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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 26 oktober 2019.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

SITTARD WEER VRIJ !!!
Het was maandag 18 september 1944. Volgens de berichtgeving van die dagen was het mooi
weer. Vanaf 10 mei 1940 was Nederland bezet en kende men meer en meer de agressie van
de bezetter, met alle verschrikkelijke gevolgen van deze oorlog. Bijna iedere familie kende
wel familieleden en/of vrienden die getekend waren door allerlei persoonlijk verdriet. Op
zondag 17 september 1944 had men al in verschillende kerken voorzichtig aangegeven dat er
spoedig verandering zou komen: men bad om vrede, Heer geef ons vrede! Hier en daar
waren er zelfs hoorbare tekenen in de eredienst zoals een organist tijdens een dienst op
zondag 17 september “voorzichtig” de tonen liet horen van het “Wilhelmus”. Zou het nu wel
gebeuren, eindelijk weer vrijheid? Dat deze maandag de
bijzondere dag is geworden voor Sittard en omgeving
blijkt uit allerlei getuigenissen. Je proeft in de verslagen
de vreugde van ontmoetingen met de bevrijders maar ook
de vreselijke spanning dat de bezetter elk moment weer
opnieuw kan toeslaan. En dat laatste is ook in Sittard
gebeurd! Zie hier het verslag (opgemaakt door Sittards
Verleden) van Baer Smit:
Tegen de klok van half zeven klonk er kabaal op straat. De
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mensen stroomden vanuit de Putstraat de Markt op. Er was geen houden aan. Ondanks
vaders verbod, lukte het mij met de massa mee te glijden richting Markt. Daar kwamen de
Amerikanen vanuit de Oude Markt. Een jeep en een paar tanks. Een van de soldaten werd bij
slager Suylen op de hoek van de Markt en de Putstraat naar binnen gehaald. Ik achter hem
aan. Hij werd aan de tafel gezet en de fles jonge klare kwam tevoorschijn. Geen mens sprak
zijn taal. Alles ging in het dialect. De goede man deelde sigaretten uit. Ik kreeg er ook een.
Met de sigaret in mijn mond stapte ik naar buiten en mengde me onder de hossende meute op
de Markt. Plotseling tikte meester Fiddelers, mijn onderwijzer van de lagere school in de
Baandert, mij op de schouders en vroeg: “Wil jij die sigaret met mij ruilen voor een foto van
onze koningin?” Hij haalde het portret uit zijn zak en hield zijn hand op. Ik had nooit gerookt
en zag die deal wel zitten. Mijn meester die een sigaret wilde en dat ook nog heel lief vroeg.
Wat later werd ik door mijn vader opgepikt en naar huis gedirigeerd. “Binnen blijven”, was
het devies. En gelijk dat hij kreeg want later in het donker werden een aantal Sittardenaren
door de nog in de donkere stad verblijvende Duitsers meegenomen. Drie van hen zijn nooit
teruggekeerd. Ze zijn in de buurt van Maasniel geëxecuteerd. De anderen hebben kunnen
ontvluchten onderweg………………..
Maar na enkele dagen bevrijding kwam door Operation Market Garden het oprukkende
bevrijdingsleger tot stilstand en zo werd onze stad een frontstad met alle angstige gevolgen
van dien, De linie lag langs Susteren en Selfkant en daardoor werd Sittard vaak bedreigd met
Duitse granaten. Sittardenaren herkenden zelfs aan de fluittoon de richting van deze
projectielen. Op zondag 19 november 1944 was er in de Baandert een voetbalwedstrijd tussen
aartsrivalen Sittardse Boys en Maurits Geleen. Voetballers hoorden het gefluit van
aankomende granaten en lieten zich terstond plat ter aarde vallen. Toen het granatengeweld
ophield, zag men overal in de buurt de afschuwelijke gevolgen van deze aanslag. Die middag
vielen er elf doden. Hun namen – met de namen van hen die eerder gefusilleerd zijn in
Maasniel - zijn later vermeld op de aloude plek nabij het voetbalveld Baandert op een
natuurstenen plaquette. Bij het verplaatsen van voetbalveld naar stadion Fortuna werd deze
geplaatst in de Kapel van de voormalige H. Bernadettekerk, thans RK Urnenhof, Baandert.
Er staan de volgende namen: Paul Collard, Paul Crauwels, Tonny Hunnekens, Hub. de
Heus, Piet Letschert, Karel Ermans, Harry Janssen, Charles Soesman, Jac. Hertz, Frans
Schadron, Frans Eijck, Frits Clemens, Bertha Simons, Fransien Frissen, Mia Sprenger.
Hun namen zullen genoemd worden in de komende Heilige Mis die op Woensdag 18
september 2019 om 18u30 wordt gehouden in de H. Petruskerk uit dankbaarheid bij
gelegenheid van 75 jaar bevrijding én om onze gevallenen bij O.L.Heer aan te bevelen. Onze
Burgemeester zal hierbij aanwezig zijn naast de eregasten die als getuigen van die eerste uren
aanwezig waren. We hebben een aantal personen uitgenodigd. Vooraf aan de dienst kunnen
we luisteren naar een aantal interviews die een mooie weergave geven van die zo bijzondere
eerste bevrijdingsuren, maar ook van de spannende en angstige zorgen die men destijds
meemaakte. De DANKDIENST op woensdag 18 september wordt al om 18u10 ingeleid
met de weergave van interviews met enkele getuigen van de eerste bevrijdingsuren in Sittard.
Om 18u30 begint de H. Mis als dankdienst èn voor de
gevallenen, opgeluisterd door het St.-Petruskoor. We hopen bij
de Mis velen te mogen begroeten. Na de dienst worden de
kerkgangers bij het verlaten van de kerk - begeleid door het
luiden van al onze klokken - een dankbetoon aan de hemel en
aan alle mensen van goede wil. Om 20u is er een bevrijdingsconcert in de schouwburg, maar men dient daarvoor wel
entreekaarten te hebben.
Deken Wilbert van Rens.
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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.!

ZWAKKE SCHAKELS IN DE KETTING? REDDINGSVEST AAN??
Onze gezamenlijke grote “voorganger” is onze Heer Jezus Christus. Al generaties geven we
elkaar het geloof door, vanaf de eerste christenen met Jezus in hun midden tot en met de
huidige generaties van ouderen die naar Jezus woord en liefde trachten te leven. Maar we
zien breuken in de ketting van al onze generaties. Hier en daar dreigt een schakel in de
ketting het niet meer te houden. Als er in de familie onenigheid is, dan zien sommige ooms
en tantes, neven en nichten elkaar tijden lang niet meer. Men vervreemdt van elkaar. Triest!
Zo ook met de familie “kerk”. De leegloop van onze kerken laten ons duidelijk zien dat men
van elkaar vervreemdt. Het pijnlijkst wordt dit ervaren door onze ouderen die trouw de kerk
bezoeken en waarbij geen van hun eigen kinderen de kerk van binnen kent. Hun
geloofssterkte hebben ze hun kinderen toevertrouwd, maar vele jongeren hebben die
geloofskracht als “ouderwets” weggelegd onder druk van de trendy omgeving. Het is als met
een reddingsvest op een boot. Je krijgt geleerd hoe ermee om te gaan, je moet oefenen, leren
het vest op te pompen etc. Ook heb je het misschien niet daadwerkelijk nodig, toch moet je
leren het te gebruiken, anders ben je bij de eerste calamiteit weg, voorgoed verdwenen. Dat
reddingsvest is de ziel van een gedoopte, je eigen doopkleed. Bij het doopsel krijg je dat. Je
kunt het niet tastbaar voelen of aanraken als een ding, maar het is in je….. je voelt het. Bij
mooi weer is er geen vuiltje aan de lucht. Je kunt achteloos je reddingsvest verwaarlozen en
laten slingeren, totdat bij paniek je het ineens niet meer weet te vinden. Je geloof
verwaarlozen is zo’n soortgelijke houding. Het is als je ziel verwaarlozen. Niet meer voeling
hebben met diepere waarden die voorgangers je aanreiken, die voorgangers doorleefd
hebben….. dat is het verdriet van onze huidige tijdsgeest. Ik moest denken aan de
waarschuwende woorden van Jezus: Als je in geloof voor Mij kiest, zal je helaas
verdeeldheid meemaken en geen vrede. Jezus zag het al gebeuren: we lezen in Lucas 12
over verdeeldheid en geen vrede: verzen 51-53: ‘Denken jullie dat Ik ben gekomen
om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg Ik jullie, eerder verdeeldheid. Vanaf nu zullen vijf
mensen in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie: vader tegen zoon, en
zoon tegen vader; moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder; schoonmoeder tegen
schoondochter, en schoondochter tegen schoonmoeder.’ Dat verdriet maken we ook in onze
tijd mee. En dat uit zich in vele varianten, van leegloop kerken tot en met het vermijden van
gesprekken over geloofsonderwerpen in families, ja zelfs kinderen onderling raken verdeeld.
En de een gaat met zijn moeder mee naar de kerk …. Ze kan niet meer alleen ….. en de ander
zegt: Mam, zet op zondagmorgen maar je TV aan, daar heb je ook een H. Mis. En als een
ouder langdurig ziek is, zorgafhankelijk wordt, ja zelfs in een verpleeghuis terecht komt, dan
moet getekend worden wel of niet reanimeren etc. Zo voelt de ouder zich geheel weggeduwd
en de vaart der volkeren raast aan hen voorbij. Men kan de tijdsgeest nauwelijks bevatten.
Menig kind tracht zijn ouder te beschutten en te beschermen, maar als je zelf je eigen ziel
hebt “verwaarloosd”, wordt het moeilijk om een zielsverbondenheid met elkaar te delen. Ik
lees vaker overlijdensberichten waarvan ik zeker weet dat de dierbare graag een H. Mis bij de
uitvaart wilde hebben. Maar hun kinderen kiezen voor hun eigen waarden en niet van hun
ouder(s). Geruisloos verdwijnt men van deze wereld. Gelukkig is onze Heer de voorganger
bij uitstek -- ook al zou iemand zijn kind of ouder vergeten, Hij – de Heer - vergeet niemand
van ons. Deze geruststellende gedachte wil ik u niet onthouden. Dat is de kern van ons
christelijk geloof!
Deken Wilbert van Rens.
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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
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 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!
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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.
GEBEDSINTENTIES
De algemene gebedsintentie voor de maand september luidt: Ecologie. Dat
politici, wetenschapsmensen en economen samenwerken ter bescherming
van zeeën en oceanen. De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand
oktober luidt: Een nieuwe missionaire lente. Dat het waaien van de Heilige
Geest een nieuwe missionaire lente doet ontstaan in de Kerk.

september
2019

oktober
2019

NOG EENS DANK vw ST.-ROSAFEEST
Zoals ieder jaar trokken we op St.-Rosazondag, dit jaar was het 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 nieuwe bisschop Mgr. Harrie Smeets
begeleidde voor de eerste keer deze processie. Van magisch beleven naar mysterie van
liefde, waren de overwegingen van deze Rosa-dagen. Voor onze bisschop was het ook de
derde dag van zijn visitatie aan ons dekenaat Sittard. Hij ontmoette daarbij heel wat
pelgrims en vertegenwoordigers van allerlei kerkelijke vrijwilligers van al de parochies in
ons dekenaat. Ook zagen we dit jaar de consul-generaal van Peru (Mr Wurst en zijn vrouw)
die ons aanbood een prachtig schilderij met de beeltenis van de H Rosa (zoals ze nu te zien
is in Lima). Dit jaar had het St.-Rosacomité heel wat nieuwe initiatieven van nieuwe
medewerkers dankbaar aanvaard. We zagen dan ook meer pelgrims op de dinsdagen aan de
St.-Rosakapel. Het comité had ervoor gezorgd dat onze kapel een verfbeurt had gekregen
en dat alles zag er prachtig uit. Dus heel veel dank aan ons Kerkbestuur, St. Rosacomité,
aan Processiecomité. Stadsschutterij St. Rosa, Mannenkoor Si-Tard, Broederschappen,
Fanfare en Harmonieën, dragers van relieken, scouting, acolieten, misdienaars, koren,
bijzonder onze ceremoniarius en veel achtergrondwerkers met al onze sponsors, denk maar
aan de prachtige straatversieringen en speciale vaandels bgv 350-jarig bestaan van Kapel en
Paterskerk. Heel veel dank!!
Deken Wilbert van Rens
TEKSTEN OM VAN TE LEVEN

DE BEROEMDE PROFEET JESAJA
Het Bijbelboek Jesaja (vroeger heette het Isaïas) is vernoemd naar de
profeet die erin optreedt. Jesaja is geboren rond 765 v Christus. Hij
wordt wel de “koninklijke profeet” genoemd vanwege zijn ‘mogelijke’
afkomst uit koninklijke families. Men kan dit Bijbelboek indelen in drie
grote delen: Hoofdstukken 1-39, 40-55 en 56-66. Al deze hoofdstukken
bevatten een mengeling van proza en poëzie, en zelfs een passage die
openbaringsliteratuur genoemd kan worden. In het eerste deel gaat het
inhoudelijk over het koninkrijk Juda en de conflicten die het heeft met
naburige naties als Israël, Assur en Babel. Jesaja waarschuwt koning
Hizkia van Juda te midden van al deze dreiging op God te vertrouwen,
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maar Hizkia vertrouwt liever op de koning van Assur. Uiteindelijk komen de onheilsprofetieën
van Jesaja uit en wordt Juda onder de voet gelopen door de legers van koning Sanherib. Pas
wanneer Hizkia op God durft te vertrouwen en zich in gebed tot Hem richt, komt God Juda te
hulp. Zijn engel zaait dood en verderf onder de manschappen van Sanherib terwijl zij in hun
kampen liggen te slapen. De stad Jeruzalem is ontzet. Maar de dreiging is nog niet over voor
Juda. Nebukadnessar, koning van Babylon richt zijn blik op Jeruzalem en verovert de stad. De
joden worden gedeporteerd naar Babylon waar zij in ballingschap moeten leven. Het tweede
deel van Jesaja handelt over Kores, de koning van Perzië, die Babylon verovert en de joodse
ballingen vrijlaat om naar Juda en Jeruzalem terug te keren. Dit tweede deel is gedeeltelijk
profetie over Kores, gedeeltelijk een voorafschaduwing van de glorierijke toekomst die Sion te
wachten staat. Het derde gedeelte van het Bijbelboek Jesaja handelt over de terugkeer van de
ballingen in Jeruzalem, en de conflicten die oplaaien tussen hen en de joden die in Jeruzalem
waren achtergebleven. In de ogen van de ballingen hadden zij de joodse tradities geweld
aangedaan. Hier wordt het onderscheid tussen vrome gelovigen en zondaars geïntroduceerd.
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.

JE MOET HET MAAR WETEN: DE ROZENKRANS
Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw
van de Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand.
Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen gebeden. Tegenwoordig wordt
hij veel gebeden tijdens bedevaarten, in kleine groepen in de parochie of bij mensen thuis, of
gewoon individueel. Veel katholieken dragen de rozenkrans altijd bij zich en worden er mee
begraven.
Het bidden van de rozenkrans is ooit ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 psalmen
werden gebeden en in sommige kloosters gebeurt dit nog altijd. Voor lekenbroeders of –zusters
verving men de psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de Middeleeuwen
werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de
overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de
zogeheten ‘geheimen’ van de Rozenkrans.
Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van
Jezus, vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven
van Jezus, vijf glorievolle staan stil bij de verrijzenis van Hem
en de vijf geheimen van het Licht hebben te maken met het
openbaar leven van Jezus. Deze twintig geheimen omvatten
het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook
wel een ‘samenvatting van heel het Evangelie’ genoemd.
De kracht van het rozenkransgebed ligt in de eenvoud en de
herhaling. Door steeds weer het Onze Vader met de tien Weesgegroeten te bidden, ontstaat een
cadans en een soort concentratie. Hierin kunnen de ‘geheimen’ uit het leven van Jezus
overdacht en verdiept worden. Ook kunnen er aan de tientjes van de rozenkrans intenties
verbonden worden, die op voorspraak van Maria aan God worden voorgelegd.
ONZE KERKVADERS
Kerkvader Gregorius.
De vorige keren hebben we al 3 Westerse Kerkvaders besproken: Ambrosius, Augustinus en
Hieronymus, nu even bijzondere aandacht voor Gregorius de Grote. Onze Westerse Kerken
(Rooms Katholieke Kerk) kennen vier belangrijke Kerkvaders. De Oosterse Kerken (de
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Orthodox Katholieke Kerken die nauw met onze Paus verbonden zijn) kennen ook vier
Oosterse Kerkvaders die zij vanuit hun eigen traditie bijzonder vereren. Hoewel er tientallen,
zo niet honderden kerkvaders zijn, wordt er zowel in de westerse als in de oosterse traditie
ieder een eigen viertal bijzonder in ere gehouden. Nu aandacht voor: Gregorius de Grote
(ook Dialogus) pater benedictijn osb, paus & kerkvader; † 604. Feest 3(4) september. Hij
werd rond 540 te Rome geboren als zoon van de Romeinse prefect Gordianus en matrone
Silvia, die later zelf ook als heilige zou worden vereerd. Mede op grond van zijn hoge komaf
werd hij in 572 stadsprefect. De dood van zijn vader betekende een ommekeer in zijn leven.
Hij liet zes kloosters bouwen op Sicilië, maakte van zijn ouderlijk paleis op de Clivo Scauri
een benedictijner klooster en trad zelf in. Hij was vijf jaar pauselijk afgezant in
Constantinopel en vijf jaar abt van zijn klooster. Stond vijf achtereenvolgende pausen met
advies bij. Op 3 september 590 werd hij zelf tot paus gekozen als opvolger van Pelagius II.
Wat ging eraan vooraf? Wij in Sittard hebben ook meegemaakt hoe destijds door gebed t.e.v.
H Rosa en door Godsvertrouwen de rampzalige volksziektes van die dagen een halt werden
toegeroepen. Ook destijds in 590 te Rome werd de pest tot staan gebracht. En wel door vele
gebeden georganiseerd door Gregorius. Hij had een groot organisatietalent, dat moge blijken
uit de geschiedenis die de latere Gregorius van Tours over hem optekent. Paus Pelagius stierf
op 7 februari van het jaar 590. Juist in de tijd dat Pelagius gestorven was, woedde de pest in
de stad Rome. Er vielen honderden slachtoffers. Gregorius nam onmiddellijk de leiding in
handen (hij zou in datzelfde jaar - op 3 september - tot
Pelagius' opvolger worden gekozen). "Hij beval: 'Laten alle
kerkelijke bedienaren optrekken vanuit de kerk van de
martelaren Cosmas en Damianus tezamen met de priesters
van het zesde district. Laten alle abten met hun monniken
optrekken etc …… Toen hij uitgesproken was, riep hij alle
kerkelijke bedienaren bij elkaar met de opdracht om drie
dagen achtereen psalmen te zingen en om vergiffenis te
vragen voor alle bedreven zonden. Om drie uur verlieten alle
koren hun kerk en trokken door de straten onder het zingen
van Kyrie eleison (= Heer, ontferm U over ons)." Toen de
processie de brug over de Tiber naderde verscheen Michaël
op het mausoleum van keizer Hadrianus met een vlammend zwaard in de hand. Hij stak het
in de schede, alsof hij daarmee te kennen wilde geven dat het genoeg was. Sindsdien heet die
burcht 'de Engelenburcht'; ze werd omgedoopt tot een Michaëlskerk. In Rome was dat op 25
april 590. Dit alles tekende Gregorius van Tours op uit de mond van één van zijn diakens die
bij dit alles zelf aanwezig was geweest. Gregorius (de paus) was een begenadigd spreker, die
geen blad voor de mond nam. Daarover zijn vele preken bewaard gebleven waarbij hij tekens
duidelijk stelling neemt. Verder droeg hij bij tot de bekering van de Franken, de Longobarden
in Italië en de Visigoten in Spanje. In 602 voerde hij de reeds bestaande veertigdaagse
vastenperiode voor Pasen in voor heel de Kerk. Hij stelde regels op voor passende
kerkmuziek; deze muziek is sindsdien naar hem genoemd: Gregoriaans. Geleerden zeggen
van hem dat hij de grondslag heeft gelegd voor het middeleeuwse pausschap. Zelf noemde hij
zich het liefst 'servus servorum Dei' (dienaar der dienaren Gods). Hij werd opgevolgd door
paus Sabinianus († 606).
LIEFDEVOLLE ZORG OM UW KERK …??
Het probleem van onze huidige tijd is “handhaven”. Als ouders geef je je kind al het goede
mee, toch slaat menig kind een heel andere levensweg in, ja soms zelfs tegenstrijdig met wat
je hen hebt willen meegegeven. Maar na jaren is de overdracht niet meer te handhaven, ze
gaan hun eigen weg. Zo ook met de overheid van nu. Ze is meer en meer geworden: de
toekijkende wijkagent. Meer kan men niet! De Kerk van nu is terechtgekomen - in de visie
van velen - op de vrije marktplaats ……. menige gelovige of supporter ziet te laat in dat hun
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eigen prachtig kerkgebouw verworden is tot een object van leegstand en verwaarlozing. Men
moppert erover en daar blijft het bij. U toch niet?? “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). AUB vraag uw familielid, uw buren om mee te
doen aan Kerkbijdragen. 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 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
OKTOBERMAAND: Missioneren met Maria, Moeder van de evangelisatie
Geliefde broeders en zusters,
laten wij missioneren door ons te laten
Moge zij van de Verrezen Christus
inspireren
voor ons een nieuw vuur verkrijgen
door Maria, Moeder van de evangelisatie.
om aan allen het evangelie van het leven te
brengen, dat de dood overwint.
Zij ontving, bewogen door de Geest,
het Woord van leven
Moge zij voor ons ten beste spreken,
in de diepte van haar nederig geloof.
zodat wij de stoutmoedigheid verwerven
om nieuwe wegen te zoeken,
Moge de Maagd ons helpen om ‘ja’ te zeggen waarmee de gave van het heil iedereen
op de noodzaak om de Blijde Boodschap van bereikt.
Jezus te laten weerklinken in onze tijd.
(Gebed van Paus Franciscus)

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!

Kerkproeverij 2019
In het weekeinde van 28 en 29 september 2019 wordt in alle
parochiekerken van ons cluster weer aandacht besteed aan de activiteit
“Kerkproeverij”. Dat gebeurt nu voor het derde jaar op rij. Het model voor
deze activiteit is afkomstig uit Engeland en heet daar: ‘Back to Church’,
een term die veel beter de lading dekt dan de Nederlandse vertaling.
Wat is Kerkproeverij? Kerkproeverij betekent, dat tijdens één weekeinde
parochianen mensen uitnodigen een keer mee te gaan naar de kerk.
Wie nodig je uit en hoe? Denk aan mensen, met wie je enige band hebt: een buur, een vriend
of vriendin, collega, familielid, iemand die interesse toonde voor kerk en geloof of iemand
die vroeger gewend was naar de kerk te gaan. Tips:
 Nodig mensen persoonlijk uit.
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Denk goed na over wie u uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie u weinig relatie hebt,
werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden, familieleden die niet
(meer) naar de kerk gaan en met wie u een relatie hebt, die u vertrouwen.
 Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
 De eucharistieviering van zaterdag 28 september om 18:00 uur in de St.-Petruskerk
wordt opgeluisterd door fanfare St.-Barbara uit Sanderbout.
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
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!!

NIEUW ADRES ZMC.
Door goede samenwerking met Gemeente Sittard-Geleen heeft het ZMC van kapelaan A. van
der Wegen een nieuwe plek gevonden. Op zaterdag 14 september a.s. zal het ZMC haar
deuren weer openen in het voormalige DaCapo schoolgebouw, President Kennedysingel 20,
6137 AC Sittard. Momenteel zijn de bestuurders en vrijwilligers met de kapelaan bezig om
alles klaar te maken voor de verhuizing en inrichting op de nieuwe locatie. Dat is heel veel
werk ten behoeve van de opvang van onze jonge mensen. Dankbaar zijn we eigenaar van de
oude locatie Leyenbroekerweg waar het ZMC vele jaren onderdak heeft gevonden. Naast al
die speelse opvangattributen die de jeugd daar mag aantreffen, gaat het ons als kerk erom om
in die spelmomenten iets van Gods Vreugde mee te geven, in spel en catechese. We wensen
hen veel succes op deze nieuwe en prachtige locatie.
Op woensdag 30 oktober a.s. houden we weer een Parochiebijeenkomst. Het is een vervolg
op de eerdere bijeenkomsten waarbij allerlei thema’s aan de orde komen. De vorige keer
kregen o.a. informatie van de deken van Maastricht over zijn ervaringen in het samengaan
van parochies in clusterverband. Bij de eerstvolgende bijeenkomst willen we u deelgenoot
maken van een aantal zorgen die op ons afkomen. Ook de positieve ontwikkelingen zullen we
u niet onthouden. Maar met elkaar weten we heus wel dat meer en meer op ons afkomst een
herstructurering van zielzorg en dus daarmee gepaard gaande facilitering door kerkbesturen
om zo sterk de komende pastorale periode te kunnen ingaan. Uw aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld. Noteer dus: Woensdag 30 oktober om 20u in Mariapark, Oude Markt.

WEEKEINDE 2/3 NOVEMBER BELANGRIJKE HERDENKING
350 JAAR ST.-MICHIELSKERK EN STADSPATRONES ST. ROSA.
Tijdig willen we u berichten van al de activiteiten bij gelegenheid van 350-jaar jubilea in
onze stad. Onlangs heeft de Broederschap Sittard-Kevelaer haar 350 jaar jubileum gevierd,
daarvoor hadden we de jaarlijkse St.-Rosaprocessie naar kapel St. Rosa, eveneens 350
jaar……. Maar de bron van eigenlijk al deze unieke jubilea hangen ongetwijfeld samen met
de komst destijds van de Dominicanen naar Sittard. Zij kwamen hier toen voor onderwijs.
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS
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Voor hun leerlingen en hun kloosterlingen bouwden men destijds de ‘Paterskerk’, zoals het
nu nog altijd wordt genoemd. Vanuit hun pastorale inzet en ijver gaven ze destijds aan het
stadsbestuur het advies bij de dreiging van volksziektes zich in geloof over te geven aan de
jonge zalige “3e orde dominicanes” Rosa van Lima. Ze was pas zalig verklaard. Ze had een
geweldige vertrouwvolle overgave en die gelovige houding hebben de Sittardenaren destijds
ook betoond. Hun gebed werd verhoord. En zo danken we aan dit voorval de traditie van de
St.-Rosaprocessie en aan het feit dat St. Rosa in de gevel van onze St.-Michielskerk staat
uitgebeeld als dé patrones van Sittard. Daarom zal de huidige Pater Provinciaal van de Orde
der Dominicanen Pater René Dinklo o.p. op zaterdagavond 2 november 2019 in de
Paterskerk de H Mis opdragen en met ons dankbaar terugzien naar dit gezegende pastorale
werk. Na deze dienst gaan we als groep naar de St.-Petruskerk alwaar door een kunstenaar
mmv een verteller en andere medewerkers een bezinnings-en dankfestijn wordt gehouden die
past binnen de gewijde sfeer van onze kerk. Op zondagmorgen 3 november is er één
Plechtige H Mis in de St.-Michielskerk uit dankbaarheid dat we deze ‘heilige plaats’ al 350
jaar mogen beheren tot eer van onze God en Heer. Destijds werd deze kerk “gewijd” door de
Hulpbisschop van Luik, nu komt onze Hulpbisschop van Roermond, Mgr. E. de Jong, deze
Hoogmis opdragen uit dankbaarheid. De HH Missen van 9u30 en 11u vervallen dan. Na deze
dienst is er een gezellig samenzijn in het Mariapark. We hopen u allen in grote getale te
mogen begroeten. Namens St.-Rosacomité en het kerkbestuur,
deken W. van Rens.

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
De kerk viert deze bijzondere dagen in de HH Missen die gehouden worden VRIJDAG 1
en ZATERDAG 2 november. De HH Missen zijn op Allerheiligen 1 november in de H.
Petruskerk om 9u30 (Hoogmis) (gèèn Mis om 8u) en om 19u. Op Allerzielen zaterdag 2
november zijn de HH Missen van Allerzielen alléén op de zaterdagmorgen en wel om
9u in Basiliek en om 9u30 in de H Petruskerk een Pl. Requiemmis: tot intentie van de
overledenen van afgelopen jaar en voor alle overleden gelovigen. Voor de gelovigen die
dan niet naar de reguliere HH Missen van die dagen kunnen komen, viert men in sommige
parochies deze diensten op zondag ervoor of erna. Wat betreft de Gebedsdienst
ALLERZIELEN: deze vindt deze plaats op ZONDAG 3 november om 15u op de
Algemene Begraafplaats en in de RK. Urnenhof (voormalige H. Bernadettekerk),
opgeluisterd door Bernadettekoor. We hopen u daar te mogen begroeten om onze
overledenen samen aan te bevelen in Gods Barmhartigheid.

ALLERZIELENDIENST OP ZONDAG 3 NOVEMBER A.S. OM 15u.
OKTOBER BUITENGEWONE WERELDMISSIEMAAND
Paus Franciscus heeft oktober van dit jaar uitgeroepen tot een buitengewone missiemaand.
Dit is gebeurd in het kader van het honderdjarig bestaan van de apostolische brief ‘Maximum
Illud’ van paus Benedictus XV, die op 30 november 1919 verscheen. De brief van een eeuw
geleden ging over de verkondiging van het geloof over de hele
wereld. De toenmalige paus schreef de brief kort na het einde
van de Eerste Wereldoorlog om duidelijk te maken dat de
boodschap van het evangelie bedoeld is voor alle mensen op de
hele wereld. Het was tevens een oproep aan alle gelovigen om
zich bewust te worden van hun missionaire opdracht.
Honderd jaar na het verschijnen van de brief wil paus
Franciscus met een buitengewone missiemaand nieuwe
belangstelling wekken voor de missie aan alle mensen (missio
ad gentes) en oproepen tot een nieuw missionair elan. Het thema dat de paus voor deze
10
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buitengewone missiemaand heeft gekozen luidt: ‘Gedoopt en Gezonden: de missie van de
Kerk van Christus in de wereld’. Bewustwording van de missionaire taak en het
verantwoordelijkheidsgevoel om het evangelie met nieuw enthousiasme te verkondigen
vormen de schakel tussen de brief Maximum Illud van paus Benedictus XV en de
apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (over de verkondiging van het evangelie in de
wereld van vandaag), die paus Franciscus zelf publiceerde naar aanleiding van de
bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie. Paus Franciscus heeft alle
gelovigen opgeroepen om dit jaar tijdens de missiemaand oktober extra stil te staan bij hun
eigen missionaire opdracht. Hij nodigt iedereen uit om zich hierop voor te bereiden door een
persoonlijke ontmoeting met Christus in de eucharistie, via de verkondiging en het gebed,
door getuigenissen, missionaire vorming en missionaire liefdadigheid.
Voor de buitengewone missiemaand is een speciaal logo ontworpen. Dit bestaat uit een
missiekruis, waarvan de kleuren verwijzen naar de vijf continenten. Rood staat voor
Amerika, groen voor Afrika, wit voor Europa, geel voor Azië en blauw voor Oceanië. Het
kruis als geheel staat symbool voor de verbondenheid tussen God en de mensen en het
universele karakter van de boodschap van het evangelie. Meer info op www.missio.nl

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 15 september: Vier-en-twintigste zondag door het Jaar.
Woensdag 18 september: vanaf 18u10 75-jaar Bevrijding + H Mis om 18u30 uit
dankbaarheid mmv eregasten/bevrijdingsgetuigen en St.-Petruskoor,
Zondag 22 september: Vijf-en-twintigste Zondag door het Jaar.
Zaterdag 28 september: Begin Kerkproeverij om 18u fanfare St.-Barbara uit Sanderbout.
Zondag 29 september: Zes-en-twintigste Zondag door het Jaar. In St.-Michaëlskerk vieren
we echter de liturgie van het patroonsfeest tev H. Michaël in de H Mis om 9u30.
Vrijdag 4 oktober: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdag 5 oktober: om 18u Gezinsmis.
Zondag 6 oktober: Zeven-en-twintigste Zondag door het Jaar.
Zondag 13 oktober: Acht-en-twintigste Zondag door het Jaar.
Zondag 20 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het Jaar. Tevens Wereldmissiedag.
Informatie Wereldmissiezondag zie blz 9.
LET OP: EXTRA DANKDIENST VW 75 JAAR
BEVRIJDING SITTARD WOENSDAG 18 SEPTEMBER A.S. ZIE BLZ 1/2
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.

Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein St.-Michielskerk: Markt
Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3
Deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960
Kapelaan A. vd. Wegen, Oude Markt 24  4512628
Kapelaan H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard  4512497
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676
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Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten:
Max Ewoldt & Andrea Schepers, Johan Dautzenbergstraat 16, op 20 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
Raisa, dochter ouders Hendriks-Widdershoven, Aan het Broek 45, *21-7-2019
Olivier & Olivia, zoon & dochter ouders Dahmen-Franssen, Dorpstr 26 Jabeek, * 18-8-2019
Joris, zoon v ouders Schaeken-Schobben, Vouerweg 17, Sittard * 8-9-2019
Soleil, dochter v ouders Sluijter-Heuvelmans, Tiberius 23, Born * 8-9-2019
We bidden dat onze dopelingen Raisa, Olivier & Olivia, Joris en Soleil onder de
goede zorgen van ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot
goede christenen.
OVERLEDEN
Dini Gijsen-Schurgers
Hans Pier
Tony Sievers
Zr. M. Mathilde Schwittek

Smithlaan 151
Wielewaalstraat 1A
Smithlaan 151
Kollenberg 2

77 jaar
49 jaar
80 jaar
87 jaar

†
†
†
†

02-08-2019
03-08-2019
30-08-2019
02-09-2019

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

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 26 oktober tot 30 november 2019.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 14 oktober 2019 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
weldoeners vd H. Petruskerk; plev Jan en
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS in
Miny Reijnders-Kuijpers; gestpljrd ouders
H. Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
Tonglet-Winteraeken; gestpljrd overl
Zaterdag 14 september
Ochtendmis 9u in Basiliek
ouders Baggen-Starmans; plev overleden
18.00 uur pljrd v ouders Wijshofffamilieleden Pier-Weijzen (samenzang)
Bormans; plev Piet van Halbeek; gestplev v
Maandag 16 september
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,
en Maria Hub. Cath. Krux; plev Arnold
bisschop, martelaren
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
Dieteren, nad.v. Hans Pier, Dini Gijsenbelangen van bisdom en parochie (D 2)
Schurgers (samenzang)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zondag 15 september
Dinsdag 17 september
Vier-en-twintigste Zondag dh jaar
08.00 uur v algemene noden van H Kerk
11.00 uur pljrd ouders Wil Boosten en
en wereld
Miet Boosten-Beaumont; pl overl
12
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19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 18 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.30 uur uit dankbaarheid voor onze
vrijheid en voor onze gevallenen
Donderdag 19 september
08.00 uur Om verlichting van noden in
Kerk en Wereld.
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Vrijdag 20 september
HH. Andreas Kim Taegon, en Paulus
Chong Hassang en gezellen, martelaren
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer.
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
Zaterdag 21 september
Ochtendmis 9u in Basiliek
H. Matteüs, apostel en evangelist
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev v de zielenrust vh echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath Krux;
(samenzang)

Zondag 22 september
Vijf-en-twintigste Zondag dh jaar
11.00 uur plzwd v. Hans Pier; pljrd v. Lou
Schmeits; pljrd v Mia v Aubel-Arnoldts en
haar echtgenoot Guus, en wederzijdse fam;
(samenzang)

Maandag 23 september
H. Pius van Pietrelcina (Padre Pio),
priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Sef Heuts
Dinsdag 24 september
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie.
Woensdag 25 september
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 26 september
08.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis
19.00 uur v algemene noden van H Kerk en
wereld
Vrijdag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Zaterdag 28 september
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev v de zielenrust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub.
Cath. Krux (fanfare St. Barbara Sanderbout)
Zondag 29 september
Zes-en-twintigste Zondag dh jaar
11.00 uur plev v overledenen vd fam
Douffet; gestplev ouders Zef en Carry
Hamers-Schintz plev v Trees en Cor De
Wit-Neilen, tevens v Dory Neilen; plev v
Jan en Miny Reijnders-Kuijpers; pljrd v
Engelbert Schins en ouders Schins-Meerts
en alle overledenen vd familie; pljrd v overl
ouders Schillings-Houten (St. Petruskoor)
Maandag 30 september
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van dit bisdom en onze parochie
19.00 uur gestev Frits en Riet Pfenningsvan Santvoord
Dinsdag 1 oktober
H. Teresia vh Kind Jezus, maagd en
kerklerares
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
19.00 uur plev v Harie Dieteren
Woensdag 2 oktober
HH. Engelbewaarders
08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
19.00 uur tev H. Engelbewaarder v onze
bisschop
Donderdag 3 oktober
08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
zijn welwillende Zegen
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
Vrijdag 4 oktober
Eerste vrijdag van de maand
Heilige Franciscus van Assisi
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
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19.00 uur v Mia Bisschops en overleden
familie Bisschops-Maessen
Zaterdag 5 oktober
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Cath. Krux (Gezinsmis)
Zondag 6 oktober
Zeven-en-twintigste Zondag dh jaar
11.00 uur plev voor de overleden leden van
familie Landuijt-Willems; gestpljrd voor de
zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en
haar echtgenoot (samenzang)
Maandag 7 oktober
H. Maagd Maria vd Rozenkrans
08.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
Dinsdag 8 oktober
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Woensdag 9 oktober
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Donderdag 10 oktober
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
19.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
Vrijdag 11 oktober
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie (D 2)
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
zijn welwillende Zegen
Zaterdag 12 oktober
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev overl fam MevissenDriessen; gestplev v zielenrust van het overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Cath
Krux (samenzang)
Zondag 13 oktober
14

Achtentwintigste Zondag dh jaar
11.00 uur uur gestpljrd Thea BrulsBarleben; gest plev overl fam MuyresMaessen; plev v overleden weldoeners van
de H. Petruskerk (Bgv het Oktoberfest mmv.
‘t Trumke en ‘t Tröötje en Beppie Kraft).
Maandag 14 oktober
08.00 uur v algemene noden van H Kerk en
wereld
19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
Dinsdag 15 oktober
H.Teresia v Jezus, maagd en kerklerares
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
zijn welwillende Zegen
Woensdag 16 oktober
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van dit bisdom en onze parochie
19.00 uur gestjrd v echtp Hage-Baggerman
Donderdag 17 oktober
H. Ignatius v Antiochië kerkleraar
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Vrijdag 18 oktober
H. Lucas, evangelist
08.00 uur v overledenen vd fam Hendrik
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)
19.00 uur plev v Paul Schlössels
Zaterdag 19 oktober
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev v zielerust van het overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 20 oktober WERELDMISSIEDAG
Negen-en-twintigste Zondag d h jaar
11.00 uur gestplev overleden familieleden
Pier-Weijzen; plev Jan en Miny ReijndersKuijpers (St. Petruskoor)
Maandag 21 oktober
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke)
belangen van dit bisdom en onze parochie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld (D 2)
Dinsdag 22 oktober
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
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19.00 uur gestev levende en overl. leden
fam. Musolf-Nyssen
Woensdag 23 oktober
08.00 uur v algemene noden van H Kerk en
wereld
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer en om
zijn welwillende Zegen
Donderdag 24 oktober
08.00 uur overl. grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis;
ev v het welzijn van onze Heilige Vader de

Paus en al zijn intenties (D)
19.00 vd actuele (zielzorgelijke) belangen
van dit bisdom en onze parochie
Vrijdag 25 oktober
08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
zijn welwillende Zegen
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om
zijn welwillende Zegen
Zaterdag 26 oktober
Ochtendmis 9u in Basiliek

ST.-MICHIELSKERK
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
Zondag 15 september
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Vier-en-twintigste Zondag dh jaar
Zondag 6 oktober
09.30 uur plev lev en overl leden
Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar
Sjtadssjötterie St. Rosa Zitterd (bgv
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
Koningsvogelschieten + installatie nieuwe
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
broedermeester); gestplev vd zielenrust van
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zondag 13 oktober
Hubertina Catharina Krux, (Hofzengesj)
Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar
Zondag 22 september
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
Vijf-en-twintigste Zondag dh jaar
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
09.30 uur gestpljrd v RD Jo Simons;
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
gestplev voor de zielenrust van het overl
Zondag 20 oktober WERELDMISSIEDAG
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar
Catharina Krux; (samenzang)
09.30 uur gestplev vd zielenrust v overl
Zondag 29 september
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub C
Zes-en-twintigste Zondag dh jaar.
Donderdag 24 oktober OPEN KERK
Tevens patroonsfeest HH. Michaël,
10u30-12u30: Uitstelling + Aanbidding
Gabriël en Rafaël, aartsengelen
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 15 september
15.00 uur Pl Huwdienst v Max Ewoldt &
Vier-en-twintigste Zondag dh jaar
Andrea Schepers
10.00 uur overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 21 september
Donderdag 19 september
09.00 uur H. Matteüs, apostel en evangelist
10.30 uur v de kinderen v Kinderkrans,
overl echtp Caulfield-Tholen.
v overl. leden Aartsbroederschap, v overl
Zondag 22 september
Caulfield-Tholen.
Vijf-en-twintigste Zondag dh jaar
10.00 uur gest.jrd.overl vader Lodewijk
Vrijdag 20 september HH. Andres Kim
Collé, tevens v overl ouders StoffelsTaegǒn en gezellen, martelaren
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10.30 uur vd kinderen v.d. Kinderkrans,
Stoffels; v overl echtp Caulfield-Tholen.
v.d. overl. leden Aartsbroederschap; v
(Basiliekkoor)
echtp.Caulfield-Tholen
Donderdag 26 september
Zaterdag 12 oktober
10.30 u v de kinderen Kinderkrans; v overl.
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen
leden vd Aartsbroederschap; overl echtp
Zondag 13 oktober
Caulfield-Tholen.
Acht-en-twintigste Zondag d/h jaar
Zaterdag 28 september
10.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen.
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 17 oktober
Zondag 29 september
H. Ignatius v Antiochië, bisschop
Zes-en-twintigste Zondag dh jaar
10.30 uur v leden Kinderkrans; v overl.
Bedevaart Baandert (Bernadettekoor)
leden Aartsbroederschap; overl echtp
10.00 uur; uit dankbaarheid tevens pljrd. v
Caulfield-Tholen.
Twan; overl echtp Caulfield-Tholen.
Zaterdag 19 oktober
Donderdag 3 oktober
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur vd kinderen vd Kinderkrans; v
Zondag 20 oktober WERELDMISSIEDAG
de overl. leden vd Aartsbroederschap; v
Negen-en-twintigste Zondag dh jaar
overl echtp Caulfield-Tholen.
10.00 uur v echtp Caulfield-Tholen,
Zaterdag 5 oktober
Basiliekkoor
09.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 24 oktober
Zondag 6 oktober
10.30 uur v de kinderen v Kinderkrans; v
Zeven-en-twintigste Zondag d/h jaar
leden Aartsbroederschap; v. overl
10.00 uur Bedevaart Sweikhuizen, v overl
echtp.Caulfield-Tholen
Caulfield-Tholen ; v levende en overl l v d
Zaterdag 26 oktober
Aartsbroederschap (mmv Jeugdfanfare Puth)
09.00 uur v overl Caulfield-Tholen.
Donderdag 10 oktober
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Rozenkransgebed: elke dinsdag woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET
OP: mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Opgave misintenties vòòr maandag 14
oktober 2019 Opnieuw maken we u attent op de mogelijkheid een persoonlijk gesprek te
hebben met een van de geestelijken. Op woensdagmorgen is Pastoor Kerkhofs vanaf 10:30 tot
12:00 uur aanwezig.
Secretaris Aartsbroederschap: Seph Castro
\

Parochie H. Bernadette -Baandert
Past-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage t.bv parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973
BEDEVAART NAAR DE BASILIEK Ieder jaar gaat onze parochie op bedevaart naar de
Sittardse Basiliek. Sinds vorig jaar gaan we op de laatste zondag van september en doen we
dat niet meer met een bidprocessie vanaf de Maria&Bernadettekapel in onze voormalige
Bernadettekerk, maar kan iedereen op eigen gelegenheid naar de Basiliek gaan. De H.Mis in
de Basiliek begint om 10 uur. Het met het koor Cantate uit Overhoven gefuseerde
Bernadettekoor zal op deze zondag 29 september de zang in de Basiliek verzorgen. Na de H.
Mis is weer gelegenheid tot ontmoeting in het Mariapark met een kopje koffie.
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 4 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de
parochie rondgebracht
16
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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 14 sep
Woensdag 18 sep

24E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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25E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 21 sep
19.00 u Jrd Pierre Thissen en overleden familieleden
Woensdag 25 sep 19.00 u Tev H. Antonius
26E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 28 sep
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 2 okt
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
27E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 5 okt
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 9 okt
19.00 u Tev H. Antonius
28E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 12 okt
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 16 okt 19.00 u Tev H. Antonius
29E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 19 okt
19.00 u Consecratiefeest St. Paulus (33) voor onze parochie
Woensdag 23 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 12 oktober bij Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.

Zondag 15 september
24e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Cantate
met Corneliuszegen Jaardienst ouders Meulenber-Thissen; Leentje Fleischeuer-Meulenberg;
nadienst v Tony Sievers
Zondag 22 september
25e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Volkszang
Om geborgenheid voor alle zoekers in deze wereld: vluchtelingen, eenzamen, armen en zieken;
nadienst v Tony Sievers
Zondag 29 september
26e Zondag door het Jaar
10.30 uur The Voices of Kids
tevens gezinsviering/dierenzegening Eugène Nicoll en Annie Nicoll-Poussart; jaardienst
overleden ouders Johan en Katharina Claessen-Ausfeld en zoon Jozef; nadienst v Tony Sievers
Zondag 6 oktober
27e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Volkszang
viering met ziekenzalving voor alle zieken in de parochie; nadienst v Tony Sievers
Zondag 13 oktober
28e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Cantate
Voor vrede in de wereld en onze kerkgemeenschappen; nadienst v Tony Sievers
Zondag 20 oktober:
29e Zondag door het Jaar
10.30 uur
Volkszang
WERELDMISSIEDAG v Chrit Gruisen vanwege de verjaardag en voor Liesbeth GruisenJessen en overleden kinderen, schoonzonen en schoondochters
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.
18
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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
Maria door. Het is dus zeker de moeite om te doen. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje
aan te steken of om even de stilte op te zoeken.
HEILIGE CORNELIUS
Op 16 september viert de kerk het feest van de heilige paus Cornelius. Hij was paus in de derde
eeuw en stierf vermoedelijk in het jaar 253. Het was de tijd van de christenvervolgingen. Onder
zware druk gingen veel gelovigen toch weer de Romeinse goden aanbidden. Cornelius stond
erom bekend dat hij hen mild bejegende en vergeving schonk als ze weer wilden terugkeren bij
de kerk. Die vergevingsgezindheid kwam hem binnen de kerk op veel kritiek te staan van
gelovigen die wat strenger in de leer waren. Uiteindelijk werd Cornelius zelf ook slachtoffer
van de christenvolging. Aan het begin van de vijfde eeuw nam bisschop Severinus de verering
voor Cornelius mee naar Keulen. Van daaruit verspreidde de devotie zich ook naar een klooster
dat vlakbij Aken lag en later de naam Kornelimünster (Corneliusklooster) aannam. De
monniken uit Aken hebben de Corneliusverering vermoedelijk meegenomen naar Maastricht.
In de loop van de eeuwen zijn er op diverse plaatsen in Limburg bedevaarttradities rond Sint
Cornelius ontstaan. Maastricht-Borgharen en Heerlerheide zijn daarvan de bekendste. Op
grond van zijn naam (Cornu betekent hoorn) is Cornelius altijd beschouwd als patroonheilige
van vee, huisdieren en veehouders.
CORNELIUSVERERING IN OVERHOVEN: In de in 1923 te Overhoven gebouwde
noodkerk ontstond hetzelfde jaar een devotie voor de H. Cornelius. Vooral uit de directe
omgeving kwamen in het feestoctaaf bedevaartgangers voor de waterwijding, relikwieverering
en kinderzegen. Cornelius werd aangeroepen als beschermer tegen kinder- en zenuwziekten.
Van een bedevaart is sinds 1990 weliswaar geen sprake meer, de feestdag wordt door de
parochie nog steeds gevierd. Op zondag 15 september kunt u na de H. Mis weer de
Corneliuszegen ontvangen.
KERKPROEVERIJ 2019: zondag 29 september 2019
In de kerk is plek voor iedereen! Een plek waar je tot rust kunt komen, vragen mag stellen,
zingeving en inspiratie ontvangt en deelt. We proberen de drempel om onze parochie te
bezoeken zo laag mogelijk te houden, zodat onze buren, vrienden en collega's de stap durven te
zetten om de viering een keer te bezoeken. Wees gastvrij en nodig iedereen uit die je kent om
een keer te komen "proeven". In Overhoven is er dan een bijzondere gezinsviering rondom St.
Franciscus. U kunt dus ook uw (klein)kinderen uitnodigen.
TEVENS DIERENZEGENING IN OVERHOVEN op zondag 29 september 2019
Op zondag 29 september 2019 vindt er in de H. Hartkerk van Overhoven ook een
Gezinsviering plaats om 10.30 uur in het teken van dierendag (H. Franciscus).
De gezinsviering zal worden opgeluisterd door het kinderkoor ‘The Voices of Kids’.Vanaf
12.00 uur heeft u de gelegenheid om uw (huis)dier te laten zegenen op het veldje naast de
parochiekerk. Alle dieren met hun baasjes zijn van harte welkom! Klein en Groot! Ook alle
geïnteresseerde mensen zijn welkom! Verder wordt er gezorgd voor muziek, veel gezelligheid,
koffie, thee en iets lekkers erbij georganiseerd Leif en Leid. Laat u verrassen en kom op 29
september naar Overhoven!
SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING zondag 6 oktober
U kunt zich nog steeds opgeven. Achter in de kerk liggen de formulieren. U kunt ook contact
opnemen met ons parochiekantoor (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 -12.00 uur: tel. 4583023
Pastoor Ewals wil graag tevoren nog een klein gesprekje voeren.
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OPROEP: Stofzuiger voor de poetsploeg van de kerk van Overhoven. De poetsploeg van
de kerk van Overhoven, bestaande uit allemaal vrijwilligers, is op zoek naar één of twee
stofzuigers. Heeft u een stofzuiger in overvloed staan of u wilt deze weg doen? Dan houden wij
ons van harte aanbevolen! Ook als het gaat over schoonmaakmaterialen. Het dient uiteraard
wel in bruikbare conditie te zijn. Neem contact op met Ingrid Ruigt: Telefoon: 046-4526312
Email: ingrid.ruigt@home.nl
KOFFIEDRINKEN Op zondag 6 oktober kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken in ons parochiezaaltje, U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 13 oktober na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden
parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht. Wilt u H.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
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 VERGEET UW
KERKBIJDRAGE NIET!!! NL 37INGB0001035314 of NL60RABO0147635594.
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 13 oktober 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. 9 (voor 5 weken) verschijnt op
26 oktober 2019 en loopt tot 30 november.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 14 oktober 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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