijkse processie gehouden.
Hij begint zijn rondgang in de parochies van cluster Geleen en Munstergeleen/Leyenbroek,
hij bezoekt ook Einighausen, Guttecoven en Limbricht, vervolgens Elsloo, Meers, met cluster
Stein met de parochies, en tenslotte cluster Binnenstad met Overhoven, Limbrichterveld,
Baandert, Broeksittard en Vrangendael/Stadbroek. Het is onmogelijk om elke parochie apart
te bezoeken, maar veelal worden vertegenwoordigers van te voren gevraagd om op een
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bepaalde plaats samen te komen zodat de bisschop ter plaatse gesprekken kan voeren met
vertegenwoordigers uit alle pastorale geledingen. Luisteren, maar ook vragen bespreken: hoe
verlangen we naar een gezegende toekomst van onze kerk, een toekomst die niet enkel uit
hoge cijfers bestaat maar veeleer in de kwaliteit en zorg om een goede en warme
geloofsoverdracht. We hopen en bidden om een goed en warm contact met onze bisschop en
zien met vertrouwen de toekomst van de kerk tegemoet. Met hem bidden we dan:
H. Rosa -- bid voor ons!!
EEN MOEDER DIE ZEGT: ZE HEBBEN GEEN WIJN MEER!!
Bruiloft van Kana. Een bruiloft is super. U kent toch het evangelie van Johannes met de
beroemde bruiloft van Kana. Jezus presenteert zich daar voor het eerst in het openbaar. Is het
u opgevallen: er wordt geen naam genoemd van bruid of bruidegom. Wie is nu getrouwd?
Over wie gaat het. Niets hierover. Toch wel merkwaardig. En dan de opmerking van de
ceremoniemeester, dat je eerst de goede wijn moet schenken om - nadat de mensen al het
nodige op hebben - de mindere kwaliteit aan te bieden. Maar hier gebeurt precies het
omgekeerde. Ook zullen sommigen zich herinneren dat de moeder van Jezus zegt: "ze hebben
geen wijn meer". Er staat uitdrukkelijk: de moeder van Jezus, niet Maria! En tenslotte weten
anderen wellicht nog, dat Jezus tamelijk onvriendelijk schijnt te zijn tegen zijn moeder,
omdat ze voor haar beurt spreekt, zo lijkt het. Waarom beschrijft Johannes dit getuigenis over
Jezus en wat wil hij daarmee zeggen. Misschien eerst dit. Johannes heeft een heel eigen stijl.
Hij beschrijft geen romantische geboortetaferelen over Jezus in Bethlehem. Na een
diepzinnige opening over het WOORD GODS: in het begin was het Woord en dit Woord is
vlees geworden….. En dan begint Johannes in
hoofdstuk 2 over een bruiloft in Kana (Joh 2,112): een dorpje op een kleine heuvel en dat is
bij Johannes belangrijk. Want de berg is in veel
Bijbelse getuigenissen een aanduiding van
visioenen en vergezichten, van ontmoetingen
tussen God en mensen. Op de top van de berg
komen hemel en aarde - meestal kortstondig tezamen, als bondgenoten, als levensgezellen,
als bruid en bruidegom. Dus we lezen geen journalistiek verslag van Johannes, maar
hierachter gaat schuil een diepere werkelijkheid waar hij naar wijst. Johannes mediteert met u
en mij over deze heilige verbondssluiting tussen God en zijn volk Israël, en dat heilige
vergelijkt hij met een huwelijk. God is de bruidegom en het godsvolk is de bruid. Hemel en
aarde verstrengelen zich en bieden uitzicht op een leven van vrede en welbehagen. Daarom is
de liefde het beginsel van de Tora, Gods Heilig Woord, de richtingwijzer van heel het volk
Gods. Aan deze liefde hangen wet en profeten. Maar in Kana wordt een bruiloft gevierd.
Maar het is geen echt feest. "Ze hebben geen wijn", zegt de moeder van Jezus. Deze bruiloft
dreigt in het water te vallen. Maar deze moeder is als vrouw op de bruiloft aanwezig in een
andere hoedanigheid. Ze verbeeldt de Tora (ze straalt de heilige woorden van God uit), en de
Tora is tevens de moeder van Jezus, de Gezalfde van God. Hij komt in de wereld om namens
Zijn God en Vader de mensen de richting aan te wijzen die ze moeten gaan in dit leven. Om
het wat anders te zeggen: Jezus heeft God tot vader en de Tora (Gods wet) tot moeder.
Daarom zegt juist zij: "ze hebben geen wijn". Ze ziet dat het volk Gods “vreselijke
geestelijke dorst lijdt”. Dat betekent zoveel als: het godsvolk is aan het dwalen, lopen versuft
in de woestijn van dit aardse leven. Mensen zijn los van de kerk aan het geraken, ze worden
onkerkelijk. Het verkeert in duisternis. Het ziet geen toekomst. Het weet niet dat er feest is en
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een bruiloft te vieren valt als God zich over de wereld buigt. "Ze hebben geen wijn": ze
constateert de verschrikkelijke verlatenheid en oppervlakkigheid. Het leven van zo’n kerk is
vreugdeloos en de somberheid heeft het voor het zeggen. En zo spreekt zij tot Jezus: jij kunt
Gods bruid weer tot leven roepen en dankbaar doen zijn, zodat ze weer moeder van veel
kinderen wordt. Jezus reageert met die opvallende opmerking: "wat is er tussen jou en mij,
mijn uur is nog niet gekomen". Zo maakt hij duidelijk, dat hij eerst zelf de Tora moet
vervullen. Hij wordt de eersteling van een herboren volk, een bruid met een nieuw
bruidskleed. Dat spoort ons aan op hem te vertrouwen en hem te volgen. Om opnieuw
dienaren en dienaressen van de Tora te worden. Wil het zover komen dan moeten de zonen
en dochters van het godsvolk worden aangespoord zich op te richten en aan de slag te gaan.
Moeder Tora zegt tot de dienaren - dat betekent dus: tot ons -: "wat hij ook zegt: doe dat!"
Dat is een prachtig woord. Het herinnert ons aan de grondregel van de Schrift: "hoort Israël,
hoor!!!" Want pas als de kinderen van het godsvolk, de bruid van het verbond, bereid zijn te
horen wat en hoe er van Godswege wordt gesproken, kunnen zij op weg gaan. "Wat hij ook
zegt: doe dat!" En Jezus zegt tot ons: "Vul de watervaten, schept eruit en draagt het naar de
ceremoniemeester". Hij zegt dus: laat je vollopen van de Schriften en put daaruit als je op
weg gaat. Dat vraagt om daadkracht en doortastendheid. Je moet niet blíjven zoeken en
aarzelen. Johannes geeft dat in zijn verhaal kernachtig weer: "en zij dragen!" Om het nog
anders te zeggen: het volk van God veert op, gaat weer de trekken en gestalte aannemen van
de bruid, die stralend de lof van haar bruidegom, de Aanwezige, bezingt. Haar schoonheid
wordt zichtbaar voor de volkeren van onze wereld. De wereld-van-nu staat verbaasd en roept
uit: "Je zet toch eerst de goede wijn voor? En als ze wat dronken worden geef je wijn van
minder kwaliteit". Dát is het denken van deze wereld. Deze manier van denken heeft iets van
de lokkertjes van de reclame, die we veelvuldig krijgen voorgeschoteld: als je bij ons koopt,
krijg je ik weet niet wat gratis er bij. Het is de wereld van de schijn en daarna van het grote
bedrog. De wereld, die de waterdragers vertegenwoordigen, met hun water dat wijn
geworden is, doet mensen verbaasd zijn. Is zoiets mogelijk onder mensen? Ja, dat is het, als
we gehoor geven aan de oproep: 'wat hij ook zegt: doe het!" Waar is de bruid en bruidegom,
vroeg u zich misschien af. U weet nu het antwoord: die bevindt zich midden in onze
kerkgemeenschap! En mocht u nog twijfelen, dan herinner ik u aan de woorden van Jesaja
(62,4-5) "Je zult heten: mijn verlangen, en je land: mijn Bruid. Want de Heer verlangt naar
jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn
bruid, zo zal jouw God zich verheugen over jou!". De laatste tijd zie je meer en meer
zoekende jonge mensen die alsnog hun leven op God willen afstemmen. Ze laten zich alsnog
vormen, ze gaan toch nog voor de kerk trouwen……. Ze zoeken voor hun kinderen een weg
waardoor deze voorgoed een weg aangereikt krijgen voor de toekomst. Meer en meer komt
men erachter dat het geestelijk welzijn een veel hoger en blijvend doel dient dan alle luxe en
welvaart ter wereld bijeen. Maar geestelijk welzijn moet je onderhouden, bijhouden, eist
trouwe en wekelijkse verbondenheid. We kennen de 10 geboden. En daarin lezen we vlak na
het 1e gebod: Heilig de Dag van de Heer: de zondagsplicht zoals wij katholieken dat noemen.
Wie dat niet getrouw nakomt, sluit zichzelf af, mist de Bruiloft van het Eeuwig leven, plaatst
zichzelf in de woestijn. Hij, de Heer, is de bron van eeuwig leven. Mis hem niet….. anders
sterf je af, heb je zelf van Hem afgesloten. Hij stoot niet af….. maar het is aan jezelf of je met
Hem verbonden blijft. Die heilige verbondenheid wens ik U van harte toe.!!
Deken W. van Rens.
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*** JEUGD-EN JONGERENWERK SITTARD ***
*** PAROCHIEKANTOOR/ZAALTJE VOOR PASTORALE GROEPSACTIVITEITEN***
Onze kapelaan zal na de komende maand augustus op een nieuw adres het ZMC starten. Na
ruim 11 jaar aan de Leyenbroekerweg hun thuis te hebben gehad, gaan ze verhuizen naar een
locatie die in overleg met de gemeente nog vastgesteld moet worden. Er staan schoollokalen
leeg, wellicht dat men daar onderdak vindt. Veel dank aan de sponsoren die jarenlang Pro
Deo de kinderen onderdak hebben gegeven. U ziet: Waar goede wil is, komt men verder. Zo
is de priester telkens weer afhankelijk van de weerklank die hij in de parochies aantreft.
We zijn nu bezig met in kaart brengen van een mogelijke verbouwing/inrichting van pand
kantoor basiliek Oude Markt in samenhang met kantoor parochie. Het is de bedoeling dat
men straks als parochie en basiliek gezamenlijk één kantoor heeft en daaraan gekoppeld een
kleine vergaderruimte, annex vergaderlokaliteit voor catechese, koren etc. De gelden die we
ontvangen hebben bij de priesterjubilea van kapelaan en deken zijn hiervoor gereserveerd.
Bij de komende verbouwing wordt mede bekeken of de bovenwoning ingericht kan worden
als woning voor priester/kapelaan/assistent. We houden u op de hoogte. Met veel dank,
Deken W. van Rens.
BEZINNINGSHUIS 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
- Monatlich donnerstags 15.00 - 16.45 Uhr: Friedensgebet
2019: 19. Sept., 17. Okt., 28. Nov., 19. Dez. Nach der Gebetsstunde: Zusammensein bei
Kaffee und ‚koekjes’
- Maandag 30 september 2019 (10 - 17 uur): Bezinningsdag
"St. Michael, sta ons met uw engelen bij." Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC
Schondorf kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
- 4. - 6. Oktober 2019: Besinnungswochenende für Frauen ab 40
„Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut!“ (2 Tim 1,14) Leitung: Sr. M. Renata, Carmel.
D.C.J. Beginn: Freitag 17.00 Uhr – Ende: Sonntag 14.30 Uhr
Kosten: € 100 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher)
- Zondag 6 oktober 2019 (14.30 – 17.30 uur): Karmelmiddag "Maria, Koningin van de
Rozenkrans" Rozenhoedje - koffie/thee - meditatie, uitwisseling – Vespers
! ! ! In de loop van het jaar nodigen we u op enkele zondagen na de 1 e vrijdag uit voor een
Karmelmiddag: de spiritualiteit van de Karmel en van onze stichteres, Moeder Maria-Teresa
van de H. Jozef, beter leren kennen - met elkaar in gesprek komen over ons geloof en wat ons
bezig houdt in het dagelijks leven - gezellig samenzijn met de zusters - samen bidden
- - - 23 - 27 oktober 2019: Retraite in stilte: De welbeminde leerling
Inleider: Pater Johan Debeer, Den Haag Begin: Woensdag, 16.30 uur - Sluiting: Zondag,
13.30 uur Kosten: € 236,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
- 21. - 28. November 2019: Exerzitien in Stille
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Stille und Schweigen + Hören auf Gottes Wort und die Not der Welt
Exerzitien als Wüstenperiode und Begegnung mit dem eigenen Ich: Versöhnung - Gebet Ordensleben + Gelübde Leitung: Pater Peter Mertes, SVD Steyl
Beginn: Donnerstag 17.00 Uhr - Ende: Donnerstag 10.30 Uhr
Kosten: € 395,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher)
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 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.

Dominicanen en Dominicanessen in Sittard
Chris Dols, Guus Janssen & Kees Schutgens
Sittard kende in de zeventiende en achttiende eeuw binnen zijn wallen een
klooster van dominicanen en dominicanessen. In het stadsbeeld is die
historische aanwezigheid tot op de dag van vandaag zichtbaar. De
dominicanen vestigden zich er in 1622 vanuit Maastricht. Ze bouwden in de
jaren erna een nieuw klooster aan de Oude Markt met de hieraan grenzende
barokke Sint-Michielskerk. De dominicanessen kwamen in 1649 uit het
Vlaamse Brugge. Hun klooster “Sint Agnetenberg” verrees aan de Plakstraat.
De kloosterlingen verbonden hun leefwijze met een onderwijstaak. Voor de
dominicanen kwam daar hun assisterende werkzaamheid bij in de parochiële zielzorg in stad en
omgeving. Het achtste eeuwfeest van de stichting van de Orde der Dominicanen werd 2016
wereldwijd herdacht. In Sittard hebben we onlangs in de Sint-Michielskerk (deze kerk werd
immers gebouwd door de Dominicanen) een vervolgfeest gevierd op dit unieke jubileum en
daarbij is op initiatief van de Professor Doctor Timmers Stichting het pas uitgebrachte boek
‘Dominicanen en Dominicanessen in Sittard’ gepresenteerd aan onze Bisschop Harrie Smeets
en aan de huidige Provinciaal van de Dominicanen Nederland pater René Dinklo o.p. Mede op
basis van niet eerder bestudeerde bronnen uit binnen- en buitenland brengt dit rijk geïllustreerde boek het veelkleurige Dominicaanse verleden weer tot leven, met aandacht voor politieke,
sociale en culturele dimensies. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Krings en kost € 35,--.

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.!
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GEBEDSINTENTIES
De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand augustus luidt: De
Gezinnen. Dat de gezinnen door een leven in gebed en liefde steeds meer
worden tot leerscholen van waarachtige menselijke ontwikkeling. De
algemene gebedsintentie voor de maand september luidt: Ecologie. Dat
politici, wetenschapsmensen en economen samenwerken ter bescherming
van zeeën en oceanen.

augustus
2019

september
2019

ZORG OM UW KERK …??
“Laten we niet moede worden goed te doen; als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner
tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen, maar
vooral aan onze geloofsgenoten”. (woorden van Paulus in Gal. 6, 9-10).
De kerk van nu leeft nog enkel van het goede dat 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
JUBILEUM-BEDEVAART SITTARD-KEVELAER OP MAANDAG 9 SEPTEMBER
Ieder jaar organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer een drukbezochte bedevaart naar de
Duitse stad Kevelaer waar Maria is verschenen. In 2019 viert deze Broederschap een bijzonder
jubileum. De eerste bedevaart vanuit Sittard naar Kevelaer dateert van 1669. Dit jaar herdenkt
de Broederschap dus dat 350 jaar geleden de eerste bedevaart van Sittard naar Kevelaer
trok. Daarmee is deze bedevaart niet alleen een van de grootste, maar ook een van de oudste
bedevaarten vanuit Nederland naar deze bekende bedevaartsplaats.
Op zaterdagavond 7 september is om 18.00 uur in de St. Petruskerk (Grote
Kerk) te Sittard een dankdienst met aansluitend een receptie in café Dwaesj
aan de Stationsdwarsstraat.
Op maandag 9 september is dan de grote bedevaart naar Kevelaer. Deze
hele dag zal Wim Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, bij ons zijn
om samen met ons het jubileum te vieren. Bovendien zal aan elke pelgrim
een speciale jubileumspeld worden uitgereikt. Deze jubileumspeld wordt
alleen in dit jubileumjaar uitgereikt. Meld u daarom op tijd aan! Er zijn
opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen, waarna alle bussen zich
verzamelen bij “Op de Vos” in Sittard/Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur
het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:
10.15 uur
Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 uur
Pontificale Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur
Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur
Plechtig Lof in de Basiliek.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar
de bussen voor de terugreis naar Sittard. Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor
privé gebed, ontvangen van boetesacrament en ook ontspanning. Wat dat laatste betreft zijn er
in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants. Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag
27 augustus verkrijgbaar bij: stomerij Mengelers, v/h E. Cals, Putstraat 11, 6131 HH Sittard,
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tel. (046) 4512251; dhr. Fr. Tummers, Hodgesstraat 14, 6135 CS Sittard, tel. (046) 4520590;
mevr. Mia Donners, Overhoven 53, 6136 EA Sittard, tel. 06-21243805. Een buskaart kost €
18,-- per persoon. Bij deelname krijgt u de jubileumspeld gratis (zolang de voorraad strekt).
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denkt u aan een geldig paspoort
of identiteitsbewijs voor die dag! Meer weten? Meer informatie? Bel met de heer Frans
Tummers: telefoon (046) 4520590. Wilt u nog meer weten? In dit jubileumjaar verschijnt een
fraai vormgegeven boekje over de Broederschap Sittard-Kevelaer en de eeuwenoude
bedevaart. In de voorverkoop kost dit € 10,- en is te bestellen via uw contactpersoon. Op de
bedevaartsdag zelf betaalt u € 12,- voor het boekje.
TEKSTEN OM VAN TE LEVEN
Psalmen of lofliederen: onderverdeeld in vijf boeken
Als religieuzen, monniken, priesters en diakens dagelijks hun brevier bidden, lezen ze in 4
weken tijd alle psalmen uit het Oude Testament. Het Bijbelboek Psalmen bestaat uit een
verzameling van 148 liederen, waarvan een tweetal is opgedeeld in twee delen. In totaal vindt
men dus 150 psalmen in dit Bijbelboek. Meer dan enig ander Bijbelboek wordt het boek
Psalmen ingezet ter invulling van de christelijke liturgie. Maar ook buiten de kerk zijn de
inhoudelijk rijke teksten van de psalmen populair: zo wordt het troost brengende karakter van
enkele psalmen regelmatig ingezet tijdens bijvoorbeeld seculiere uitvaartdiensten, zoals
crematies etc. Het Bijbelboek Psalmen dankt zijn naam aan de Griekse vertaling van het
Hebreeuwse woord ‘mizmoor’ dat zoveel betekent als ‘spreekgezang met snaarbegeleiding’.
Dit werd in de Septuagint, de eerste Griekse vertaling van het Oude Testament (die overigens
al voor de geboorte van Christus vervaardigd was), vertaald met het woord ‘psalmos’. Volgens
de inleiding op het boek Psalmen in de Willibrordbijbel worden de psalmen in het Hebreeuws
‘lofliederen’ genoemd. Beroemd zijn de psalmliederen bij snarenspel, op naam van ‘David’.
Bijna de helft van alle psalmen worden toegeschreven aan David, hoewel het ook hier
waarschijnlijk niet om de feitelijke auteur gaat. Vaker heeft men de psalm met opzet aan David
toegeschreven (uit eerbied) om deze meer autoriteit te verlenen. We kennen heel wat psalmen
als een lofpsalm of smeekpsalm, ook wel als een processiepsalm of
bedevaartpsalm. De schrijvers van het Nieuwe Testament maken
veelvuldig gebruik van psalmcitaten en verwijzingen naar
psalmstructuren. Zo is de uitspraak van Jezus aan kruis, ‘Mijn God,
mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?’, een letterlijk citaat
van de openingsregel van psalm 22, en de verzuchting van Christus in
het Evangelie volgens Lucas, ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn
geest’, is een parafrase van de zesde versregel van psalm 31. Wat de
Evangelisten hiermee bereiken is dat Christus in zijn doen en laten, handelen en spreken,
telkens bezien wordt tegen de achtergrond van het Oude Testament . De psalmcitaten slaan dus
een brug tussen het Oude en Nieuwe Testament. Ook bijvoorbeeld in onze dagelijkse H Mis is
het boek psalmen zonder twijfel de meest vruchtbare bron voor de christelijke liturgie. Niet
alleen worden psalmen gezongen tijdens kerkdiensten, maar ze kunnen ook het onderwerp zijn
van preken of overwegingen. Psalmen zijn vaak poëtische teksten (in tegenstelling tot
prozaïsche teksten): zij zijn zeer rijk aan inhoudelijke en uitwendige stijlvormen. Helaas is het
niet altijd mogelijk om de in de originele Hebreeuwse tekst voorkomende figuren over te
nemen in moderne vertalingen, zeker niet wanneer de vertaler dicht bij de originele tekst
probeert te blijven. Bij het vertalen van de psalmen geldt dus zelfs nog meer dan bij ander
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Bijbelboeken dat er voortdurend een afweging moet worden gemaakt om of de inhoud, of de
vorm prioriteit te geven tijdens het vertalen.
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.
ONZE KERKVADERS.
We bespraken al eerder twee grote Kerkvaders: Augustinus en Ambrosius. Nu aandacht voor:
Hieronymus. Sint Hieronymus is een van de grote kerkvaders van het Westen. Op zijn naam
staat de Vulgaat, de beroemde Latijnse Bijbelvertaling. Hieronymus werd omstreeks 340
geboren Stridon (Dalmatië). Tijdens zijn studie in Rome ontving hij het doopsel. Op reis naar
Gallië leerde hij in Trier het monnikenleven kennen. In 373 sloot hij zich samen met zijn
vrienden Rufinus, Bonosus en Chromatius aan bij een
religieuze gemeenschap in Aquileia. Kort daarna werd zijn
verlangen naar zuiverheid en armoede zo groot dat hij naar
de woestijn van Chalkis in Syrië trok om er in alle
eenzaamheid God te aanbidden. Daar groeide zijn bijbelse
en theologische kennis. In 379 werd hij in Antiochië door
bisschop Paulinus tot priester gewijd. Paulinus echter werd
door bisschop Basilius van ketterij beschuldigd. Foto
Schilderij: Heilige Hiëronymus van Betlehem, kopie naar
Marinus van Reymerswale (1541). Naar Paus Damasus. Omdat paus Damasus hem
verdedigde, reisden Paulinus en Hieronymus, zijn theologisch adviseur, in 382 naar Rome.
Daar had de paus een synode een belegd. Paus Damasus was onder de indruk van Hieronymus'
kennis en spiritualiteit en benoemde hem tot zijn secretaris. Ook gaf de paus hem de opdracht
in het Latijn te vertalen. Hieronymus' vertaling kreeg de naam Vulgaat en had in de Katholieke
Kerk tot in de 20ste eeuw het hoogste gezag. Na de dood van Damasus verliet Hieronymus in
385 Rome. Invloedrijke geestelijken wensten hem niet als paus, omdat ze zijn ascetische
opvattingen te radicaal vonden. Na omzwervingen door Palestina en Egypte vestigde
Hieronymus zich uiteindelijk in Bethlehem. Daar stichtte hij een mannenklooster en drie
vrouwenkloosters. Tot aan zijn dood in 420 wijdde hij zich aan het schrijven van theologische
en exegetische werken.
Hieronymus behoort samen met Ambrosius, Augustinus en Gregorius de Grote tot de vier
Grote Kerkvaders van het Westen. In de Katholieke Kerk wordt hij liturgisch herdacht op 30
september. In de kunst wordt Hieronymus meestal voorgesteld als een ascetische grijsaard.
Soms ligt een leeuw aan zijn voeten, wat afkomstig is uit een Griekse monniken-legende. Vaak
draagt hij het tenue van een kardinaal, terwijl in zijn tijd deze titel niet bestond. Reden voor dit
anachronisme is zijn taak als directe helper van paus Damasus.

EREGASTEN GRAAG VOORAAN!!!
Woensdag 18 september: SITTARD: VIJFENZEVENTIG JAAR BEVRIJD!!!
Voor vele Sittardenaren is dit een bijzondere dag. Ook voor jongeren die dit nooit bewust
hebben kunnen meemaken. Ze voelen met de ouderen aan dat die bewuste dag een geheel
nieuw en blij tijdperk inluidde. Dat we nu vrolijk en blij op de Markt een terrasje pikken, of in
het centrum kunnen winkelen, hebben we gewoon te danken aan de bevrijders van toen.
Ontelbaar velen hebben zomaar hun leven geven voor anderen en vele generaties later. Ik heb
oude oorlogsberichten nog eens nagelezen in het onlangs verschenen boek van Hugo Levels &
Eric Munnicks “Waar blijven de bevrijders!“ die de gebeurtenissen van die dagen hebben
8
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vastgelegd via berichten uit dagboeken, verslaggeving over lotgevallen van burgers, allerlei
militaire gegevens van die dagen geanalyseerd en het nalezen van allerlei boeken over deze
periode…… Het is een waar monnikenwerk, maar boeiend en je wordt er stil van als dit alles
leest en herleest. Een citaat: “Rond 13.00 uur (18 september 1944) bereikten enkele lichte
tanks via de Vijverweg Sittard. Een andere colonne trok via de Molenstraat naar Ophoven.
Eén Amerikaanse tank werd hier geraakt door een Panzerfaust en brandde uit. In de vroege
avond rond 19.30 uur bereikten de Amerikaanse Sherman tanks de Markt in Sittard. Een
andere colonne wist via de Leyenbroekerweg het centrum van Sittard te bereiken. Hier en daar
was er nog sprake van Duitse tegenstand…… In Sittard trokken de Amerikanen in de avond
nog verder door naar Broeksittard en overschreden daar de Duitse grens om zich laat in de
avond in te graven langs de weg van Sittard naar Geilenkirchen……”.
Begrijpt u dat we 75 jaar later alleen maar dankbaar kunnen terugzien. Dankbaar ook jegens de
Goede God die we danken omdat mensen zo maar hun leven hebben gegeven om u en mij te
bevrijden en vele generaties nadien vrij en onafhankelijk konden werken, studeren en zorgen
om elkaar gelukkig te maken in deze wereld. Daarom nodig ik U uit om die avond naar de H.
Petruskerk te komen om 18u30 waar we een Pl H Mis vieren uit dankbaarheid. De dienst wordt
opgeluisterd door het St.-Petruskoor. Na de dienst luiden we volop al onze klokken en kunnen
we ook gaan naar het bevrijdingsconcert in de schouwburg Domijnen dat de gemeente haar
burgers aanbiedt. Voor onze dienst zoeken we graag “eregasten”, getuigen die destijds onze
bevrijding van nabij hebben meegemaakt. We denken aan bewoners, burgers die als jongere
destijds iets van die bijzondere momenten van bevrijding in Sittard hebben gezien. Het zijn dus
ouderen van 85 jaar en ouder. Kent u zo iemand?? Geef hun naam/namen door aan ons
kantoor. We willen ze graag apart uitnodigen: we zorgen voor vervoer en terugbrengen naar
huis. Van harte hopen we op een opkomst van velen op die woensdag 18 september 2019 in
onze St.-Petruskerk. Vergeet niet namen en adressen van eregasten aan ons te melden.
Deken Wilbert van Rens.
DE ST.-ROSAPROCESSIE
Zoals ieder jaar trekken we op St.-Rosazondag, dit jaar op 25 augustus, aansluitend aan
de Pontificale Hoogmis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk, in processie naar de St.Rosakapel op de Kollenberg. Onze Bisschop Mgr. Harrie Smeets zal dit jaar de H
Eucharistie vieren en aansluitend de St.-Rosaprocessie.
Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.
Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H. Mis van 9.30 uur in St.-Michielskerk.
Processievolgorde:
1. Stadsschutterij St. Rosa
10. Fanfare St. Jan
18. Kerkbestuur
2. Acolieten met Kruis
11. St.-Rosasociëteit
19. Misdienaars
3. Mannenkoor Si-tard
12. Zrs Relikwie Z. Tauscher 20. Acolieten
4. Harmonie St. Joseph
13. Relikwie St. Rosa
St. Michael en St. Rosa
5. Kerkenwachtgilde
14. Beeld OLVrouw
21. Suisse
6. Wijngenootschap St. Rosa
Behoudenis der kranken 22. HH Geestelijken
7. Broederschap Sittard-Kevelaer
15. Beeld OLVR vh H Hart 23. Allerheiligste
8. Scouting St. Joseph
16. Philharmonie
24. Scouts met vlaggen
9. Gelovigen/processiegangers
17. Afvaardiging B&W
en gemeenteraad
VERGEET NIET: De processie is het “tonen” van Onze Heer te midden van waar we wonen
en werken. De eucharistie maakt ons dankbaar en brengt ons in beweging om die dankbaarheid
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op voorspraak van de H. Rosa tot uitdrukking te brengen. Dus de processie is het uitdragen van
de dankbaarheid, zojuist gevierd in de H. Mis. En deze dankbaarheid trekt als het ware een
markante lijn door onze stad naar de Rosakapel en wanneer we terugkomen wordt het pas
beëindigd door het aanheffen van Te Deum in de St.-Michielskerk. DAAROM SLUIT DE
PROCESSIE MEE AF IN DE PATERSKERK.

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? Of gaat u naar elders? 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!

STICHTING KINDERKOOR ‘THE VOICES OF KIDS’ DOET MEE
MET DE ‘RABO CLUBSOPPORT’. MOGEN WIJ REKENEN OP UW STEM?

Het kinderkoor Stichting ‘The Voices of Kids’ doet dit jaar mee
met de ‘Rabo ClubSupport’. Als u lid bent van de Rabobank dan
zouden wij het super tof vinden als u een stem wilt uitbrengen aan
ons kinderkoor! Met de ‘Rabo ClubSupport’ maken wij kans op
een mooi geldbedrag voor ons kinderkoor. In ons kinderkoor
zingen kinderen tussen 6 en 16 jaar. Wij zijn een 'laagdrempelig'
kinderkoor, d.w.z. dat ALLE kinderen bij ons van harte welkom
zijn! Wij vinden dat financiën geen beperking mag zijn van deelname aan ons kinderkoor.
Wij hanteren daarom géén contributie. Wij repeteren wekelijks en schenken aandacht aan
zangtechnieken, ritme, meerstemmige gezangen, bewegingen (dans) en het 'samen zingen'.
Ons kinderkoor zingt op vele plekken in Sittard en omgeving zoals in de kerken en
zorgcentra. Wij zijn een echte 'vriendenclub'. Omdat wij géén contributie heffen, en voor
kerken en zorginstellingen zoveel gratis mogelijk willen optreden, is het voor ons koor
moeilijk om financiële middelen te genereren voor de activiteiten voor onze kinderen.
Vandaar doen wij een beroep op jullie, via de ‘Rabo Club Support’, zodat wij onze onkosten
kunnen 'dekken' en activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren zoals een jaarlijks
uitstapje, het sinterklaasfeest en een kerstoptreden. Elke stem is geld waard. Mogen wij
rekenen op uw stem? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport De stemperiode loopt van 27
september tot en met 11 oktober 2019. Hartelijk dank namens alle kinderen van het
kinderkoor. Neem gerust contact met ons op voor meer info!
Email:
voicesofkidssittard@gmail.com; Stichting Kinderkoor ‘The Voices of Kids’-- Geldersestraat
37, Sittard; Website: www.voicesofkids.123website.nl; Telefoon: 06-30567774
Facebook: Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ Sittard

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:
Kerk H Hart van Jezus (Overhoven) op Zondag 6 oktober (pas op datum is gewijzigd)
om 10u30 en in de 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, of kantoor parochie. Wil men het
10
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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!!

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

Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Romano Paterek & Sharina Prehn, Meidoornstraat 1, op 24 augustus 2019
Thomas van der Laan & Sarah Smeijsters, Agricolastraat 30, op 7 september 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

H. DOOPSEL

*= DATUM PLECHTIGHEID
Pepijn, zoon ouders Van Oosterom-Van Oorschot, Schoolstr. 5 Utrecht, *7-7-2019
Keylani, dochter ouders Geurts-Driessen, Burg.Venckenstr. 24 Obbicht, *7-7-2019
Ilaria, dochter van ouders Van der Linden-Simon, Resedastraat 18, * 7-7-2019
Bowen, dochter v ouders De Graaf-Verkoelen, L. Biessenstr 46, Heerlen, * 28-7-2019
We bidden dat onze dopelingen Pepijn, Keylani, Ilaria en Bowen onder de goede zorgen van
ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.

H. VORMSEL
Het H. Vormsel werd toegediend aan Mevr. Kyra van Sloun, Graetheide 2A. * 14-7-2019.
Ook aan 3 andere jonge mensen - die zich voorbereiden op hun kerkelijk huwelijk - werd het
H Vormsel toegediend door onze Bisschop Mgr. Harrie Smeets, en wel bij de St.-Rosakapel:
Dhr. Nelis Klee en Mevr. Sylvana Snijders, Boterbloemstaat 17. * 6-8-2019.
Dhr. Laurens Jansen, Henri Hermansstraat 6. * 6-8-2019.
We wensen hen van harte proficiat en Gods H. Geest voor de toekomst.
OVERLEDEN
Piet van Halbeek
José (Joep) Willems-Lendfers

Kastanjelaan 3
Kastanjelaan 3

82 jaar
87 jaar

† 05-07-2019
† 24-07-2019

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

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 11 augustus: Negentiende Zondag door het Jaar.
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*Dinsdagavonden in kapel St.Rosa: deze worden afwisselend opgeluisterd door
Philharmoniker, Ensemble Harmonie St.-Joseph en René Haustermans. Dit jaar worden de
HH Missen opgedragen door onze Bisschop Mgr. H. Smeets, Deken W. van Rens en Vincent
Goulmy, Vicaris Missiezaken.
*Dinsdag 13 augustus: 2e Dinsdagavondmis om 19u aan de kapel van St. Rosa. In de
H. Petruskerk vervalt de Mis van 19u.
Woensdag 14 augustus om 19u vieren we het vigilie hoogfeest Maria Tenhemelopneming.
Donderdag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Verplichte hoge feestdag, te
vieren als zondag. Er is een plechtige Hoogmis om 10.30 uur in de Basiliek, met het
Basiliekkoor. In de Petruskerk zijn de missen zoals gebruikelijk om 08.00 uur en 19.00 uur. In
alle HH Missen vindt ook de zegening van “Kroedwösj” plaats. INFO: Kroedwösj zie blz 19
Zondag 18 augustus: Twintigste Zondag door het Jaar.
*Dinsdag 20 augustus: 3e Dinsdagavondmis aan de kapel van St. Rosa om 19u. Geen
avondmis in de H Petruskerk.
*Vrijdag 23 augustus: Kerkelijke Feestdag H. Rosa: om 19u H Mis in de St.-Michielskerk.
*Zaterdag 24 augustus: Vooravond Sint Rosafeest Sittard, om 18.00 uur pelgrimsmis in de
St.-Michielskerk i.p.v. in de St.-Petruskerk.
*NB. St.-Rosaprocessie is dit jaar op zondag 25 augustus 2019. Op Zondagmorgen is de
Pontificale Hoogmis om 9u30 in de St.-Michielskerk. De diensten van 10u Basiliek en 11u H.
Petruskerk vervallen dan die morgen. Wel zijn er in het cluster elders 2 HH Missen:
O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard) om 10u, H.Hart (Overhoven) om 10u30.
Onze Bisschop Mgr. H. Smeets zal dit jaar de Pontificale Hoogmis opdragen en aansluitend
de St.-Rosaprocessie met ons vieren. Op de maandag-en dinsdagmorgen erna zijn de
bekende bidprocessies om 9u30 vanaf de H. Michielskerk en om 10u de H Mis in de St.Rosakapel. Deze worden opgeluisterd door de Hofzèngesj uit Overhoven. Dan zijn er zijn
nog reversspeldjes van St. Rosa: ze kosten € 4,00 per stuk en ze zijn verkrijgbaar op de
komende dinsdagavonden of bij Van Neer Eyckeler, of via secretariaat
info@sintrosasittard.nl LET OP: Geef tijdig uw misintenties op!!
*Maandag 26 augustus: St.-Rosamaandag. Géén H Mis om 8u! Bidprocessie vanaf St.
Michiel 9u30, aansluitend om 10u H Mis in St.-Rosakapel.!
*Dinsdag 27 augustus: St.-Rosadinsdag. Géén H Mis om 8u in H. Petruskerk vw
bidprocessie! Bidprocessie vanaf St. Michiel 9u30, aansluitend 10u H Mis in St.-Rosakapel.
Zondag 1 september: Twee-en-twintigste zondag door het Jaar. Collecte voor de MIVA
Vrijdag 6 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdagavond 7 september 18u: Vigilie Feest Maria Geboorte vw dankdienst 350 jaar
Broederschap Sittard-Kevelaer
Zondag 8 september: Drie-en-twintigste zondag door het Jaar.
Maandag 9 september: Jubileum-Bedevaart naar Kevelaer: Dit jubileumjaar verwijst naar
de start van 350 jaar geleden toen Sittard voor het eerst naar Kevelaer ging. Dit jaar gaat met
ons mee naar Kevelaer onze kardinaal ZE Wim Eijk: voor informatie/opgave zie blz 6/7.
LET OP: EXTRA DANKDIENST VW 75 JAAR
BEVRIJDING SITTARD WOENSDAG 18 SEPTEMBER A.S. ZIE BLZ 8/9
KERKPROEVERIJ
Weekeinde 28/29 september is er weer een zogenaamde
“kerkproeverij”, waarbij u gevraagd wordt om iemand mee te nemen naar de kerk. In de St.Petruskerk is zaterdagavond om 18u de H Mis, mmv Fanfare St.-Barbara uit Sanderbout. In
12
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Overhoven zondag is om 10u30 een gezinsviering met als thema: St. Franciscus en de dieren.
Na de Eucharistieviering is er dan weer de jaarlijkse dierenzegening.
Op de dinsdagavonden 13-20 augustus vieren wij om 19.00 uur
de Heilige Mis in de St.-Rosakapel - Kollenberg!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 14 september tot 26 oktober 2019.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 2 september 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
ouders Beugels-Vreuls en zoon Karel
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS in
Beugels; ev ouders Pierre Clerx en Antje
H. Petruskerk, wel om 9u Basiliek!
Zaterdag 10 augustus
Clerx-Bosch; ev Pa en Ma Schreurs, tevens
Vigiliemis voor de zondag om
Paul Schurgers en Jean Schimmel; v overl
18.00 uur pljrd Bertha Mevissen; plev
ouders Theelen-Verheijen en Linssenoverleden ouders Jeu en Mia GerardsBakkus; v overl Theo Hunnekens en overl
Schoonus; gestplev v zielenrust vh overl
vd fam De Kok; v Wil Haustermans, Johny
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Chua en Mia Chua-Marx; ev ouders Arno
Catharina Krux, nadienst Piet van Halbeek
& Jeanny Queisen-Wessels, v Lou Maas; v
(samenzang)
Annie en Jan Bormans-Colen; v Koos
Zondag 11 augustus
Simons; tev H Rosa v bijzondere intentie
Negentiende Zondag door het jaar
(C); v José en Jean Willems-Lendfers
11.00 uur gestev echtpaar CaulfieldEinde van de dienst Kroedwösj-zegening
Tholen (samenzang)
Woensdag 14 augustus
Maandag 12 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester
08.00 uur voor de algemene noden van de
en martelaar
Heilige kerk en wereld
08.00 uur gestev Lies Roppe en
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
overledenen vd fam Roppe-Kissels
Dinsdag 13 augustus
Vigilie Maria Tenhemelopneming:
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel
(samenzang)
ev Ria Wessels-van der Hijden; v ouders
Donderdag 15 augustus
Tummers-Janssen en v Gerrit Kolkman; ev
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Jan en Elly Beursgens-Kessels; ev overl.
Einde van diensten Kroedwösj-zegening
ouders Ben Claessens-Van Eijlen en zoon
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Eddie Claessens; v Hub en Annie Kremer19.00 uur voor de algemene noden van de
Omloo en Wilms-Omloo; ev Louis
Heilige kerk en wereld
Beursgens; ev Louis Boesten en Wim
Vrijdag 16 augustus
Knoben; v overleden ouders Jos en Lien
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Beursgens-Verwijlen; ev overl. ouders
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Gieskens-Martens en v fam. GieskensBehoudenis der Kranken voor zieken en
Muyris; ev ouders Houben-Durlinger, v
noodlijdenden
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Zaterdag 17 augustus
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux, nadienst Piet van Halbeek
(samenzang)
Zondag 18 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
11.00 uur pljr v Jacob Scheuermann;
pl1ejrd v Jo Knops; plev Jan en Miny
Reijnders-Kuijpers; pljrd v Rector Henk
Dieteren uit dankbaarheid (D); gestev overl
fam.leden Pier-Weijzen; t.i.v. een overleden
familielid in Canada (samenzang)
Maandag 19 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
Dinsdag 20 augustus
H. Bernardus, abt en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St.-Rosakapel ev Ria Wesselsvan der Hijden; ev Jan en Elly BeursgensKessels; ev overl. ouders Ben Claessensvan Eijlen en zoon Eddie Claessens; v
ouders Tummers-Janssen en v Gerrit
Kolkman; v Hub en Annie Kremer-Omloo
en Wilms-Omloo; v Peter Bongers en
Jeanne Bongers-Laumen; v Suzanne
Bongers-Derrez; v Merie Laumen en
Henrik Jankowski; ev Louis Beursgens; ev
overl. ouders Gieskens-Martens en v fam.
Gieskens-Muyris; ev Louis Boesten en
Wim Knoben; v overleden ouders Jos en
Lien Beursgens-Verwijlen; ev ouders
Houben-Durlinger, v ouders BeugelsVreuls en zoon Karel Beugels; ev ouders
Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch; ev Pa
en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en
Jean Schimmel; gestev voor zielenrust v.
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw St.
Rosacomité; jrd Zef Schurgers en jrd Leny
Schurgers-Schins; v overl Theo Hunnekens
en overl vd fam De Kok; v Wil
Haustermans Johny Chua en Mia ChuaMarx, tevens jrd v ouders Haustermans14

Beenen, ouders Maas-Wolfs en ouders
Marx-Boessen; ev ouders Arno & Jeanny
Queisen-Wessels, v Lou Maas; v Annie en
Jan Bormans-Colen; ; v Koos Simons; v
Willy en Fien Muller-Simons; gestev v
zielenrust v pastoor-deken Mgr. Ben
Janssen vw h Acolythencollege St.Michael
en St.Rosa, tev H Rosa v bijzondere intentie
(C); v José en Jean Willems-Lendfers
Woensdag 21 augustus
H. Pius X, paus
08.00 uur voor het geestelijk welzijn van
de parochies
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 22 augustus
Heilige Maagd Maria, Koningin
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit
dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 23 augustus
H. Rosa van Lima, patronesse v Sittard
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
vw. St. Rosa: Avondmis in PATERSKERK
Zaterdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag en tevens begin
St.-Rosafeest om 18.00 uur in de
St.-Michielskerk
Zondag 25 augustus St.-Rosaprocessie
Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard
09.30 uur St. Rosa in St.-Michielskerk
Géén dienst in St.-Petruskerk!!
Maandag 26 augustus St.-Rosamaandag
08.00 uur niet! Bidprocessie vanaf 9u30
10.00 uur St.-Rosakapel jrd v Wim Quix;
ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul
Schurgers en Jean Schimmel; v Lou Maas;
v Ev Annie en Jan Bormans-Colen; ; v
echtelieden Jeun en Tity SchelbergCortenraad (vw St.-Rosacomité); v Piet
Veugen vw Stichting Behoud Kollenberg; v
overl zoon Yoshi Stelten vw sacraments/
rosaprocessie; gestev v zielenrust van
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het
Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa
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19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 27 augustus
H. Monica St.-Rosadinsdag
08.00 uur niet! Bidprocessie vanaf 9u30
10.00 uur St.-Rosakapel ev echtelieden
Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.Rosacomité); v Piet Veugen vw Stichting
Behoud Kollenberg; v overl zoon Yoshi
Stelten vw sacraments/rosa-processie; ev Pa
en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en
Jean Schimmel; v Lou Maas; v Annie en
Jan Bormans-Colen; ; gestev v zielenrust
van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen
vanwege de Mander
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev v overledenen vd fam Joseph
Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D)
19.00 uur v Gerrie vd Berg-Van der Linden
Donderdag 29 augustus
Marteldood
van de H. Johannes de Doper
08.00 uur v José van den Berg-van den
Brule; overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis
19.00 uur v Anneke van den Berg-van
Donselaar
Vrijdag 30 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
Zaterdag 31 augustus
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur plev Piet van Halbeek; gestplev
v de zielenrust vh overl Jan Gerard Grijs en
Maria Hub Cath Krux (Samenzang)
Zondag 1 september
Twee-en-twintigste Zondag dh jaar
11.00 uur gestpljrd overl ouders BarlebenDiehl (St.-Petruskoor)
Maandag 2 september
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 3 september

Verjaardag Wijding kathedraal
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Woensdag 4 september
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
08.00 uur v overl missionarissen uit Sittard
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 5 september
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
perm. aanwezigheid in H. Eucharistie
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 6 september
Eerste vrijdag van de maand
08.00 uur gestev tev H. Hart van Jezus
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden
familie Bisschops-Maessen
Zaterdag 7 september
Ochtendmis 9u in Basiliek
13.00 uur pl ev bruidspaar Thomas van der
Laan & Sarah Smeijsters
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur Uit dankbaarheid v h 350 jarig
jubileum v Broederschap Sittard-Kevelaer;
gestplev levende en overl leden vd Broederschap Sittard-Kevelaer; gestplev Winand
Kissels en overleden familie en v overleden
familie Tossaint; v Piet van Halbeek;
gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux (samenzang)
Zondag 8 september
Drie-en-twintigste Zondag dh jaar
11.00 uur gestplev uit dankbaarheid (vw
fam v Aubel-Arnoldts); gestpljrd overl
echtp Van Groenendael-Wielders; plev v
René Caris (vw verjaardag) (St.-Petruskoor)
Maandag 9 september (350 jaar
Jubileumbedevaart naar Kevelaer)
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur v overl vrijwilligers uit onze
parochies
Dinsdag 10 september
08.00 uur v algemene noden van Heilige
Kerk en wereld (D2)
19.00 uur uit dankbaarheid v verkregen
gunsten vw dienaar Gods Deken Tijssen
Woensdag 11 september
08.00 uur ev v weldoeners parochie (D)
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19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
08.00 uur v overl huishouders in bisdom
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 12 september
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
Zaterdag 14 september
Feest Kruisverheffing
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vrijdag 13 september
H. Johannes Chrysostomus
ST.-MICHIELSKERK
en v fam. Gieskens-Muyris; gestev de
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00
overl en levende leden van de St.- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
Rosasociëteit; gestpljrd overl. pastoorZondag 11 augustus
deken Mgr. Ben Janssen; gestpljrd overl
Negentiende Zondag door het jaar
ouders Wil en Maria Wauben-Schroen; ev
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp
ouders Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch;
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
gestev v zielenrust v overl echtp Jan
Catharina Krux (samenzang)
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath.
Zondag 18 augustus
Krux; gestpljrd
Twintigste Zondag dh jaar
overl. ouders Jan en Charlotte Oremus09.30 uur gestpljrd v Frits en Riet PfenRoppe en Evrard Oremus (Schola
nings-van Santvoord; gestev v zielenrust v
Sittardiensis ‘Sanctus Michael’)
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Aansluitend Rosaprocessie naar Kapel.
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
De bidprocessies zijn op maandag en
Vrijdag 23 augustus
dinsdag vanaf 9u30 Michielskerk
H. Rosa van Lima, patronesse v Sittard
Donderdag 29 augustus OPEN KERK
avondmis Patroonsfeest in Paterskerk
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
19.00 ev Caulfield-Tholen (samenzang)
Vrijdag 30 augustus
Zaterdag 24 augustus: Vigilie St. Rosa
13.30 uur plev bgv Huwelijk Nelis Klee &
18.00 uur Plzwd v Piet van Halbeek; plev
Sylvana Snijders.
Hub Moonen; v fam Cremers-Custers;
Zondag 1 september
gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Twee-en-twintigste Zondag d/h jaar
Gerard Grijs en Maria Hubertina
09.30 uur v lev en overl leden van de
Catharina Krux (gezinsmis)
Broederschap Sittard-Kevelaer; gestplev
Zondag 25 augustus Hoogfeest van de
vd zielenrust van het overl echtp Jan
H. Rosa van Lima, patronesse van
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Sittard; aansluitend St.-Rosaprocessie
Krux, (samenzang)
09.30 uur St.Rosa in St.-Michielskerk
Zondag 8 september
Géén dienst in St.-Petruskerk!!
Drie-en-twintigste Zondag d/h jaar
Plzwd Miny Meijers-Luijten; v Lou Maas;
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
gestpljrd ouders Wetzels-Latten; gestplev
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
ouders Wijshoff-Jaeger en hun zoon
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Karel; ev overl. ouders Gieskens-Martens
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 11 augustus
10.30 uur gestpljrd Zef Krekels en
Negentiende Zondag door het jaar
tevens v ouders Krekels-Schmeits en
10.00 uur Jaardienst Jan Devies.
schoon-ouders Janssen-Muris; overl.
Donderdag 15 augustus Hoogfeest
echtp Caulfield-Tholen; levende en overl
Maria Tenhemelopneming
leden v d Aartsbroederschap v de
16
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van de H. Johannes de Doper.
kinderen vd Kinderkrans. Einde van de
10.30 uur v de kinderen van de
dienst Kroedwösj-zegening. (Basiliekkoor)
Kinderkrans; v leden vd aartsbroederZaterdag 17 augustus
schap; overl echtp Caulfield-Tholen.
09.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 18 augustus
Vrijdag 30 augustus
Twintigste Zondag dh jaar
14.00 uur plev bgv Huwelijk Laurens
10.00 uur voor overl Caulfield-Tholen
Janssen en Felice van Bussel.
Donderdag 22 augustus
Zaterdag 31 augustus
Heilige Maagd Maria, Koningin
09.00 uur ev echtpaar Caulfield-Tholen;
10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans;
uit dankbaarheid vw verjaardag Felicie
v.d. leden Aartsbroederschap, v Caulfield
Crombach
Tholen. Zaterdag 24 augustus
Zondag 1 september Twee-en09.00 uur overl. echtp Caulfield-Tholen
twintigste Zondag d/h jaar
Zondag 25 augustus
10.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen.
St.-Rosazondag (zie St.- Michielskerk)
Bedevaart Broeksittard
Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
Donderdag 5 september
patronesse van Sittard. Vanwege
10.30 uur v kinderen Kinderkrans en
processie geen H. Mis in basiliek.
overl.leden v Aartsbroederschap; v echtp
Maandag 26 augustus
Caulfield-Tholen
14.00 uur plev uit dankbaarheid bgv 60Zaterdag 7 september
jarig huwelijk Elly en Bert Maes.
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 29 augustus Marteldood
Rozenkransgebed: elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET
OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Basiliek is via zij-ingang links
toegankelijk voor rolstoelers en rollaters. Opgave misintenties vòòr maandag 2
september 2019 (opgave dus ruim 10 dagen eerder voor verschijnen parochieblad!!)
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Past-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage: ING-bank: NL07INGB0001571973 t.n.v.
par. H. Bernadette, Kloosterplein 10- 6131 EP Sittard
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
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. Op vrijdag 6 september (1 e vrijdag van de maand) wordt in
de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.
WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek
'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een
contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende
informatie kunt vragen. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van
vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk
beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
Met ingang van 1 april geldt de zomeropening 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 zijn de openingstijden het hele jaar van 14 tot 16 uur.

Zaterdag 10 aug
Woensdag 14 aug

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 17 aug
Woensdag 21 aug

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 24 aug
Woensdag 28 aug

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 31 aug
Woensdag 4 sep

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 7 sep
Woensdag 11 sep

19.00 u
19.00 u
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19E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Vigilie Hoogfeest Maria Tenhemelopneming: v zekere intentie
20E ZONDAG DOOR HET JAAR
v Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
H. Pius X, paus Tev O.L.Vrouw van Lourdes
21E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar Tev H. Antonius
22E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
23E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Tev H. Antonius
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Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 31 augustus bij Diaken R. Fleischeuer
4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

Zondag 11 augustus: 19e Zondag door het jaar
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst overleden ouders Nelissen-Hoedemakers; 2e jaardienst Emmy Harbers-Kurvers
Zondag 18 augustus: Maria-Ten-Hemel-Opneming
0.30 uur
Cantate
Jaardienst Trees Jöris-Cremers en echtgenoot Jan Joris en overleden familie; Paul Bergmans en
jaardienst v Fien Bergmans–Jessen en overleden ouders Eussen–Smeets en dochtertje Toosje
Zondag 25 augustus: 21e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Volkszang
Eugène Nicoll en Annie Nicoll–Poussart; ouders Bosman–Geelen en overleden familieleden;
ouders Bergmans–Ruijpers en overleden familieleden; Sjeng Frissen vanwege de verjaardag
Zondag 1 september: 22e Zondag door het jaar
10.30 uur
Volkszang
Zondag 8 september: 23e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Volkszang
Jaardienst Jan en Gerda Roberts
GEDOOPT Op 6 juli 2018 is gedoopt Xavi Siezenis, Anton van Duinkerkenstraat 2, Sittard
KERKPROEVERIJ: zie blz 12
MARIA TENHEMELOPNEMING EN DE KROEDWÖSJ
Op 15 augustus vieren we in de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het wordt
als sinds de derde eeuw gevierd. Op deze dag vieren we dat Maria met ziel en lichaam in de
hemel is opgenomen. In sommige landen spreekt men over de ‘ontslaping van Maria’. Anders
gezegd: we vieren dat Maria als het ware wakker wordt in de hemel. In de tiende eeuw
ontstond een vaste gewoonte om op 15 augustus een boeket van zeven (met de hand geplukte)
kruiden en bloemen te zegenen. In Limburg de ‘kroedwis’ of ‘kroedwösj’ genoemd. Naast
twee soorten granen, zijn er twee soorten onheilwerende kruiden (bijvoorbeeld Alsem, Sint
Janskruid) en twee soorten geneeskrachtige kruiden (witbloeiend duizendblad,
boerenwormkruid, kamille, valeriaan) en een walnoottak (weert insecten en het schijnt dat de
bliksem nooit inslaat in een notenboom). Aan de kruidenbos wordt een blauw lint van zeven el
bevestigd. De ‘kroedwösj’ krijgt een plaats in huis en vaak ook in de stal bij de dieren. Bij
noodweer wordt een beetje van de kruidenbos op de kachel verbrand. In Limbrichterveld en de
Binnenstad wordt dit feest op de eigenlijke dagen gevierd. In onze parochie vieren we Maria
Tenhemelopneming in het octaaf op zondag 18 augustus om 10.30 uur. Dan worden ook de
‘kroedwösj’ gezegend. Het zou fijn zijn als u zelf een kruiden boeket kunt samenstellen. Een
beperkt aantal kroedwösje zullen door vrijwilligers van de parochie worden gemaakt en tegen
een kleine vergoeding beschikbaar gesteld worden.
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. Wie de rozenkrans
bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van
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Maria door. Het is dus zeker de moeite waard om te doen. U kunt ook binnenlopen om een
kaarsje aan te steken of om even de stilte op te zoeken.
CONCERT 23 JUNI j.l. Op zondag 23 juni was er een prachtig concert werd verzorgd door
Vocaal Ensemble Parkstad (o.l.v. Harrie Spronken) m.m.v. Marie Jean Lemmens sopraan),
Thijs Hannen (tenor). Het orgel werd bespeeld door Pierre Lebon en Efrem Verleng. Er was
veel publiek op deze warme zomermiddag en het genoot van de koelte in de kerk en de warmte
van het concert. Voor hen die verhinderd waren: volgend jaar in juni weer een nieuw concert.
SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING (zie bericht blz. 10) op Zondag 6 oktober
KOFFIEDRINKEN Op zondag 1 september kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken in ons parochiezaaltje, U bent beide keren van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 11 augustus en op zondag 8 september na 11.15 uur wordt
er voor aan huis gebonden parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie
gebracht. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u zich 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
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 VERGEET UW
KERKBIJDRAGE NIET!!! NL 37INGB0001035314 of NL60RABO0147635594.
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 1 september 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. 8 verschijnt op
14 september en loopt tot 26 oktober 2019.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 2 september 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
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