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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 30 november 2019.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
DURF TE GETUIGEN
Uit Jak. 1, 22.25
Weest uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf bedriegen.
Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een
vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn
doen.
Getuigen gezocht……… Hoe vaak doen we niet een beroep op deze gedachte. Gewoon al in
je dagelijks leven, op je werk, thuis… Denk u maar aan onze onderlinge gesprekken: “had je
gehoord wat je tante laatst zei…. “ en dan begin je met jouw overtuiging, wat volgens jou de
waarheid is. Bijvoorbeeld iemand krijgt de schuld of andersom. In de Nederlandse
rechtspraak komt ook het begrip “getuigen” voor als een opbouw naar onomstotelijk bewijs.
Menige rechtbank hoort een getuige…. en bij nadere beschouwing - door bijvoorbeeld het
horen van andere getuigen - komt men tot een oordeel. Maar getuigenissen zijn die altijd
betrouwbaar….?, zo vraagt men zich af. We hebben gelukkig strenge regels om dit te
bewaken en dan nog…… komen nog altijd “valse getuigen” aan het woord. Dat was ook bij
Pilatus toen Jezus terecht stond. In onze maatschappij wordt menig verkeersongeluk omringd
met urenlang sporenonderzoek en getuigenverhoor. En misdadenonderzoek kent bij ons
maandenlang, ja soms jarenlang onderzoek. Allemaal omwille van de zorgvuldigheid. We
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lezen het in onze kranten en menig tv-journaal gaat hierop in. Toch roept het vaak irritatie op.
De kundigheid en slimmigheid van verdedigers lopen vaak voor op de magistraten van
Justitie. Ik moet denken aan het evangelie waar Jezus zegt in Lucas 16: “De heer prees het in
de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had gehandeld, want de kinderen van
deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht…… “. Jezus
waarschuwt u en mij om toch “met overleg” te handelen. Want LET OP: “de kinderen van
de wereld” gebruiken wel de slimmigheid…… en de zgn. goede gelovige houdt zich op de
achtergrond, durft soms niet te getuigen, want men zou mij kunnen lastig vallen. Getuigen
gezocht……. Misschien benutten we dit te weinig, alleen als het ons uitkomt, als het ons
goede sier aanreikt. Wat dat betreft is menige katholiek te zeer “opportunistisch”: dwz je laat
je handelingen te zeer bepalen door datgene waar je het meeste voordeel uit haalt……
Trouwens waar komt het woord “getuigen” vandaan? In onze kerk kennen we wel het woord
“martelaar” . En deze benaming heeft oorspronkelijk te maken met het (kerk)Latijnse woord:
martyrium (martelaarschap) en dat betekent: getuigenis (voor de waarheid van het
Christelijke geloof) en vandaar uit komt men tot: offerdood, martelaarschap. Iemand die dus
echt getuigt……. verbindt er zijn leven aan, zo hoog wordt waarheid en gerechtigheid
opgevat. Hierbij zal menige katholiek zich achter de oren krabben. Want zijn we dan wel
“goede getuigen”?? Iemand zegt van zichzelf…. Ik ben katholiek maar niet zoals de kerk dat
van mij verlangt, ik bepaal zelf wel…. En deze houding tref je meer en meer in onze
samenleving aan. Daarom de bovenstaande tekst van de apostel Jakobus (Jak.1,22,25). Deze
brief van Jakobus kennen veel katholieken niet, deze brief waarschuwt ons dat je jezelf niet
bedriegt. Verder is uit deze brief zeer bekend de oproep om het sacrament van de
Ziekenzalving te ontvangen. Daar verwijst deze apostel ook na. Volgens de overlevering was
hij “de Broeder des Heren”, een neef van Jezus dus. Maar dat laatste is nooit duidelijk terug
te vinden, wel dat zijn geschriften heel duidelijk de beginselen van de beroemde Bergrede
centraal stelt waarbij de nadruk valt op goede werken, gebed, eerbied voor de arme en dit
alles wordt beschreven vanuit een onwereldse wijsheid. Maar de kracht van zijn
verkondiging gaat gepaard met een eenvoudige stelregel: “ Gods Woord horen en het
volbrengen”. En dat moet Zijn Kerk doen, de volgelingen die Hij aanwees. En nu blijft
aanwijzen. Zijn Kerk is geen vereniging waar de leden van kunnen aangeven dat bevalt me
wel of niet. Je bent van Zijn Kerk of je bent het niet….. Durf daarin Zijn volgeling te zijn. En
dat bedoelen we met getuigen. Wie zichzelf katholiek wilt noemen en zijn, moet volbrengen
wat hij/zij gelooft…… moet dus uitvoeren wat je als Kerk als geloofsopdracht meekrijgt,
zoals Jakobus dit zegt. Daarom dat Jakobus ons de gevolgen van de Bergrede voorhoudt.
Woorden van Jezus die gestoeld zijn op de Tien Geboden en Zijn offer aan ons. Je kunt dus
niet een begrenzing inbrengen en zeggen: tot en met gebod 4 of 5 ga ik mee enz. Het zijn
Gods Woorden die ons voorgehouden worden en die Jezus ons ten volle toont in zijn
bezinning aan de hand van de Bergrede. Jakobus wijst daar overduidelijk op. Daar kun je
“eigentijdse opvattingen” niet tussen plaatsen en zeggen voor onze tijd hoef je dat niet zo op
te vatten….. Dat zijn gedachten vanuit “de kinderen van deze wereld….”. Kinderen van het
Licht, moeten we proberen te zijn. Durf daarvan te getuigen, dat is ons aller opdracht.!
Met allerhartelijkste groeten,
Deken Wilbert van Rens.

ALLERZIELENLIJST 2018-2019

Zoals gebruikelijk volgen hier de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke
dienst – in het afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten
nemen. Hun namen worden als intenties meegenomen in de Pl. Requiemmis om 09.30 u in de St.Michielskerk op Allerzielendag zaterdag 2 november 2019.
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Molenstraat 99, Geleen
69 jaar
† 26-10-2018
Smithlaan 151
92 jaar
† 27-10-2018
Kollenberg 2
95 jaar
† 08-11-2018
Elsterweg 26
85 jaar
† 29-11-2018
Burg. Arnoldstraat 32
76 jaar
† 29-11-2018
H. Weltersstraat 68-4
78 jaar
† 01-12-2018
Beukeboomweg 28
72 jaar
† 06-12-2018
Smithlaan 151
83 jaar
† 06-12-2018
Kastanjelaan 3
88 jaar
† 24-12-2018
Elisabeth van Barstraat 237
84 jaar
† 03-01-2019
Brugstraat 205
87 jaar
† 05-01-2019
Schuttestraat 2
80 jaar
† 13-01-2019
Smithlaan 151
96 jaar
† 16-01-2019
Tudderenderweg 305/68
62 jaar
† 18-01-2019
Beethovenstraat 15
62 jaar
† 28-01-2019
Lienaertstraat 159, Geleen
91 jaar
† 04-02-2019
Misboekstraat 9
91 jaar
† 07-02-2019
Beneluxlaan 1, Geleen
94 jaar
† 09-02-2019
Dorfstrasse 60, Wehr
81 jaar
† 11-02-2019
Bergstraat 16
83 jaar
† 17-02-2019
Frans Erensstraat 5
84 jaar
† 22-02-2019
Kollenbergerhof 18
90 jaar
† 27-02-2019
Wilhelminastraat 7 - 9
80 jaar
† 28-02-2019
Odasingel 637
93 jaar
† 03-03-2019
Pr. Kennedysingel 24
84 jaar
† 22-03-2019
W. Alexanderlaan 22
79 jaar
† 23-03-2019
Mgr. Claessensstraat 35
88 jaar
† 25-03-2019
Campus 1, Born
88 jaar
† 28-03-2019
Smithlaan 151
86 jaar
† 31-03-2019
Odasingel 50
78 jaar
† 02-04-2019
Brugstraat 67
93 jaar
† 11-04-2019
Schuttestraat 2
95 jaar
† 12-04-2019
Stevensweert
54 jaar
† 01-06-2019
vh. Elisabeth van Barstraat
82 jaar
† 08-06-2019
Herreveld 1, Einighausen
75 jaar
† 10-06-2019
Willem Alexanderlaan 16
87 jaar
† 14-06-2019
Misboekstraat 21
90 jaar
† 14-06-2019
Kastanjelaan 3
82 jaar
† 05-07-2019
Kastanjelaan 3
87 jaar
† 24-07-2019
Smithlaan 151
77 jaar
† 02-08-2019
Wielewaalstraat 1 A
49 jaar
† 03-08-2019
Smithlaan 151
80 jaar
† 30-08-2019
Kollenberg 2
87 jaar
† 02-09-2019
Smithlaan 151
93 jaar
† 07-09-2019
H. Weltersstraat 68-2
76 jaar
† 19-09-2019
Jubileumstraat 37
86 jaar
† 21-09-2019
VOOR HEN ALLEN BIDDEN WIJ:
HEER, GEEF HEN ALLEN DE EEUWIGE RUST EN HET EEUWIGE LICHT VERLICHTE HEN,
ZIJ MOGEN RUSTEN IN UW VREDE. AMEN.

Tonny Vroomen-Geraedts
Rinus van Berkum
Zr. M. Celina Krizanic
Lou Maas
Els Collombon-Piek
Jo Winants
Jeu Dieteren
Els Rikmenspoel
Lily Franken-Bitsch
Hub Geurts
Sef Coumans
Jan Collombon
Zr.M.Christiane Corpelijn
Sjeng Scheffer
Frans Marx
Liz Smeets
Zef Streukens
Mien Gubbens-v.Berkum
Mia Cremers-Fijen
Annemie Jaspers-Jansen
Hub Moonen
Anny Piek-Tummers
Elly Vrinssen-Schaaf
Dora Rutjes-van den Brink
Petra Schouten-Hintzen
Harry Geilen
Frans Demandt
Dymph Gruisen-Gruijters
Zr Guillaume Severens
Jo Meijntz
Zus Streutjens-Vincken
Tonia Ubachs-v. Gellekom
Paul Mennens
Frances Vitalis
Nico Kooi
Jacques Tonnaer
Miny Meijers-Luijten
Piet van Halbeek
José (Joep) Willems-Lendfers
Dini Gijsen-Schurgers
Hans Pier
Tony Sievers
Zr. M. Mathilde Schwittek
Zr. Imelda van Kan
Hans Pastwa
Dorris Barleben
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ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN: LET OP IN WELKE KERK!!
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 in de St.-Michielskerk op
de Markt. Op Allerzielen zaterdag 2 november zijn de HH Missen van Allerzielen
alléén op de zaterdagmorgen en wel om 9u in Basiliek en om 9u30 een Pl. Requiemmis
in de H. Michielskerk: 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 Cantate. 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.
DENK ERAAN: WEEKEINDE 2/3 NOVEMBER BELANGRIJKE HERDENKING
350 JAAR ST.-MICHIELSKERK EN STADSPATRONES ST. ROSA.
Wat onderwijs toch veel op gang brengt. Zo kwamen de zusters Dominicanessen destijds
naar Sittard en vestigden zich aan de Plakstraat. Later kwamen de paters Dominicanen naar
Sittard. Zij kwamen hier ook voor onderwijs. Voor hun leerlingen en hun kloosterlingen
bouwden zij 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 voorspraak van 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 om 18u 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
zandkunstenaar 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. Vooraf wordt het
beeld van de H Rosa uit de H. Rosakapel in processie gedragen vanuit H. Petruskerk naar de
H. Michielskerk om 10u15. 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,

4

deken W. van Rens.
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GEDACHTEN OVER DE STROMINGEN BINNEN ONZE TIJDSGEEST.
Mensenhandel. Europees probleem of wereldwijd probleem? We lezen een officieel bericht
van 30 januari 2019: Een record aantal zaken van mensenhandel is wereldwijd genoteerd
in 2016. Tegelijkertijd zijn in dat jaar ook de meeste mensenhandelaren veroordeeld. Dit
blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat dinsdag werd gepresenteerd in New York
met cijfers van mensenhandel tussen 2003 en 2016. Kijken we naar Rechtszaken: In 2003
werden minder dan 20.000 zaken van mensenhandel genoteerd, terwijl dat in 2016 om
meer dan 25.000 zaken wereldwijd ging. Overigens houden meer landen de cijfers van
mensenhandel bij. Dit aantal steeg van 26 naar 65. Volgens het VN-rapport:
Mensenhandel steeg wereldwijd naar recordhoogte.
BTW. Laatst moest er iets gemaakt worden waarbij een vakman nodig is. Deze kwam en
maakte snel en vakkundig een eind aan het probleem. Toen hij wegging en betaald moest
worden, zei de vakman: moet u een rekening hebben? Zonder rekening werd het goedkoper.
In onze wereld van “zuinigheid” wordt hier vaker op gereageerd. Ook ik ga wel eens in de
fout. Toch moeten we niet vergeten wat er achter dit kleine “goedkope” gebaar schuil gaat.
De belastingontvanger (u en ik) krijgt daardoor niets. De gemeenschap is de klos. Tevreden
gezichten bij vakman en klant? Ja maar, minder geld voor al die noodzakelijke
voorzieningen. Inderdaad, maar dat is minder erg want al die gelden gaan anders naar al
die oplichters die hier hun hand komen ophouden: vluchtelingen, Afrikanen, al die
vreemdelingen die Europa willen binnenkomen, ze komen alleen voor onze centen, onze
voorzieningen die wij bij elkaar moeten brengen. Ik ben blij dat ik eens wat voor mezelf kan
houden. Kom nou!!!!... Hoe vaak wordt dit niet gezegd? Door U en mij?
Topsalarissen. Er is tegenwoordig veel irritatie over de extreem hoge salarissen. Menige
arbeider en medewerker van (wereld)bedrijven zien de topsalarissen bij hun topmanagers.
Ook in onze vaderland zie je al topsalarissen in de zorgsector. Sommige politici proberen dit
te voorkomen, maar de rijken zijn sterker dan de meerderheid van stemmen. Wat dat betreft
hebben wij in onze welvaartslanden vaker 2 gezichten: we schreeuwen moord en brand als
iemand te veel verdiend, MAAR we roepen en juichen als de sportheld voor miljoenen
verkocht wordt of dat op Wimbledon weer voor miljoenen wordt geïncasseerd, ofwel bij
autoraces of fietstoernooien… het gaat echt niet enkel om sportprestaties maar veelal om
grote geldbedragen. Eigenlijk worden sporthelden door ons “gekocht”. De sportheld laat zich
ook graag “omkopen”….. begrijpelijk, zo denken velen van ons. Maar dat laatste noemen we
niet “mensenhandel”….. oh neen, zo onfatsoenlijk zijn we niet. Maar dat kleine bedragje van
BTW (dat we voor onszelf behouden) is de wortel van het kwade vuurtje dat we steeds
brandend houden. En tel je al die bedragen bij elkaar….. duizelingwekkend zal het
eindbedrag zijn. Daar hebben u en ik voor gezorgd. En als zoethoudertje liften we mee in de
wereldwijde sportverdwazing waar heel grote geldbedragen over de toonbank gaan. Hoe zo
“mensenhandel”? Hoe zo dat handel noemen en dus gaan verbieden….dan hebben we toch
geen grote sportlieden meer, geen kunstenaars, geen helden……enz.
Prostitutie en onze sekswerkers beter beschermen. Kijk naar Amsterdam: De Wallen en
raamprostitutie. Moderne slavernij heeft niks met vrijheid en tolerantie te maken’ , aldus
een CDA-opiniestuk inzake de kwestie in Amsterdam. Men schreef begin dit jaar: ‘Mogelijk
255 slachtoffers van seksuele uitbuiting in de Amsterdamse prostitutie’, bleek vorige week uit
een grove schatting van de gemeente. Dat was erg grof. Eerdere schattingen van het aantal
slachtoffers lopen uiteen van 10 tot 90 procent, zowel in de legale als in de illegale
prostitutie. Amsterdam zou een toonbeeld van vrijheid en tolerantie moeten zijn. Maar
vrouwen achter ramen, prostitutie als toeristische attractie, seks als koopwaar, met alle
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ellende, dwang en criminaliteit eromheen, dat heeft niets met vrijheid of tolerantie te maken.
…….Niemand wil dat zijn of haar dochter op de Wallen aan het werk gaat. …..
aldus
enkele gedachten uit dit artikel. En als je dan leest dat de burgemeester een groot probleem
heeft met al die toeristen die wereldwijd komen kijken naar “onze zg. tolerante samenleving”
en daar in hordes langs al die ramen lopen om de hoertjes te zien…… dan zie je dat men het
probleem niet bij de wortel aanpakt. Integendeel men handhaaft het en leidt het wel in goede
banen zodat onze sekswerkers beter beschermd worden, zo wordt “heilig” beweerd. Het blijft
bij het oude en men zet er wat meer hekken omheen, zodat het aapje kijken veilig
gegarandeerd is. Een keurig geregelde uitbuiting van mensen.
Hypocrisie. We vertonen telkens 2 gezichten als het gaat om principiële standpunten in te
nemen. Mensenhandel verbieden we en tegelijkertijd houden wij als overheid allerlei
mensonwaardige gebruiken in stand. Liefde en trouw zien we als het hoogste goed maar
faciliteren overspel en zeggen dan dit nu eenmaal niet anders kan. Zoals ook met drugs, er
mag niet in gehandeld worden, je kunt het legaal wel krijgen in een coffeeshop, maar die mag
het niet gaan inkopen of exploiteren….. en toch kan die het verkopen aan talloze klanten. Rara hoe kan dat? Alleen als je met 2 gezichten kijkt, dan zie je geen probleem. Zo ook met
onze sportverdwazing, onze zorgsector met al die topsalarissen, onze kleine winsten die we
maken met het inhouden van BTW…. Ach waarom mag ik dat niet hebben….. ik doe een
ander toch geen tekort?? De grote bedrijven die hun managers miljoenen laten verdienen,
terwijl de vakbonden al jaren in de clinch liggen om een procentje meer te krijgen. En zo
vliegt menige sportidool wereldwijd rond om reclame te maken voor goede doelen, hij heeft
een gigantisch inkomen maar hij doet toch ook geweldig werk voor de arme, voor de zieke,
de kwetsbare etc…. dus dan is het hem gegund. Dat bij u in de straat iemand woont die al
jaren 3x in de week voor de buurman warm eten klaar maakt en brengt……. over dat wordt
gezwegen. Geeft een miljonair 1x iets aan een arme, dan wordt dat wijd bekend gemaakt.
Lazarus. Het aloude levensverhaal (beter gezegd: parabel) van Lazarus en de rijke vrek
wordt in deze tijd gewoon vergeten. Het komt de mens van nu niet goed uit. De mens stelt
zichzelf centraal…… ten koste van de ander. Maar de arme Lazarus heeft een naam bij God,
en de rijke vrek heeft blijkbaar geen naam….. in onze welvaartswereld zal hij wel met naam
en toenaam bekend zijn….. maar bij God is hij/zij naamloos, zo leert ons de parabel over
Lazarus. Omdat meer en meer mensen zich onthouden van hun christelijk ideaal dat ze van
hun voorvaderen hebben meegekregen, krijgt de vervreemding alle kans en gaan we 2
gezichten uitdragen, als een soort “habitat” in onze samenleving. Maar Christendom
verdraagt geen 2 gezichten. We hebben maar 1 gezicht: het gelaat van Christus: in zijn ogen
en gelaat zie je trekken van al de volkeren ter wereld: vanaf Marokkaan tot Aziaat, van
Oeigoer tot Panamees….. zijn gelaat doet je beseffen dat we zijn kinderen mogen zijn.
Moedig in keuzes maken. Als je dus kind van je ouders bent, dan schept dat enorme
geestelijke verplichtingen. Een christen gedraagt zich als Christus. Er is geen ander gezicht.
We zijn in onze zo gespleten samenleving vaak bezig met een enorm afglijden naar je eigen
zichtveld: zoals ik het zie, zo heilig is dat voor mij. Mijn zienswijze drukt zelfs de zienswijze
van je ouder weg. Je ziet het terug in onze samenleving. Ouders zien hun kinderen van zich
afglijden: hun spiritualiteit wordt als belastend en vervreemdend ervaren. Kijk naar inrichting
woning, kleding, de manier van omgang met elkaar, het gebod om je vader en moeder te
eren……. zijn allemaal wezenlijke elementen die velen plaatsen in de sfeer van dat was toen
zo….!! Men zegt heel open alsof ze het grootste gelijk hebben: Voor ons gelden nu andere
normen en uitgangspunten. Meer en meer bepaalt de knop van TV, radio en internet de
waarden van ethiek, omgang en godsdienstigheid. Zeker voor sommige is het laatste nieuws
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belangijker dan de waarheid. Op je telefoontje lees je de belangrijke levensitems en je ouders
worden vanzelf 2e rang. Hier en daar komen grootouders aan bod bij praktische elementen
zoals kinderopvang en begeleiding als de ouders door ziekte, echtscheidingsperikelen en
andere zaken worden gehinderd om voor hun kinderen op te komen. Gelukkig zijn de
grootouders er dan……. Maar welke gezicht blijft dan bij de kinderen hangen? Men creëert
een tweespalt in zijn eigen familiekring.
Gods Liefde doorgeven. Juist in onze samenleving moet er meer oog zijn voor de
eenduidige overdracht van liefde voor elkaar en geef daarbij God – bron van Liefde - de
plaats die Hem toekomt…. Niet een ereplaats, maar de plaats die Hij inneemt in onze
omgang met elkaar. Doe je dat niet….. gun je de Goede God niet de plaats die je ouders en
voorgangers aan Hem gaven – dan verschraal je zijn liefde tot de invulling van je
nuttigheidsrelatie die je met je ouders deelt. Zo plaats je je ouders in de reservebank van de
wedstrijd die jij speelt met je eigen regels en je eigen scheidsrechter….. ik bepaal zelf wel…
De ander wordt door deze houding eigenlijk buitenspel geplaatst, als speler speel je zelf ook
nog als scheidsrechter en fluit je af wanneer het jou uitkomt. Kijk eens hoe wij het leven
invullen, kijk eens vol bewondering naar onze kinderen, kijk…..enz. Maar aandacht voor
inhoudelijke vragen over het leven worden afgewezen als …… die tijd is voorbij. Voor de
ouderen en m.n. grootouders is het ook een periode van keuzes maken. Meestal kiest men
voor stille en onopvallende vrede, de kleinkinderen zie ik anders nooit. Men verdraagt de
godsverlatenheid en ongewild steunt men de gespletenheid van onze samenleving.
Hou je echt van je kind? De 2 gezichten: van topsalarissen tot armoede in onze wereld die
we zelf zo in stand houden; van topdrukte op De Wallen tot het verbieden van mensenhandel
die we zelf in stand houden; van God een warme plek geven in je verbondenheid met mensen
tot godsverlatenheid creëren in je omgang met de generaties die na je komen…… welke
gezicht geef je aan de samenleving?? Jouw gezicht? Of jouw zichtveld? Als je werkelijk
gelooft dat God van je houdt, waarom hou je dan je kind weg van deze warme Goddelijke
Liefde?? Waarom kies je voor die onopvallende gelegenheidsvrede in plaats van de vreugde
van Gods Vrede?
Deken Wilbert 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; 20.10 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); 20.10 u: Dagsluiting
- 15 - 17 November 2019: Bezinningsdagen voor gelovigen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar
“Hoopvol Leven”. Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht
Begin: - Vrijdag, 17.00 uur - Sluiting: Zondag, 16.00 uur
Kosten: € 100,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
Meer info en opgave: 030 606 26 68, www.platform30plus.nl
- Woensdagen in de Advent: 27 nov., 4 dec., 11 dec., 18 dec. (19.30 - 20.45 uur)
Voorbereiding op Kerstmis rond het evangelie van de zondag Inleidster: Zuster M. Renata,
Carmel. D.C.J. Kosten: € 5,00 per avond
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- 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)
- 24 november t/m 26 december 2019: Kleine Advents- en Kerstmarkt
Wij verkopen ten bate van onze Missie kleine zelfgemaakte geschenken, kerstdecoratie etc.
Openstelling: zondag 24 november 2019 na de H. Mis van 9.00 uur (10.00 - 15.30 uur)
Wij vieren met koffie, glühwein, stollen en andere lekkernijen. Ook de erwtensoep is er …!
- 28. November, 19. Dezember: Friedensgebet (monatlich Donnerstags; 15.00 - 16.45 Uhr)
Nach der Gebetsstunde: Zusammensein bei Kaffee und ‚koekjes’
Zaterdag 21 dec. 2019 (10.00 – 17.00 uur): Bezinningsdag in stilte. "Met de evangelist
Lucas op weg naar Kerstmis" Inleider: Kapelaan Luc Simons
Kosten: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL
Sittard Tel: 046 888 95 93, reginacarmelizrg@gmail.com, http://www.reginacarmeli.n
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 28 nov, 19 dec (van 10.30 u-12.30 u)
IN DE ST-MICHIELSKERK IS ER DAGELIJKS AANBIDDING
Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur.
Loop even binnen op de Markt…. Elke weekdag van 11-12u. Hij is er voor U en mij!!
Wij zoeken nog personen die één uur in de week biddend aanwezig willen zijn!

Mijn Kerk in balans!
Banknummers zie ook laatste bladzijde
U bent toch onze ambassadeur: vraag toch een
uwer familieleden of vrienden om mee te doen.!
GEBEDSINTENTIES
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. De algemene gebedsintentie voor
de maand november luidt: Onderlinge verstandhouding in het MiddenOosten. Dat in het Midden-Oosten, waar verschillende religieuze
gemeenschappen samenleven, een geest ontstaat van dialoog, ontmoeting en
verzoening.

oktober
2019

november
2019

TEKSTEN OM VAN TE LEVEN
JEREMIA
Het Bijbelboek Jeremia verhaalt over het optreden van de gelijknamige
profeet, ten tijde van de heerschappij van de koningen Sedekia en Jojakim,
en tijdens de hierop volgende vernietiging van Jeruzalem door koning
Nebukadnessar van Babel. De profetieën spiegelen het volk aan de ene kant
voor dat het zich gedraagt als een trouweloze echtgenoot en wat hiervan
uiteindelijk de consequenties zullen zijn. Aan de ander kant is er ook ruimte
voor bekering en redding, en woorden van troost. Niet alleen Juda en Israël
8
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wordt een grimmig noodlot voorgehouden, ook de omringende volkeren, zoals de bewoners
van Moab, Ammon en vooral Babel moeten het bezuren. Een van de noodlottige
gebeurtenissen die hen allen te wachten staat is de komst van de vijand uit het noorden die als
een wind over hun steden zal gaan. Na de val van Jeruzalem vlucht Jeremia naar Egypte waar
hij zich op het einde van zijn leven nog richt tot de Judeeërs die zich samen met hem in dit
land gevestigd hebben. De woorden van Jeremia zijn op schrift gesteld door zijn leerling,
Baruch ben Neria, tot wie hij op het einde van het boek nog een woord van troost richt. 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
KERKVADERS BIJ DE OOSTERS-KATHOLIEKE KERKEN.
De oosters-katholieke Kerken, geünieerde kerken of kortweg Uniaten (ook wel katholiekoosterse Kerken genoemd) zijn katholieke kerkgenootschappen die een oosterse ritus
gebruiken en zijn deel van de Katholieke Kerk en daarom verbonden met de Westerse Kerk.
Samen met de Oriëntaals-orthodoxe Kerken en de Oosters-orthodoxe Kerk worden ze tot het
oosters christendom gerekend.
Zij erkennen de paus van Rome als herder van alle katholieken en hebben een eigen liturgie
(volgens de Oosterse ritus) en een eigen codex voor het canoniek recht (de Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium). Aan het hoofd van verschillende van deze kerken staat een
patriarch. Een kerkvader (Kerklat.: pater ecclesiae), is de gebruikelijke aanduiding voor de
schrijvers en leraren (meestal bisschoppen) van de vroeg-christelijke Kerk, van wie de
theologische werken bewaard zijn gebleven. De patrologie is de bestudering van de werken
van de meer dan 300 kerkvaders. De kerkvaders verdedigen de christelijke levensvisie met
traktaten, geschreven in het koine-Grieks of het Latijn, die handelen over theologische en
filosofische vraagstukken. Veel kerkvaders legden de nadruk op ascese en geloofsijver en
beschouwden zinnelijke genoegens als funest voor het christelijke ideaal.
We hebben al in ons parochieblad de 4 grote kerkvaders van het Westen besproken:
Ambrosius (van Milaan), Augustinus (van Hippo), Hiëronymus (van Stridon) en paus
Gregorius I (Gregorius de Grote). Nu willen we aan de grote kerkvaders (de 4 bekende) van
het Oosten aandacht schenken: Athanasius van Alexandrië, Basilius de Grote, Gregorius van
Nazianze en Johannes Chrysostomus. Daarom bespreken we nu in het kort het leven en
belangrijke bijdrage van het leven van de H. Athanasius.
Athanasius van Alexandrië (ook genoemd Athanasius de Grote), bisschop & kerkleraar;
† 373. Jaarlijkse feestdag is 2 mei. Hij moet rond 296 in Alexandrië (huidige Egypte)
geboren zijn. Hij studeerde aan de beroemde school van zijn geboortestad. Reeds als diaken
wist hij Aríus te ontmaskeren als dwaalleraar. Als assistent van zijn bisschop Sint Alexander
maakte hij het Concilie van Nicea mee. Enige tijd na terugkomst in
Alexandrië werd hij in 328 benoemd tot diens opvolger als
patriarch van die stad. Veertig jaar lang gaf hij leiding aan de hem
toevertrouwde kudde. Vijf keer moest hij zijn onvermoeibare strijd
voor de goddelijke natuur van Christus betalen met een verbanning:
in 336 naar Trier; van 339 tot 346 naar Rome; van 356-362 in de
woestijn; nog eens van 362 tot 363 en tenslotte van 365 tot 366.
Intussen schreef hij heldere verhandelingen waarin hij de ware leer
van de Kerk duidelijk uiteenzette. Als leerling van Antonius de
Grote († 356), tekende hij enkele jaren na diens overlijden (360)
zijn levensverhaal op in de vorm van een ooggetuigenverslag. Zijn
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herhaalde verbanningen hadden als onbedoeld neveneffect, dat zijn werken ook in het westen
bekend raakten.
Verering & Cultuur Sinds 1454 rusten zijn stoffelijke resten in de San-Zaccaria te Venetië.
Met Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus behoort hij tot de
vier grote Griekse kerkvaders; soms wordt Cyrillus van Alexandrië er als vijfde aan
toegevoegd. De oosterse kerk beschouwt hem als een van de drie heilige prelaten. In de loop
der geschiedenis gaf men hem de titels 'Vader van de Orthodoxie', 'Steunpilaar van de kerk'
en 'voorvechter van Christus' goddelijkheid'. In 1568 werd hij in de westerse kerk
uitgeroepen tot kerkleraar. Ook in de Koptische kerk geniet hij verering. Patronaten Zijn
voorspraak wordt ingeroepen tegen hoofdpijn. Afgebeeld Hij wordt afgebeeld als bisschop,
maar zonder mijter en staf; met boek of schriftrol als kerkvader, waarbij hij een zegenend
gebaar maakt.
BIJEENKOMST VOOR EN MET PAROCHIANEN:
“WIJ WILLEN MET U IN GESPREK”.
Als vervolg op de bijeenkomst van 4 februari jl. (destijds met een lezing van deken
Dautzenberg van Maastricht) nodigen wij u bij dezen uit voor een vervolgbijeenkomst op
dinsdag, 12 november om 20:00 uur in een der zalen van Klooster Zusters Karmelietessen,
Kollenberg, vanuit Lahrstraat ingang achterom via tuin, alwaar men eventueel auto kan
parkeren (inloop vanaf 19:30 uur). Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor de
parochianen van de binnenstad-parochies, maar voor alle parochies van het cluster, dus
inclusief Baandert, Limbrichterveld, Overhoven en Sanderbout. Het kerkbestuur wil met de
parochianen in gesprek over een aantal “huishoudelijke” thema’s:
 Informatie over de restauratiewerkzaamheden aan St.-Petruskerk die in september van
start zijn gegaan.
 Aanpassing van mistijden (vooruitlopend op veranderende omstandigheden).
 Het belang van de actie Kerkbalans en het stimuleren van deelname daaraan.
 Hoe kan de kerk (weer) interessant worden voor jonge mensen? Vooral dit onderwerp
leent zich voor een dialoog met de parochianen.
Laat u niet onbetuigd, kom naar deze bijeenkomst en lever uw inbreng!
LIEFDEVOLLE ZORG OM UW KERK …??
Het zal niet meer lang duren, dan gaat over enkele jaren weer een van onze kerken in Sittard
sluiten. Er zijn te weinig inkomsten. Wachten op een faillissement… ?? Echter als
parochianen of gelovigen helaas weinig kunnen doen, dan is het logisch dat we weer een
kerkgebouw aan de eredienst moeten onttrekken. De moeilijkheid is meestal het vinden van
een goede herbestemming. Kerkgebouwen hebben toch iets “heiligs” en dat wil je niet
zomaar een herbestemming geven waarbij het “heilige” niet gerespecteerd wordt. In
Duitsland en ons omringende landen heeft men dit probleem niet. Men kent daar evengoed de
rampzalige achteruitgang van kerkbezoek, maar de lasten van kerkgebouwen en salarissen
priesters zijn deels bij de overheid ondergebracht omdat men toch de christelijke cultuur als
vertrouwde oorspronkelijkheid wil handhaven. Men respecteert vrijheid van godsdienst, maar
tegelijkertijd zegt men wel dat men onze mooie kerkgebouwen moet respecteren en in stand
houden. In Nederland kent men helaas nog altijd de scheiding tussen Kerk en Staat en deze
wordt door de overheid vaak op een zeer eenzijdige en niet volgens de door de wetgever
bedoelde manier uitgelegd, en dus in onze tijd uiteraard niet op een wijze ten voordele van de
Kerk. Hoe meer mensen hun bijdrage niet aan de kerk geven, hoe meer argumenten voor
overheid om te zeggen: het leeft niet bij de kerkgangers, het heeft geen basis in onze
10
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gemeenschap. Naar elkaar omzien wordt hier niet gewaardeerd….!! 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 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 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 of periodiek 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

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!

DATUM 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 is er dit jaar nog op de volgende datum en locatie: 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!!
GEDACHTENISTABLEAU IN DE BERNADETTEKAPEL VAN DE RK URNENHOF
EEN OPROEP !!
In de Bernadettekapel van de RK Urnenhof hangt het hiernaast
afgebeelde gedachtenistableau. Dit tableau vermeldt de namen van
mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in de buurt waar nu
de RK Urnenhof staat. De meesten sneuvelden op zondag 19 november
1944 toen, twee maanden na de bevrijding van Sittard en terwijl het front
al maanden ter hoogte van Susteren lag, Sittard werd getroffen door een
granatenregen. Die middag vielen er elf doden, waaronder diverse
mensen die waren afgekomen op de wedstrijd Sittardse Boys – Maurits
(Geleen). Bij de recente herdenking van ‘75 jaar bevrijding’ hebben ons
berichten bereikt, dat de lijst van namen die als rechtstreeks gevolg van
de gebeurtenissen op 19 november 1944 zijn gestorven niet compleet is.
Er is ons gemeld, dat de namen van Lambert Heijnen en Gerard Cox nu ontbreken. Het
kerkbestuur wil deze namen graag aan het tableau toevoegen, maar wil dan wel dat daarna de
PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

11

lijst ook compleet is. We roepen de lezers hierbij op eventueel nog ontbrekende namen vóór
1 januari 2020 te melden per brief naar de pastorie of per e-mail naar
pastoriesittard@gmail.com. Voeg bij die aanvulling een korte historische toelichting.

PLANNING PAROCHIEBLAD JAARGANG 23 – 2020
jrg-nr
23-1
23-2
23-3
23-4
23-5
23-6
23-7
23-8
23-9

van
30-11
11-01
22-02
04-04
16-05
27-06
08-08
12-09
24-10

tot
drukken
11-01-20
19-11
22-02
02-01
04-04
11-02
16-05
24-03
27-06
05-05
08-08
16-06
12-09
28-07
24-10
01-09
28-11
13-10

bezorgers
29-11
10-01
21-02
03-04
15-05
26-06
07-08
11-09
23-10

duur
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
5 weken
6 weken
5 weken

opm
01-12: 1e Advent
23-02: Carnaval
05-04: Palmzondag
21-05: Hemelvaart
14-06: Sacr.proc.
11-07: Schoolvak.
30-08: Rosazondag
14-09: Kevelaer
Allerh/Allerz

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 27 oktober: Dertigste zondag door het Jaar.
Woensdag 30 oktober: In Klooster Kollenberg: Feestdag Zalige Moeder Maria-Teresa
van de H. Jozef, (Maria Tauscher) de stichteres van de Zusters Karmelietessen ofwel de
'Zusters van de Kollenberg'.
Vrijdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. Hoogmis om 9u30!! 8u Vervalt!! De
avondmis van Allerheiligen 1 november om 19u wordt gehouden in de St.-Michielskerk.
Tevens: 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 2 november: Allerzielen: om 9.30 u Pl Requiemmis in St.-Michielskerk. Zie blz 7.
Zaterdagavond 2 november + Zondagmorgen 3 november: Pl Herdenking 350 jaar St.
Rosa, stadspatrones en 350 jaar St.-Michielskerk. Voor informatie: zie blz 9 en 10
Om 19u30 is in de H Petruskerk Spel van beeld en geluid uit het LEVEN van ST ROSA.
Zondag 3 november: Een-en-dertigste Zondag door het Jaar.
Gedenken van onze Overledenen op zondagmiddag 3 november:
15u Allerzielendienst Algemeen Kerkhof ►► ◄◄ 15u Allerzielendienst RK Urnenhof
Zondag 10 november: Twee-en-dertigste Zondag door het Jaar. Tevens Klaproosdag!
LET OP: Op 11 november begint de Dienst voor de Gevallenen om 10u en daardoor begint
de hoogmis een kwartier later om 11u15.
Zondag 17 november: Drie-en-dertigste Zondag door het Jaar. Werelddag voor de armen.
In onze kerken meeropbrengst collecte: hulp HIP - & Bie Zefke
Zondag 24 november: Christus, Koning van het Heelal - laatste zondag kerkelijk jaar.

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:
‘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 DOOPPLECHTIGHEID
Joshua, zoon v. ouders Van der Laan-Smeijsters, Keizer Karel-V-straat 12, *7-9-2019
Jayden, zoon van ouders Snijders-Schut, Bob Boumanstraat 25, *15-09-2019
Sevi, dochter van ouders Schoutissen-Donners, Caeciliastraat 22, *15-09-2019
Sofie, dochter van ouders Hulst-Hamers, Ophoven 50, *22-09-2019
We bidden dat onze dopelingen Joshua, Jayden, Sevi en Sofie onder de goede zorgen van
ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
ONLANGS OVERLEDEN
Zr. Imelda van Kan
Hans Pastwa
Dorris Barleben

Smithlaan 151
H. Weltersstraat 68-2
Jubileumstraat 37

93 jaar
76 jaar
86 jaar

† 07-09-2019
† 19-09-2019
† 21-09-2019

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

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 30 november 2019 tot 11 januari
2020. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vòòr maandag 18 november 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
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS
belangen van bisdom en parochie
in H. Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
19.00 uur voor de algemene noden van de
Zaterdag 26 oktober
Heilige kerk en wereld
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
Dinsdag 29 oktober
18.00 uur gestplev v zielenrust vh overl
08.00 uur tev H Geest voor ons bisdom
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensCath Krux; nad Hans Pastwa en Dorris
Peulen en zn. Jozef en Martin
Barleben (samenzang)
Woensdag 30 oktober
Zondag 27 oktober
08.00 uur voor onze bisschop
Dertigste Zondag door het jaar
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
11.00 uur plev. Maria Smeets uit
Donderdag 31 oktober
dankbaarheid (D) (Schola Sittardiensis
08.00 uur voor de algemene noden van de
Sanctus Michael)
Heilige kerk en wereld
Maandag 28 oktober
Vigilie Hoogfeest Allerheiligen
HH. Simon en Judas, apostelen
19.00 uur gestev t.e.v. Heilig Hart v Jezus
Vrijdag 1 november
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Hoogfeest van Allerheiligen
Eerste vrijdag van de maand
08.00 uur vervalt
09.30 uur plev lev. en overl. leden van het
"Acolietencollege St.Petrus"; v lev. leden
van fam Cremers; plev René Caris;
gestpljrd overl ouders Wim en Johanna
Fabus-Könings en zoon Jo; gestplev overl
ouders Schaekens-Peulen en zn. Jozef en
Martin; gestpljrd echtelieden Zef en Truus
Triepels-Jansen; pljrd v overl ouders
Moonen-Pollmeijer en ouders HalmansClaessen (Samenzang)
19.00 uur zie St. Michielskerk
Zaterdag 2 november - Allerzielen
Gedachtenis alle overleden Gelovigen
in de morgendiensten. Ochtendmis 9u in
Basiliek en om 9.30 Requiemmis in de
St.-Michielskerk.
Vigiliemis vw zondag zie bij H
Michielskerk
Vanwege 350 jaar St. Rosa zijn in dit
weekeinde de diensten in de H.
Michielskerk: zie bij St.-Michielskerk.
Om 19u30 Uit LEVEN van ST ROSA
Spel van beeld en geluid in H
Petruskerk.
Zondag 3 november
Een-en-dertigste Zondag door het jaar
Vanuit H. Petruskerk is om 10u15 het
vertrek van Processie met genadebeeld
H Rosa naar de St.-Michiel. Zie verder
bij H. Michaëlkerk.
15.00 uur Allerzielendienst Alg Kerkhof
15.00 uur Allerzielendienst RK Urnenhof
(m.m.v. Cantatekoor)
Maandag 4 november
H. Carolus Borromeüs, bisschop
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
om leiding te geven
19.00 uur v de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Dinsdag 5 november
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Woensdag 6 november Alle heilige
verkondigers van het geloof
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08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie

Donderdag 7 november
Hoogfeest H. Willibrord, bisschop,
Verkondiger van ons geloof,
Patroon van de Ned. Kerkprovincie
08.00 uur uit dankbaarheid
19.00 uur gestev Twan Douffet
Vrijdag 8 november
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur ev tev OLVrouw
Zaterdag 9 november
Feest Kerkwijding van de Basiliek van
Sint Jan van Lateranen
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev v Jan Gerard Grijs en
Maria Hub. Cath. Krux (Gezinsviering)
Zondag 10 november
Twee-en-dertigste Zondag dh jaar
10.00 uur Oecumenische Gebedsdienst
Klaproosdag (St.-Petruskoor+Philharmonie)
LET OP om 11.15 uur Pl Zwkd Dorris
Barleben; plev v Jan en Miny ReijndersKuijpers; gestpljrd Elly EijckelerTummers en Victor Eijckeler; plev overl
vd familie Paulus (Samenzang)
Maandag 11 november
H. Martinus (van Tours) bisschop,
08.00 uur ev v overl vd familie Leonard
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D);
19.00 uur v overl vrijwilligers v parochie
Dinsdag 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur v overl priesters v parochie
Woensdag 13 november
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur v overl priesters van ons bisdom
Donderdag 14 november
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur gestev overl. ouders en
grootouders Dols-Peters
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Vrijdag 15 november
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken v zieken en noodlijdenden

Zaterdag 16 november
H. Elisabeth van Hongarije
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur plev Paul Schlössels; gestplev v
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Cath. Krux
(Samenzang)
Zondag 17 november
Drie-en-dertigste Zondag dh jaar
‘Werelddag van de Armen’

11.00 uur pljrd v Elly Muijters; pljrd v
ouders Bèr en Liza van Rens-Reijnders en
dochter Elly en schoonzoon Fons; gestpljrd
overl ouders Bèr Daniëls en Mien DaniëlsLaumen en zoon Bèr jr; gestpljrd overl
ouders Peeters-Jamin; plev overleden
familieleden Pier-Weijzen (Petruskoor)
Maandag 18 november
08.00 uur ev v d overledenen v fam
Joseph Smeets-Bouwels vw dankbaarheid
19.00 uur v overl vrijwilligers van kerk
Dinsdag 19 november
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur v geestelijk welzijn v parochie
Woensdag 20 november
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Donderdag 21 november
Opdracht van de heilige Maagd Maria
08.00 uur v d allerarmsten uit onze stad
19.00 uur gestev overl. Oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Vrijdag 22 november

H. Cecilia, maagd en martelares
08.00 uur ev v het welzijn van onze
Heilige Vader de Paus en al zijn intenties
19.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis
der Kranken v zieken en noodlijdenden
Zaterdag 23 november
HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en
gezellen, martelaren
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestev voor zielenrust
v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux
(Samenzang)
Zondag 24 november
CHRISTUS, KONING VAN
HET HEELAL - Vier-en-dertigste en
laatste Zondag van het liturgisch jaar
11.00 uur gestplev Mia Bisschops, ouders
Bisschops-Maessen en alle overl fam;
gestplev overledenen v d fam. H. CanisiusBaggen en voor Jos Canisius (Samenzang)
Maandag 25 november
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur vd ernstig geestelijke zieken
Dinsdag 26 november
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur v overl religieuzen in dekenaat
Woensdag 27 november
08.00 uur v alle medewerkers in de zorg
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Donderdag 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
08.00 uur overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis
19.00 uur tev H Geest voor onze bisschop
Vrijdag 29 november
08.00 uur ev em Deken Cees Buschman
19.00 uur ev tev OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
Zaterdag 30 november
H. Andreas, apostel feest
Ochtendmis 9u in Basiliek

ST.-MICHIELSKERK
09.30 uur gestplev René Oberdorf; gestVanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00plev vd zielenrust v echtp Jan Gerard Grijs
12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
en Maria Hub Cath Krux (samenzang)
Zondag 27 oktober
Vrijdag 1 november
Dertigste Zondag door het jaar
Hoogfeest van Allerheiligen
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Maria Hubertina Cath. Krux; plev uit
Eerste vrijdag van de maand
Dankbaarheid vw 350 jaar Patrones St.
19.00 uur ev. v zielenrust v overl leden vd
Rosa v d stad Sittard; gestplev echtelieden
Familie Simonis-Tummers; v Mia Bisschops
Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; plev
en overl fam Bisschops-Maessen
Maria Josephina Robertz; gestplev v
Zaterdag 2 november - Allerzielen
zielenrust v past-deken mgr Ben Janssen, de
Gedachtenis alle overleden Gelovigen
zielenrust v ouders, de echtelieden Janssen09.30 uur Pl Requiemmis v de overleden
de Ponti, en de zielenrust v zijn broer en
gelovigen die in het afgelopen jaar door de
zusters; gestplev ouders Martijn en Lie
kerk werden begeleid naar Gods KoninkCanisius-v Leeuwen en dochter Marion;
rijk (namen zie Allerzielenlijst); gestev
gestplev overl vd fam Van Bommeloverl. priesters en diakens v.d. parochie H.
Straeten (Schola Sittardiensis Sanctus
Petrus en H. Michaël en dekenaat Sittard;
Michael+ Ensemble Harmonie St. Joseph)
plev v Harie Dieteren (Canticorum)
Zondag 10 november
FEESTMISSEN vw 350 jaar St. Rosa
Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar
Zaterdag 2 november
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het
Hoofdcelebrant Pater René Dinklo,
provinciaal Ned. Dominicanen.
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
18.00 uur uit dankbaarheid en v lev en
Hubertina Cath. Krux (Samenzang)
overl leden St-Rosacomité; gestplev v de
Zondag 17 november
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
‘Werelddag van de Armen’
Maria Hubertina Cath Krux; nad. Hans
Drie-en-dertigste Zondag d h jaar
Pastwa en Dorris Barleben (Schola
09.30 uur plev uit Dankbaarheid; gestplev
Sittardiensis Sanctus Michael)
vd overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Cath. Krux (samenzang)
Voor 19.30 uur zie H Petruskerk
Zondag 24 november Hoogfeest
Zondag 3 november
CHRISTUS, KONING VAN HET
Kerkwijdingsfeest H. Michaëlkerk
HEELAL - Vier-en-dertigste en laatste
10.15 uur Processie met H Rosabeeld
Zondag van het liturgisch jaar
vanaf H Petruskerk naar H. Michielskerk.
09.30 uur gestplev vd zielenrust v overl
Pontificale Hoogmis met Mgr. E. de
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Jong, Hulpbisschop.
Cath. Krux (samenzang)
10.30 uur ev overl ouders KleikampDonderdag 28 november
Cremers; plev v overldn v.d. fam. Dieteren,
OPEN KERK
Gerits en Hendriksen; gestplev v d
10.30-12.30 uur Uitstelling + Aanbidding
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
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
10.00 uur overl. ouders Castro-Schellinx,
Zondag 27 oktober
overl echtp. Caulfield-Tholen
Dertigste Zondag door het jaar
10.00 uur v. overl echtp.Caulfield-Tholen
Donderdag 7 november
Donderdag 31 oktober
Hoogfeest H. Willibrord, bisschop,
10.30 uur v d Kinderkrans; v leden
Patroon van de Ned. Kerkprovincie
Aartsbroederschap; v Caulfield-Tholen.
10.30 uur gestjrd Mulder den Boer; v
Zaterdag 2 november Allerzielen
kinderen vd Kinderkrans; v leden vd
09.00 uur v overl pelgrims vd basiliek in
Aartsbroederschap; v echtp Caulfieldhet afgel.jaar; overl echtp Caulfield-Tholen
Tholen.
Zondag 3 november (Basiliekkoor)
Zaterdag 9 november Kerkwijding van
Een-en-dertigste Zondag door het jaar
de Basiliek St. Jan van Lateranen
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09.00 uur overl. echtp.Caulfield-Tholen.
Zondag 10 november
Twee-en-dertigste Zondag d h jaar
10.00 uur Pl Zeswekendienst v Hans
Pastwa; v overl echtp Caulfield-Tholen.
Donderdag 14 november
10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans;
v.d. leden Aartsbroederschap, v CaulfieldTholen

Zaterdag 16 november
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 17 november
Drie-en-dertigste Zondag d h jaar
‘Werelddag van de Armen’

10.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 21 november
Opdracht van de Heilige Maagd
Maria

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; v
leden vd Aartsbroederschap; v CaulfieldTholen

Zaterdag 23 november
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 24 november CHRISTUS,
KONING VAN HET HEELAL laatste Zondag van het liturgisch jaar
10.00 uur v lev en overl. leden Aartsbroederschap; v overl echtp Caulfield-Tholen
(basiliekkoor)
Donderdag 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk.
10.30 uur v kinderen v.d. Kinderkrans;
v.d. leden Aartsbroederschap
Zaterdag 30 november
H. Andreas, apostel
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

Parochie H. Bernadette -Baandert
Past-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage t.bv parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973
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 1 november (1e vrijdag van de maand) wordt in
de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.
ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF: ZONDAG 3 NOVEMBER 15 UUR
Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen
met as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige
gebedsdienst en ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is
gekomen. Het is dus een kleine afstraling van het feest van “Thuiskomst” bij de Heer. Deze
RK Urnenhof is geen opbergruimte of iets dergelijks, maar het is een “gewijde” begraafplaats.
Het beeldt uit een “Vaderhuis”, en onze voormalige Baandertkerk is voor deze doelstelling
uitstekend geschikt gemaakt. Op zondag 3 november a.s. willen wij ons aansluiten bij het
wereldwijde gebed van onze Kerk en houden we in de RK Urnenhof om 15.00 uur de
ALLERZIELENDIENST. Er wordt een bidprentje uitgereikt met daarop de namen van
iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn bijgezet. Het met het Bernadettekoor gefuseerde
koor Cantate zal deze dienst opluisteren.
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 en verwijzing naar contactpagina.
Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. Het stellen van vragen is niet alleen handig
voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een
hulpmiddel voor de verdere inrichting van de website.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
Met ingang van 1 november geldt de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria &
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 11
tot 16 uur zijn. Op zaterdag en zon- en feestdagen zijn de openingstijden van 14 tot 16u.
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30E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN
Tot zekere Intentie – voor onze overledenen van afgelopen Jaar;
en voor alle overleden parochianen
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
32E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
33E ZONDAG DOOR HET JAAR
Jrd Leendert Beeren
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Zaterdag 26 okt
Woensdag 30 okt

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 2 nov

19.00 u

Woensdag 6 nov

19.00 u

Zaterdag 9 nov
Woensdag 13 nov

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 16 nov
Woensdag 20 nov

19.00 u
19.00 u

Zaterdag 23 nov
Woensdag 27 nov

19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL
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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 16 november bij Diaken R. Fleischeuer
4528072, Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie.
Uit de H. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen
Mia Troquet-Pisters (89) - Betsie Mineur-Janssen (94)
Leentje Peters-Boesten (87) - Sjef Janssen (85)
Dilia Smeets-Hodzelmans 90
Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht in de H.Mis
van Allerzielen op zaterdag 2 november om 19.00 uur.

HH. MISSEN
Zondag 27 oktober: 30e Zondag dh Jaar
10.30 uur
Volkszang
Eugène Nicoll en Annie Nicoll-Poussart; Jaardienst Lambert Heijnen; ouders Bosman-Geelen
en overleden familieleden en ouders Bergmans-Ruijpers en overleden familieleden
Vrijdag 1 nov: Allerheiligen/ Allerzielen
19.00 uur
Cantate
Voor de overledenen van het afgelopen jaar 2018-2019; Zeswekendienst v Tony Sievers; Voor
onze overleden weldoeners; ouders Tummers-Hamers en kinderen; Bèr Parren
Zondag 3 nov: 31e Zondag dh Jaar
10.30 uur
Sound 70
Voor onze overleden parochianen
Zondag 10 nov: 32e Zondag dh Jaar
10.30 uur The Voices of Kids
gezinsviering St. Maarten e.v. voor onze gezinnen, dat onze jongeren een goed voorbeeld in
geloof mogen ontvangen
Zondag 17 nov.: 33e Zondag dh Jaar
10.30 uur
Cantate
voor onze levende en overleden vrijwilligers
Zondag 24 nov.: Laatste Zondag - Christus Koning
10.30 uur
Schola
Pljrd v Eugène Nicoll en Annie Nicoll-Poussart; ouders Tummers-Hamers en kinderen; Bèr Parren
GEDOOPT Op 5 okt. is Jip Kenzeler gedoopt: Grunstrasse 4, Isenbruch. We bidden dat onze
dopeling onder de goede zorgen van ouders en familie mag opgroeien tot een goede christen.
OVERLEDEN Op 4 oktober is geboren en overleden Dex Keulers (Heistraat 62): als Engeltje
van de Heer moge hij nu in de vreugde Gods zijn. We bidden om troost/sterkte tbv zijn ouders.
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 ontvangt bijzondere aandacht van Maria..
Het is dus zeker de moeite om te doen. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.
ALLERHEILIGEN…. Allerheiligen en Allerzielen worden in onze kerk samen gevierd
op vrijdag 1 november 2019. In onze parochiegemeenschap herdenken wij dan om 19.00 uur
de overledenen, die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd en wier kruisje in de
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gedachteniskapel hangt. Ook zullen er gedachtenisprentjes uitgedeeld worden waarop de
namen vermeld staan van de overledenen sinds 1 november 2018:
Ad de Groot 94 jaar † 03-11-2018
Renst van Hien 56 jaar † 19-11-2018
Wil Sievers 78 jaar † 12-12-2018
Tiny Hanssen-Smeets 83 jaar † 08-01-2019
Eugène Bours 95 jaar † 24-01-2019

Leentje Fleischeuer-Meulenberg 74 jr † 08-02-19
Fien Coenen-Sanders 88 jaar † 02-03-2019
Cockie Medenblik 89 jaar † 04-03-2019
Eugène Nicoll 84 jaar † 25-05-2019
Dex Keulers 0 jaar † 04-10-2019

BOEKENBEURS Op 27 oktober is er weer een boekenbeurs in ons parochiezaaltje. Men kan
op dinsdag, 22 okt. Woe. 23 okt. do. 24 okt. vrij 25 okt. weer boeken inleveren bij het
parochiekantoor tussen 10.00 en 12.00 uur. Boeken moeten in goede staat zijn. Er worden
geen encyclopedieën geaccepteerd.. De opbrengst komt ten goede van Leif en Leid.
GEZINSVIERING SINT MAARTEN Op zondag 10 november is er weer een gezinsviering
in onze kerk. De kinderen van de basisschool spelen het spel van St. Maarten, samen met
kapelaan van der Wegen en het kinderkoor "The Voices of Kids"zingt weer passende liedjes.
Na de viering gaan de kinderen met hun lampion in processie door de kerk. De
Eucharistieviering begint op 10.30 uur. Kinderen, ouders en alle belangstellenden zijn weer
van harte uitgenodigd en alle kinderen mogen dus een lampion meebrengen.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 3 november kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie
komen drinken in ons parochiezaaltje, U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 10 november na 11.15 uur word er voor aan huis
gebonden parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze
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 17 november a.s. 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 23 no. 1 (voor 6 weken) verschijnt op
30 november 2019 en loopt tot 11 januari 2020.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 18 november 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 (banknummers zie blz. 11)
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