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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 22 februari 2020.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

DE VIERDE KONING
Al heel lang vertelt men in Bethlehem
over een vierde koning.
Net als de drie anderen
wilde hij ook
de pasgeboren Koning bezoeken.
Maar onderweg
deden zoveel arme mensen een beroep op
hem, dat hij ook zijn geschenken voor de
pasgeborene weggaf.
Uiteindelijk durfde hij niet meer
naar de pasgeboren Koning te gaan.

Toen ze hem zag twijfelen, wenkte ze.
Hij kwam naar haar toe en zei:
“Ik wilde het Kind bezoeken,
maar ik heb niets meer om Hem te geven.”
En hij vertelde
wat hem onderweg was overkomen.
Toen zei Maria:
“Weet je,
de geschenken die je aan de armen hebt
gegeven,
heb je eigenlijk al aan Jezus gegeven.”

Maria zag hem
in de verte aankomen.

Uit: Een parel voor elke dag/Averbode
Naar een bekende legende
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WILT OOK GIJ SOMS WEGGAAN??
Soms vraag ik me af: wat wist Jezus eigenlijk van zijn tijdgenoten en met name van zijn
vrienden en naaste medewerkers? Wat wist Hij van Judas….. van Petrus ….. van
Johannes……? Onbevangen kiest Hij hen zonder enige vooronderzoek en/of nauwkeurige
screening? Gaat Hij enkel op zijn intuïtieve gevoelens af? Enkel gevoelsmatig. Of voelt Hij
hen aan als iemand die echt bereidwillig zijn alles op te geven om Hem te volgen, om mee te
werken aan de idealen die Jezus ons voorhoudt. Maar hoe gaat het dan met onze idealen? Ze
zijn ook onderhevig aan de tijdsgeest die in en door ons heen waait. Soms stormt het zo in
ons persoonlijk leven dat ons ideaal eronder lijdt….. wordt het een last…… of andersom dat
het jou bevrijdt van alle onnodige rompslomp omtrent je de eenmaal ingeslagen weg van
jouw ideaal met Jezus Christus. Petrus wordt heen-en-weer geslingerd … maar hij houdt
stand…… en bidt er ook voor: Kom mijn ongeloof te hulp… zo zegt hij bij de storm op het
meer. Judas verliest zijn godsvertrouwen: de ruil voor wat zilverlingen en een verraderlijke
kus brengen hem helemaal van de weg af. Uiteindelijk loopt het uit in een zelfdoding. En
Johannes schrijft over deze zoektocht……. voor hem is het geloof in Gods Woord de weg, de
waarheid en het leven: Jezus Christus is de Messias, de zoon van God de Vader: Gods Zoon
werd mens onder de mensen.
Het is duidelijk: bij Jezus hoef je geen toelatingsexamen te doen. Je geeft je zelf aan Hem of
niet. Maar je zult wel met Hem de beproevingen moeten doorstaan. Dat is roeping. Je laten
beproeven. In de laatste Nederlandse vertaling van het Onze Vader is het woord
“beproeving” (weer) ingevoerd. Het staat voor de Latijnse vertaling van het woord: et ne nos
inducas in tentationem… en leid ons niet in bekoring …. is veranderd in: en breng ons niet
in beproeving. Van bekoring naar beproeving……. Deze taalkeuze wijst ook op een
wijziging in ons taalgevoel. Bekoring….. dat zegt meer over wat je kan overkomen…… maar
beproeving houdt meer in de diepe beleefde kerven van verbondenheid met God: we worden
gelouterd, we worden op onze kwaliteiten beproefd…… wat heb je zelf aan geloof,,,,,,
waarin groei je in geloof in verbondenheid naar God toe….. zodat we ook kunnen roepen
zoals Petrus: Kom mijn ongeloof te hulp….. als we beproefd worden, komt Hij ons te hulp.
Mooier kan het niet. Vroeger wisten de priesters heel precies wie allemaal wel of niet trouw
elke zondag naar de kerk kwamen. Men kende elkaars verbondenheid. Men zag dat ook als
een heilige opdracht die we gezamenlijk moeten uitdragen. Soms zag men die opdracht te
zeer als een controlebeurt, zoals een auto regelmatig gecheckt moet worden. En dan is de
vrijheid van geloof eigenlijk verloren. Geloof moet niet gecontroleerd worden, maar in
vrijheid als kind Gods beleefd worden. Alle vormen omtrent beleving en volharding in
geloofsbeleving kunnen een prachtige bijdrage zijn om je geloofsvertrouwen met elkaar te
delen. Na de zondagsmis komen de kerkgangers even bij elkaar om hun geloof met elkaar te
delen: niet om koffie te drinken, niet om te weten of Pietje, Jantje of Truus het goed hebben
gedaan, het is geen heggenpraat maar moeten juist elkaar helpen om dieper in te gaan in de
geloofswaarden die we met elkaar proberen uit te dragen. Vroeger was er altijd “congregatie”
voor mannen, voor vrouwen, apart voor jongeren enz. om na te denken en te mediteren over
de woorden van Jezus van die dag. Men was niet verplicht erna toe te gaan, velen
beschouwden het als een catechisatie, als een navorming en dat deed men voor zichzelf. We
zien in onze huidige tijd een verwaarlozing van je eigen diepgang in je geloof. Ik erger me
wel eens als ik collega’s hoor zeggen dat die of die niet of bijna nooit naar de kerk komen.
Eigenlijk moeten we ons beseffen dat we eigenlijk als priesters velen laten weggaan zonder
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het aanbod van Jezus aan te bieden waarvan de apostelen, en met name Petrus, vol
bewondering zeiden: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van
Eeuwig Leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt…” (Joh 6, 69) . En die
woorden moeten wij onze gelovigen elke zondag doorgeven en aanbieden….. en dat gebeurt
veel te weinig!! Jezus had indertijd hetzelfde probleem als wat wij nu meemaken. Leest u
maar wat Johannes voor ons heeft vastgelegd in datzelfde gedeelte van het evangelie: “De
woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u, die geen
geloof hebben.” - Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden
en wie Hem zouden overleveren. - Hij voegde er aan toe: “Daarom heb Ik u gezegd, dat
niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is.” Tengevolge hiervan
trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan
de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?” Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar
wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten
dat Gij de Heilige Gods zijt.”
Duidelijk is dus dat geloof een vrije keuze van je hart is. Niemand verplicht je, God roept je.
Het is aan U en mij om hierop antwoord te geven. Petrus geeft ons hierbij een prachtig
voorbeeld. Met veel groeten!
Deken Wilbert van Rens

U I T N O D I G I N G.
Bijgaand ziet u een bekende foto van “d’n Tóre”. Als kerkbestuur zijn we eigenaar en
hebben de plicht dit onderdeel van onze kerk goed te beheren. Met behulp van financiën van
allerlei overheidsinstanties en particulieren is dat tot nu toe gelukt. Maar de financiën drogen
op. Eigenlijk zouden we kerktoren moeten kunnen
teruggeven aan de gemeente en daarmee aan de stad en haar
burgers. Maar teruggeven aan de gemeente gaat uiteraard
ook niet zomaar. Wat we in dit stadium als kerkbestuur
doen, is om onze opdracht tot restauratie en onderhoud van
de toren “over te dragen” aan een niet-kerkelijk comité.
Daarmee geven we ook uiting aan het belang van de toren
voor de uitstraling van onze stad. Hoe vaak staat de toren
immers op beelden die ten behoeve van activiteiten in onze
stad worden gepresenteerd. Er heeft zich een comité
gevormd van burgers die zich betrokken voelen bij de toren
(en het kerkgebouw) alsmede enkele kerkbestuursleden. Dit
comité is inmiddels al enige tijd aan de slag en treedt vanaf
19 januari 2020 naar buiten met een eerste presentatie en
vooral het tonen van een aantal plannen die alles te maken
hebben met de uit te voeren grondige restauratie. Het motto
van dit comité luidt: “Dao Baove in d’n tore – dao is ’t
tied…………. Tied om get te doon……”. In onze directe omgeving zijn al een aantal
particuliere initiatieven gestart. Denkt u maar aan de prachtige actie van “Petruskerk in een
kerstbal” en ook de actie van wafels bakken en verkopen in onze winkelstraten met de
Kerstdagen. Dank u wel aan hen die deze initiatieven ter hand hebben genomen. Nu is het
tijd dat het Torencomité ons informeert over het wel en wee van onze toren: wat moet er
allemaal gebeuren en hoe gaan we dat doen??? Wat kost dat etc. En hoeveel hulp hebben we
nodig van juist al die mensen die zo trots zijn op hun “Kerktoren”, Sittardenaren en oudSittardenaren. De Toren is van onze stad!! Doet u mee en bezoek op zondag 19 januari 2020
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het Phillokaal, Gats 1A. Om 15 uur start het programma met een presentatie. U bent van
harte welkom. Onder meer wordt dan een speciale Torenwijn aangeboden. Tot dan! Hebt u
een warm hart voor onze Toren, dan zien we u graag!! Namens het Torencomité: Andries
Houtakkers voorzitter, Hay Verbruggen, vice-voorzitter, Karin Colaris, secretaris, Henk
Wetzels, penningmeester, Leon Beursgens, Bram Dieteren, Pascale van Elssen, René
Haustermans, Peter van Sloun, Anne-Marie Webers-Wessels en Marc Webers.

ACTIE KERKBALANS: KERK ZIJN WE SAMEN
In onze parochie en in tweeduizend andere geloofsgemeenschappen in heel Nederland zijn
van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari zo’n 40.000 vrijwilligers actief om geld op te
halen op voor de plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Want waar je om geeft, dat wil je
behouden. En als het even kan, laten groeien.
Geven voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt
omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. Een plek die we het huis van God mogen
noemen, waar sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd welkom is. U geeft om
uw kerk, geef daarom tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen
wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
Wilt u onze monumentale kerk St. Petrus in stand houden, onze mooie stadtoren als teken
van verbondenheid in ere houden, helpt dan het huidige kerkbestuur om dat in stand te
houden. Hoe minder kerkbijdragen, hoe eerder ons prachtige monument verdwijnt. Ziet u ook
hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de parochie? Geef dan via Actie
Kerkbalans. Binnenkort start een aparte comité “St.-PETRUSTOREN” met een bijzondere
actie om alle (oud)Sittardenaren te bewegen: kom voor uw toren in actie!! Zij voeren straks
een eigen bankrekeningnummer. Zo behouden we samen wat waardevol is. Geef uw gift
bijvoorbeeld via een hieronder vermeld banknummer. Help mee en geef aan uw eigen kerk
wat u kunt missen.
KERKBIJDRAGEN: LIEFDEVOLLE ZORG OM UW KERK …??
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
ACADEMIE ROLDUC OVER DE ‘RECHTVAARDIGE OORLOG’
Kan een oorlog rechtvaardig zijn? Dat is een moeilijke vraag, waar binnen de Kerk ook al
jarenlang over nagedacht wordt. Soms moet je wel oorlog voeren om je zelf te verdedigen.
Of ook dan niet? Paus Franciscus wil het standpunt van de katholieke sociale leer hierover
heroverwegen. In dit jaar waarin we 75 jaar bevrijding herdenken, gaat Academie Rolduc in
op het thema ‘Rechtvaardige oorlog’.
Op vrijdag 28 februari houdt Prof. dr. Fred van Iersel een lezing over dit thema in Abdij
Rolduc. Van Iersel is bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de
Universiteit van Tilburg. Ook is hij docent sociale leer van de kerk aan verschillende
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opleidingen in Nederland en België. Tijdens de lezing gaat hij in op de plannen van de paus
om de officiële leer ten aanzien van oorlog en geweld mogelijk aan te passen. Waarom is dit
nu aan de orde en welke gevolgen heeft dat? Het wordt een avond over katholieke
vredestheologie.
Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en Theologisch Instituut
Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De
lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te
voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via
academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledig jaarprogramma van Academie Rolduc
op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
REQUIEMMIS VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS OP 28 FEBRUARI
Op vrijdag 28 februari wordt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een
requiemviering gehouden voor alle Limburgse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de viering worden heel speciaal de bijna dertig Limburgse priesters herdacht die door
oorlogsgeweld om het leven kwamen. Maar ook alle anderen die hun leven hebben gegeven
voor onze vrijheid worden in het gebed ingesloten.
Begin maart is het precies 75 jaar geleden dat in de laatste plaatsen van Limburg een einde
kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Zondag 1 maart wordt daarbij stil gestaan tijdens een
provinciale herdenking in Roermond. Op de vrijdag daaraan voorafgaand vindt de diocesane
herdenking van alle (priester)slachtoffers plaats. Die vrijdag is het ook precies 75 jaar
geleden dat de toren van de kathedraal door de wegtrekkende Duitse militairen werd
opgeblazen. De herdenking begint om 18.00 uur met het bidden van de vespers in de
Caroluskapel bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond. Rond half zeven trekken alle
deelnemenede priesters, diakens en andere aanwezigen naar de kathedraal, waar om 19.00
uur een plechtige requiemmis wordt opgedragen.

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.!
KERSTSTALLENLIEFHEBBERS VERZAMELEN ZICH IN AKEN
De kersttijd is dan officieel voorbij, maar dat maakt de liefhebbers van kerststallen niet uit.
Half januari vindt in Aken het ‘Weltkrippenkongress’ plaats. Dat is een grote internationale
bijeenkomst van verzamelaars van kerstgroepen. Van 15 tot en met 19 januari komen
liefhebbers van kerstkribben uit alle delen van de wereld naar keizerstad om elkaar te
ontmoeten en informatie over kerststallen uit te wisselen.
Vanuit Aken zijn er ook programmaonderdelen in België en Nederland. De deelnemers aan
het congres maken bustochten langs verschillende musea waar kerststallen te zien zijn. Deze
exposities zijn uiteraard voor iedereen toegankelijk.
Zo is er in museum ‘Sjoen Limburg’ in het voormalige Ursulinenklooster in Maastricht een
tentoonstelling over de geschiedenis van de kerststal in Nederland. Er zijn typisch Limburgse
kerstgroepen te zien van onder meer Tegels en Beesels keramiek en zeefdrukken van
Limburgse kunstenaars. Deze expositie is ook na het congres tot 1 maart te bezoeken.
Dat geldt ook voor zo’n honderd zelfgemaakte kerstgroepen in museum ‘De Schat van
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Simpelveld’. Deze kerststallen zijn gemaakt door leden van de vereniging ‘Vrienden van de
Kerstgroep’. De groepen zijn van verschillende materialen gemaakt: van klompen, haak- en
houtsnijwerk tot keramiek en zelfs een beschilderde melkbus. Het museum toont ook de
wassen kerstgroepen die door de zusters van Simpelveld zijn gemaakt en liturgische kleding
met mooi borduurwerk rond het Kerstthema. Ook deze expositie is tot 1 maart te zien.
Tijdens het congres is in Klooster Wittem ook de expositie ‘De Kerststal verbindt’ nog eens
te zien. Deze was daar ook al tussen 8 en 29 december te zien.
Meer informatie het congres www.euregiokrippen.eu Meer informatie over de Vereniging
Vrienden van de Kerstgroep http://vereniging.vriendenvandekerstgroep.nl

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: 06.20 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
- Donnerstag 16. Januar, 27. Februar 2020 : Friedensgebet (15.00 - 16.45 Uhr)
Nach der Gebetsstunde: Zusammensein bei Kaffee und ‚koekjes’
- 24 - 26 januari 2020: Bezinningsdagen voor gelovigen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar
“De sacramenten als bron van Leven” Wij zijn gedoopt en hebben het Vormsel ontvangen
en nemen regelmatig deel aan de Eucharistie. Maar in hoe verre vormen deze sacramenten
ons leven? Welk nieuw zicht geven zij aan ons leven en hoe verenigen zij ons met God? In
deze bezinningsdagen trachten wij de sacramenten te ontdekken als bron van leven.
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht Begin: Vrijdag, 16.30 uur - Sluiting: Zondag,
14.00 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
- Zaterdag 25 januari 2020 (14.30 - 16.30 uur): Middag Katholiek-zijn in deze tijd: een
opgave of een nieuwe kans? Leo Fijen schetst op de hem typerende manier het leven van
katholieken in deze tijd. Als je de media mag geloven, blijft er geen katholiek over. Als je
niet beter weet, hoor je bijna geen katholieken meer in het maatschappelijk leven. En als je
naar je kinderen en kleinkinderen kijkt, denk je: wat moet er straks worden van katholieken?
Leo Fijen vertelt hoe het is om als katholiek te worden aangesproken en laat zien hoe je
katholiek kunt zijn in deze tijd. Als vader en moeder, als grootouders, als weduwe of
weduwnaar en als lid van de lekenorde. Hoe kun je je katholiek-zijn gestalte geven in 2020?
Inleider: Dhr. Leo Fijen
Kosten: € 8,00.
- 23 - 25 februari 2020 (carnaval): Bezinningsdagen in stilte: Leven in overgave aan Gods
voorzienigheid. Ons leven ligt in Gods hand. Zelf de kleinste gebeurtenissen heeft Hij
voorzien en wil alles op ons heil richten. Maar vertrouwen wij ons werkelijk toe aan Zijn
zorg over ons leven? Wij moeten leren om Gods leiding over ons leven te ontdekken en op de
juiste wijze te leven vanuit Zijn Voorzienigheid. Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht
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Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur. Kosten: € 100,00 (+ evt. € 6,00 voor
beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
- Donnerstag, 27. Februari 2020 (carnaval): Vortrag Die Spiritualität des Karmel
Leitung: Pater Rockson, Chullickal, OCD Siegburg Beginn: 16.00 Uhr (nach dem
Friedensgebet) Kosten: freier Beitrag
- 5 - 8 maart 2020: Lang weekend
Deze dagen veronderstellen respect voor de stilte van elkaar.
Op weg naar Pasen Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam
Begin: Donderdag, 16.30 uur - Sluiting: Zondag, 13.30 uur
Kosten: € 177,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor
handdoeken)
- Zondag 8 maart 2020 (14.30 - 17.30 uur): Familiemiddag

Musical door de Kisi-KIDS: Spector: Het beste zit van binnen
Stel je voor, iemand vraagt je: wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven? Dat
overkomt Erik, een blinde bedelaar. En de vrienden die hij onverwachts ontmoet, gaan hem
helpen om die droom waar te maken. Erik twijfelt: zal het hem lukken? Beleef het mee in
deze musical. En....wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?
Ik heb een droom. Hoe zou de wereld eruit zien, als iedereen zijn talenten helemaal zou
gebruiken en nieuwe, ongekende gaven zou ontdekken? Met deze musical wil ik je uitdagen:
ontdek wie je bent, durf te 'doen' en je grens te verleggen. Droom je mee?... niets is
onmogelijk! De musical „Spector-het beste zit van binnen“ wil je uitdagen je talenten te
ontdekken en grenzen te verleggen. Een belevenis voor het hele gezin!
Programma: Musical - versnapering - creatief bezig zijn - uitwisseling - Vespers
Kosten: € 12,50 Actie: Om ook gezinnen die niet veel ervoor kunnen betalen de kans te
geven om deze belevenis mee te maken starten we de actie: “Cadeau voor een arm gezin”
Wie aan onze actie wil deelnemen mag een gift overmaken naar: Zusters karmelietessen
Sittard, IBAN: NL17ABNA0445795085 met de vermelding: Kisi-KIDS 8 maart 2020
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
GEBEDSINTENTIES
De algemene gebedsintentie voor de maand januari luidt:. Bevordering van
de wereldvrede. Dat christenen, aanhangers van andere religies en alle
mensen van goede wil de vrede en gerechtigheid in de wereld bevorderen. De
gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand februari luidt: Luisteren
naar het hulpgeroep van migranten. Dat het hulpgeroep van migranten, onze
broeders en zusters die in handen zijn gevallen van gewetenloze
mensenhandelaren, wordt gehoord en ter harte genomen.

januari
2020

februari
2020

TEKSTEN OM VAN TE LEVEN: PROFEET Ezechiël
Ezechiël (Hebreeuws voor: "sterk is God" of "hij zal door God versterkt worden") is een
vande grote profeten uit de Hebreeuwse Bijbel. Het Bijbelboek Ezechiël wordt aan hem
toegeschreven. Ezechiël leefde in ballingschap in Tel-Abib in Babel, vlak bij de rivier Kebar.
Hij was de zoon van Buzi, een priester binnen de Joodse godsdienst. Hij diende, ergens in de
zesde eeuw voor Christus, zelf ook als priester. Ezechiël profeteerde ongeveer 22 jaar. Dit
was in dezelfde tijd als Jeremia en Daniël. Tijdens het negende jaar van zijn ballingschap
overlijdt zijn vrouw (Ezechiël 8:1 en 24:18). Wanneer en hoe hij zelf om het leven is
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gekomen, is onbekend. Wel is in al-Kifl, in de regio Hilla (antiek Babel) in Irak, een
graftombe te bewonderen waarin Ezechiël zou liggen. Sinds
enkele jaren is deze weer te bezoeken. (bijgaande tekening is
de roeping Ezechiël). Het Bijbelboek Ezechiël handelt over het
optreden van de gelijknamige profeet. Evenals Jeremia
profeteert hij tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem en
voorspelt hij de ondergang van de stad en de vernietiging van
de tempel door de koning Nebukadnessar en de verenigde
strijdmachten van Babel. De sprekende beelden en het
veelvuldig gebruik van symbolen doet denken aan de stijl van
de Openbaring van Johannes. Het boek bevat, wederom net zoals het Bijbelboek Jeremia, een
aantal orakels tegen de omringende volkeren, zoals de Moabieten, de Edomieten en de
Egyptenaren. Een derde deel bevat woorden van troost en een voorafspiegeling van het
toekomstige, hernieuwde Jeruzalem.
KERKVADERS BIJ DE OOSTERSE-KATHOLIEKE KERKEN

Johannes Chrysostomus
Johannes werd in 349 in Antiochië geboren uit Grieks-Syrische ouders. Zijn moeder was een
heidense of een christen, daarover verschillen de meningen. Zijn vader was een hoge militair
in het Romeinse leger. Johannes' vader stierf kort na zijn geboorte. Hij werd opgevoed door
zijn moeder, die invloedrijke connecties had in de stad Antiochië, waar Johannes zijn
opleiding genoot onder begeleiding van de heidense leraar Libanius.
Naarmate hij ouder werd raakte hij echter meer betrokken bij het
christendom. Hij trok zich terug om voor een periode van twee jaar als
kluizenaar te leven tot een slechte gezondheid hem dwong terug te keren
naar Antiochië. Een aantal jaren later werd hij door de Bisschop van
Antiochië tot priester gewijd. Hij verwierf zich een grote populariteit
door de welsprekendheid van zijn preken, in het bijzonder zijn
inzichtelijke uitweidingen van Bijbelpassages en zijn zedenleer. Hieraan
dankt hij ook zijn bijnaam Chrysostomus (= Guldenmond). Hij
benadrukte liefdadigheid en maakte zich druk over de geestelijke en materiële behoeften van
de armen. Hij sprak zich uit tegen het misbruik van rijkdom en persoonlijke eigendommen.
Zijn rechtlijnige uitleg van het Heilige Schrift - dit in tegenstelling tot de Alexandrijnse (toen
heersende) tendens naar een allegorische (symbolische) interpretatie van de Bijbel betekende dat de thema's van zijn preken vooral praktisch waren. Hij legde uit hoe men de
Bijbel in het dagelijks leven moest toepassen. Een dergelijke eenvoudige prediking droeg
ertoe bij dat Chrysostomus steun onder de gewone bevolking verwierf. Hij richtte een reeks
van hospitalen op in Constantinopel om voor de armen te zorgen. In 398 werd, tegen zijn zin,
gevraagd de positie van patriarch van Constantinopel op zich te nemen. Hij betreurde het feit
dat het keizerlijk hofprotocol hem nu grotere privileges deed toekomen dan die van de
hoogste staatsambtenaren. Tijdens zijn tijd als aartsbisschop weigerde hij pertinent om als
gastheer voor uitbundige sociale bijeenkomsten op te treden. Ook trad hij op
als boeteprediker. Dit maakte hem erg populair bij het gewone volk, maar onpopulair bij rijke
burgers en de geestelijkheid. Zijn hervormingen van de geestelijkheid vielen bij deze groepen
ook niet in goede aarde. Bij een bezoek van predikanten uit de provincie riep hij hun op terug
te keren naar de kerken zoals deze bedoeld was om te dienen, zonder enige uitbetaling.
Johannes maakte zich hiermee niet geliefd in hoge kringen. Al snel werd er een alliantie
8
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tegen hem gevormd. Er werd een synode georganiseerd en Johannes werd onder andere
schuldig bevonden aan verraad, wat resulteerde in zijn afzetting en verbanning. Onder druk
van het kerkvolk kon hij voor een korte periode terugkeren maar een jaar later werd hij
opnieuw verbannen. Op weg naar zijn nieuwe verbanningsoord aan de oostkust van de zwarte
zee, stierf hij. Johannes Chrysostomus behoort zowel in het Oosten als in het Westen tot onze
grote kerkvaders.
WIJZIGING AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT IN DE
ST.-MICHIELSKERK wordt maandelijks het EvaVita ofwel OPEN KERK gehouden. Ook
in 2020 is weer OPEN KERK. De volgende data kunt u al noteren: de
donderdagen 27 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 11 juni, 9 juli,
27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december
(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!
100E GEBOORTEJAAR HEILIGE JOHANNES PAULUS II
In 2020 is het precies 100 jaar geleden dat in de Poolse stad Wadowice Karol Józef Wojtyła
werd geboren. We kennen hem beter als de heilige Paus Johannes Paulus II. Op 18 mei van
dit jaar is het precies een eeuw geleden dat hij het levenslicht zag. Dit jaar is het ook 35 jaar
geleden dat hij Limburg bezocht en 15 jaar geleden dat hij overleed.
Paus Johannes Paulus II geldt als een van de bekendste pausen van de 20 e eeuw en als een
van de langst zittende uit de geschiedenis: ruim 26 jaar. Hij werd op 16 oktober 1978 tot paus
gekozen, nadat zijn directe voorganger, de pas verkozen Johannes Paulus I, al na 33 dagen
was overleden. Johannes Paulus II was de eerste niet-Italiaanse paus sinds de Nederlander
Adrianus VI uit de 16e eeuw.
Gedurende zijn lange pontificaat maakte Johannes Paulus II vele reizen over de hele wereld.
Hij bezocht 129 landen, waaronder ook Nederland en België in mei 1985. De heilige paus
nam krachtige politieke standpunten in en sprak zich ook regelmatig uit over ethische
kwesties en vóór de menswaardigheid van het leven. Hij hechtte ook veel waarde aan goede
contacten met het jodendom en andere christelijke kerkgenootschappen. Johannes Paulus II
ging ook de geschiedenis is als de paus van de Wereldjongerendagen.
JPII – zoals zijn naam vaak wordt afgekort – werd in 2014 heilig verklaard. Zijn feestdag is
op 22 oktober, de dag van zijn intronisatie als paus.
THEOLOGIE STUDEREN IN LIMBURG
Theologie studeren in deze tijd. Dat kan als je priester wilt worden. Maar in Limburg bestaat
ook een opleiding voor mensen die als pastoraal werker, geestelijk verzorger of docent
catechese aan de slag willen. Dit is ook de opleiding voor mannen die permanent-diaken
willen worden. Op zaterdag 22 februari is er een informatie-ochtend.
Het Theologisch Instituut Rolduc is een deeltijdopleiding. Gedurende een aantal weekenden
per jaar (van vrijdagavond tot zaterdagmiddag) komen de studenten in Rolduc in Kerkrade
bij elkaar voor een theologische vorming op HBO-niveau. Op het lesprogramma staan
vakken als theologie, filosofie, Bijbelwetenschap, maar ook sociale leer van de kerk, ethiek,
moraal, ecclesiologie, kerkgeschiedenis en meer praktijkgerichte vakken.
Wie een diploma van het Theologisch Instituut op zak heeft, kan op diverse plaatsen op de
arbeidsmarkt terecht. Maar de opleiding kan ook heel geschikt zijn voor iemand die uit puur
persoonlijke interesse een of meer modules wil volgen. Interesse? Aanmelden voor de
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informatie-ochtend kan door contact op te nemen met rector Lambert Hendriks via (045)
5466810 of rector@rolduc.nl. Of kijk op www.rolduc.nl
‘BUITENGEWOON’ THEMA VAN WEEK VAN GEBED
‘Buitengewoon’. Dat is dit jaar het thema voor de ‘Week van gebed voor de eenheid van de
christenen’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd
door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week
van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.
“Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid,
maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij,” zegt Jan
Willem Janse, projectleider bij de protestantse organisatie MissieNederland. “Wanneer we de
ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van
eenheid.” Wereldwijd bidden miljoenen gelovigen in de Week van Gebed mee voor meer
eenheid tussen christenen. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te
ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de
samenleving in de voorbeden een plek te geven.
ACADEMIE ROLDUC: SANT’EGIDIO STELT ZICH VOOR
De Sant’Egidiobeweging is een christelijke gemeenschap die in meer dan zeventig landen
actief is en bijna honderdduizend leden telt. ’s Avonds na hun werk of studie komen de leden
samen voor gebed en knopen ze vriendschappen aan met de armsten van hun eigen stad. In
Nederland zijn er Sant’Egidiogroepen in Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht en op diverse
plekken in Brabant. Sinds kort is er ook een kleine groep actief in Maastricht. Tijdens de
januaribijeenkomst van Academie Rolduc vertelt voorzitster Hilde Kieboom van Sant’Egidio
België en Nederland over de beweging, het ontstaan, de idealen en de doelstelling.
Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en Theologisch Instituut
Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk th ema.
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke
te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst
via academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledig jaarprogramma van Academie
Rolduc op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
14 FEBRUARI: ÉÉN OF TWEE VALENTIJNEN?
Geen enkele feestdag van een heilige is waarschijnlijk zó met zijn naam verbonden als
Valentijnsdag. Het is een dag waarop veel mensen hun geliefde met een cadeautje verrassen.
Wat zij zich waarschijnlijk niet realiseren is dat deze dag vernoemd is naar een christelijke
martelaar uit de derde eeuw. Nog minder mensen weten dat er zelfs twee martelaren met deze
naam bekend zijn, die allebei op 14 februari worden herdacht.
Valentinus van Rome stond bekend als een wijze, deugdzame en vrome priester. Hij genas de
blinde dochter van de stadhouder van Rome, die zich prompt met zijn hele familie tot het
christendom bekeerde. Keizer Claudius II zou Valentinus daarop hebben laten vermoorden
op 14 februari 269. Op dezelfde dag overleed in Rome ook een bisschop Valentinus, die bij
Terni werd begraven en daarom vaak Valentinus van Terni wordt genoemd. Hij stond met
name bekend vanwege het inzegenen van gelukkige huwelijken. Het is niet uitgesloten dat
het in beide verhalen om dezelfde Valentijn gaat. Het gebruik om op Valentijnsdag je
geliefde te verrassen, heeft overigens niets met beide heren te maken. Het is vermoedelijk
een afgeleide van een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel.
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VOORAANKONDIGING
REIS NAAR LOURDES voor hooguit 25 personen. Het is een experiment om met reguliere
treinverbinding naar Lourdes te gaan. Het moet beperkt blijven tot een groep van max 25
personen. Verder moet men goed-ter-been zijn. We vertrekken op maandag 6 juli vanuit
Luik (met TGV) om ca 10 uur. Er is een reispauze (overstappen naar ander station) in Paris
van 100 minuten en dan gaat de treinreis verder per TGV en komen we aan in Lourdes aan
om 20.39 uur. Terug gaan we op vrijdag 10 juli om 9.18 u, verwachte aankomst Luik ca 19
u ; in beide gevallen hebben we ruim de tijd om in Parijs over te stappen. We logeren in het
hotel St Georges te Lourdes. Gaan er genoeg deelnemers mee, dan kan die reis worden
aangeboden voor € 495, -- p.p. Dat is inclusief de treinreis en hotel in Lourdes op basis van
Volpension. Tijdens het verblijf in Lourdes kan ook aandacht geschonken worden aan het
bezoeken van mooie plaatsen buiten de heiligdommen, indien er belangstelling is. De
organisatie is in handen van Bon Pasteur. Geestelijke begeleiding Deken Wilbert van Rens.
Er kan een annuleringsverzekering worden afgesloten voor € 33,-- per persoon. Toeslag
single kamer bedraagt € 80,-- Voor informatie/opgave: Gerard van Rens 00 32 470 65 35 14
of mail naar gerard@vanrens.be .

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
Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51INGB0001032540 of NL98RABO 0147603676

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!

H. DOOPSEL *= DATUM DOOPPLECHTIGHEID
Dana & Evi Bauer, dochters van ouders Bauer, Frankenlaan 85 , *8-12-2019
Etienne Salden, zoon van ouders Salden-Borgman, Zürich, * 29-12-2019
We bidden dat onze dopelingen Dana & Evi, en Etienne onder de goede zorgen
van ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
1e H. COMMUNIE
Amélie Kimika, Dr. Schaepmanstraat 196, Haarlem, *1-12-2019
Wij wensen Amélie van harte proficiat en Gods zegen voor de toekomst.

GEZINSMIS MARIA LICHTMIS
Op zaterdagavond 1 februari is er bij gelegenheid van het feest van
de Opdracht van Jezus in de tempel - Maria Lichtmis - om 18.00 uur
in de St.-Petruskerk weer een speciale Gezinsmis. Ouders en
kinderen, welkom!
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OVERLEDEN
Paul Simons
Nöl Brouwers
Marjet Smeets-Sieben
Marcel (Cel) Paques
Zeef Wolters-Willems
Ludo Jansen

Smithlaan 151
Smithlaan 151
J. Dautzenbergstraat 20
Brandstraat 10
Prinsenbaan 25 K’bosch
Tomelweg 27

88 jaar
92 jaar
81 jaar
87 jaar
74 jaar
71 jaar

† 21-11-2019
† 25-11-2019
† 12-12-2019
† 13-12-2019
† 14-12-2019
† 14-12-2019

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

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 12 januari: Doop van de Heer: tevens beëindigen van de Kersttijd.
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Zondag 19 januari: Tweede zondag door het Jaar.
Zondag 26 januari: Derde zondag door het Jaar. In de St.-Petruskerk in de H. Mis van 11.00
uur toediening van het sacrament van het H.Vormsel aan leerlingen van de groepen 8 van de
Binnenstad, Baandert, en Limbrichterveld/Hoogveld door ZEH Dr. L. Hendriks, rector van
priesteropleiding Rolduc.
Zondag 2 februari: Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) waarbij in elke H Mis de
zegening van de kaarsen plaats vindt.
LET OP: vanwege feest Opdracht van de Heer (2 februari: Maria Lichtmis) is op
zaterdagavond (1 februari) om 18.00 uur in de St.-Petruskerk de gezinsviering. Tevens wordt
daarbij de gedachtenis van de H. Blasius (feestdag is 3 februari) geëerd door in dit weekeinde
de Blasiuszegen in alle HH. Missen te geven ter afweer van keel- en andere ziekten.
Vrijdag 7 februari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf
17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.
Zondag 9 februari: Vijfde zondag door het Jaar.
Zondag 16 februari: Zesde Zondag door het jaar.
NU AL BELANGRIJK BERICHT: Op zaterdag 22 februari is ons jaarlijks Titelfeest van
onze Kerk Sint Petrus’Stoel (van Antiochië). Deze hoge feestdag wordt in onze St.Petruskerk gevierd in het weekeinde van 22/23 februari. Op zondag 23 februari is ook de
jaarlijkse herdenking van de sterfdag van de Dienaar Gods Deken Tijssen: hij wordt bijzonder
herdacht in de H. Mis van 11u00! Meer informatie in volgend parochieblad.
Vanaf Vrijdag 21 februari 2020 zijn de dagelijkse HH Missen weer in St.-Petruskerk.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 22 februari tot 4 maart 2020.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 10 februari 2020 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
NB!! In winterperiode (1 dec-21 februari)
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS
zijn de dagelijkse HH Missen in St.in H. Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
Michielskerk

Zaterdag 11 januari
12
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Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur plev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestplev v zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadienst Marjet
Smeets-Sieben, Cel Paques, Ludo Jansen
(samenzang)
Zondag 12 januari
Doop van de Heer
11.00 uur pljrd v ouders Jan en Els
Collombon-Piek; uit dankbaarheid (W);
plev v Marieke Laeven; gestplev Lies Roppe
en overl. v.d fam. Roppe-Kissels; gestplev
echtelieden Jeun en Tity SchelbergCortenraad; gestplev overl fam Cobben-Cals;
gestplev overl fam Muyres-Maessen
(samenzang)
Zaterdag 18 januari
Om 9u H Mis in Basiliek.
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur pljrd v Louis Beursgens; gestplev
v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; plev ter ere
v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
zieken en noodlijdenden (D); nadienst Marjet
Smeets-Sieben, Cel Paques, Ludo Jansen
(samenzang)
Zondag 19 januari
Tweede zondag door het jaar
11.00 uur pljrd v diaken Ben ter Haar;
gestpljrd Guus en Mia v Aubel-Arnoldts; v
overleden fam Pier-Weijzen; plev Jan en
Miny Reijnders-Kuijpers (samenzang)
Zaterdag 25 januari,
Bekering van de heilige apostel Paulus
Om 9u H Mis in Basiliek.
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; plev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); nadienst v Cel Paques,
Ludo Jansen (samenzang)
Zondag 26 januari
Derde zondag door het jaar Viering van het
H. Vormsel, Vormheer Rector L. Hendriks.

11.00 uur plev overleden ouders Leonard
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid;
voor het welzijn van onze parochie en alle
vormelingen met hun ouders (jeugdkoor)
Zaterdag 1 februari (Maria Lichtmis)
Om 9u H Mis in Basiliek.
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur Gezinsmis: ; plzwd Cel Paques ;
plzwd Marjet Smeets-Sieben; plev ter ere v
OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
zieken en noodlijdenden (D); gestplev v
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux NB op
deze zaterdag en zondag wordt de
Blasiuszegen in alle HH. Missen gegeven
ter afweer van keel- en andere ziekten.
Zondag 2 februari (Maria Lichtmis)
Opdracht van de Heer (feest)
11.00 uur gestpljrd v Jo Göbbels; gestpljrd
Sef en José Kleynen-Cals en overl ouders
Martens-Kleynen; plev Jan en Miny
Reijnders-Kuijpers (St.-Petruskoor)
Zaterdag 8 februari
Om 9u H Mis in Basiliek.
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria
v. priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom; pljrd v ouders WijshoffBormans; gestplev voor de zielenrust van
Willy Karmelk-Oremus en familie;
gestplev v de zielenrust van het overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Zondag 9 februari
Vijfde Zondag door het jaar
11.00 uur gestpljrd v Philomène MarxDonners en echtgenoot Harry Marx;
gestpljrd ouders Pierre Schols-Klinkers en
zoon Pierre; gestplev overl ouders
Schaekens-Peulen en zonen Jozef en
Martin; gestpljrd overl echtpaar
Meulenberg-Pennings (Schola Sittardiënsis
S. Michaël)
Zaterdag 15 februari
Om 9u H Mis in Basiliek.
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur ev tev OL Vrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); gestplev v de zielenrust van het overl
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echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Vrijdag 21 februari
08.00 uur ev v d overledenen fam. Joseph
Catharina Krux; pljrd v Christine MolingSmeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Ubben (samenzang)
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensZondag 16 februari
Peulen en zonen Jozef en Martin
Zesde Zondag door het jaar.
Zaterdag 22 februari
11.00 uur overleden familieleden PierCathedra vd heilige apostel Petrus en
Weijzen; gestplrd v overl echtpaar Toon en
de herdenking Dienaar Gods Louis
Toos de Louw-Francot; plev v overleden
Tijssen: In volgend parochieblad volgen
weldoeners van de H. Petruskerk; gestplev
hierover nog mededelingen
overl ouders Eyckeler-Buijzen en dochter
Om 9u H Mis in Basiliek
Marijke; (St.-Petruskoor)
ST.-MICHIELSKERK
Om 9u H Mis in Basiliek
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
Van 18-25 januari Gebedsweek voor de
Zondag 12 januari
Eenheid naar Johannes 17, 21.
Doop van de Heer
Zondag 19 januari
Tweede zondag door het jaar
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Catharina Krux (samenzang)
Maandag 13 januari
Maandag 20 januari
08.00 uur ev voor de weldoeners van de
08.00 uur om eenheid en liefde in alle
parochie (D)
christelijke kerken
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
belangen van bisdom en parochie
Corbeij-Gieskens
Dinsdag 14 januari
Dinsdag 21 januari
08.00 uur ev v het welzijn v alle levende
H. Agnes, maagd en martelares
priesters, diakens en missionarissen van het
08.00
uur tot lof en zegen aan de Heer
bisdom Roermond (D)
19.00
uur ev v d overledenen fam. Joseph
19.00 uur voor de algemene noden van de
Smeets-Bouwels
uit dankbaarheid (D)
Heilige kerk en wereld
Woensdag
22
januari
Woensdag 15 januari
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
H. Arnold Janssen, priester
belangen van bisdom en parochie
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur voor de huidige pastorale
Donderdag 23 januari
zorgen van bisdom en parochie
08.00 uur v overl grootouders SimonisDonderdag 16 januari
Tummers en ouders Hage-Simonis;
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige
19.00 uur voor de huidige pastorale
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
zorgen van bisdom en parochie
19.00 uur om verlichting van noden in Kerk
Vrijdag 24 januari
en Wereld
H. Franciscus van Sales, bisschop en
Vrijdag 17 januari
kerkleraar
H. Antonius, abt
08.00 uur om verlichting van noden in
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
Kerk en Wereld;
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur gestev Maria ten Dijck
19.00 uur voor de algemene noden van de
Zaterdag 25 januari
Heilige kerk en wereld
Feest Bekering vd H. Apostel Paulus
Zaterdag 18 januari
14
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Om 9u H Mis in Basiliek
Zondag 26 januari
Derde zondag door het jaar
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Maandag 27 januari
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur v overl zielzorgers bisdom
Dinsdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en
kerkleraar
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
19.00 uur v overl bisschoppen bisdom
Woensdag 29 januari
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
19.00 uur v overl vrijwilligers in parochie
Donderdag 30 januari
08.00 uur voor de huidige pastorale
zorgen van bisdom en parochie;
19.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
Vrijdag 31 januari
H. Johannes (Don) Bosco, priester
08.00 uur v overl jeugdleiders in kerk en
samenleving
19.00 uur v medewerkers in jeugdzorg
Zaterdag 1 februari (Maria Lichtmis)
Feest Opdracht van de Heer
Om 9u H Mis in Basiliek
NB op deze zaterdag en zondag wordt de
Blasiuszegen in alle HH. Missen gegeven
ter afweer van keel- en andere ziekten.
Zondag 2 februari (Maria Lichtmis)
Opdracht van de Heer (Feest)
09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; gestev
v zielenrust overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux
(samenzang)
Maandag 3 februari
H. Blasius, bisschop en martelaar
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
om leiding te geven (D)
19.00 uur voor de huidige pastorale
zorgen van bisdom en parochie

Dinsdag 4 februari
08.00 uur ev tev H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid v bescherming en leiding (D)
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens;
Woensdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D)
19.00 uur v overledenen vd fam Hendrik
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)
Donderdag 6 februari
H Paulus Miki en gezellen, martelaren
08.00 uur Uit dankbaarheid vw Christus’
permanente aanwezigheid in de H.
Eucharistie (D)
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Vrijdag 7 februari
Eerste vrijdag van de maand
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D)
19.00 uur ev v Mia Bisschops en overl
fam Bisschops-Maessen
Zaterdag 8 februari
Om 9u H Mis in Basiliek
Zondag 9 februari
Vijfde Zondag door het jaar
09.30 uur gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux (samenzang)
Maandag 10 februari
H. Scholastica, maagd
08.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld;
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Dinsdag 11 februari
Werelddag voor de zieken
08.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
19.00 uur voor de huidige pastorale
zorgen van bisdom en parochie
Woensdag 12 februari
08.00 uur om verlichting van noden in
Kerk en Wereld
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
Donderdag 13 februari
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08.00 uur v missionarissen die naar
19.00 uur om verlichting van noden in
Europa komen
Kerk en Wereld
19.00 uur voor de algemene noden van de
Dinsdag 18 februari
Heilige kerk en wereld
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
Vrijdag 14 februari
belangen van bisdom en parochie
HH Cyrillus, monnik, en Methodius,
19.00 uur voor de algemene noden van de
bisschop, patronen van Europa
Heilige kerk en wereld
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl.v.d.
Woensdag 19 februari
fam. Roppe-Kissels
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
Zaterdag 15 februari
van bisdom en parochie
Om 9u H Mis in Basiliek.
Donderdag 20 februari
Zondag 16 februari
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit
Zesde zondag door het jaar
dankbaarheid (D)
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
10u30-12u30 Uitstelling + Aanbidding
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
19.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer
Catharina Krux (samenzang)
Maandag 17 februari
vanaf 21 februari voor dagelijkse
08.00 uur voor de huidige pastorale
mis zie bij H. PETRUSKERK
zorgen van bisdom en parochie
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 12 januari
09.00 uur v overl.Caulfield-Tholen
Doop van de Heer
Zondag 26 januari
Derde zondag door het jaar
10.00 uur gestichte jaardienst mevr. Van
10.00 uur v lev en overl l v AartsbroederDingenen, v overl echtp. Caulfield–Tholen;
schap, v overl. Echtp. Caulfield-Tholen.
levende en overl l vd Aartsbroederschap
Donderdag 30 januari
Donderdag 16 januari
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans
voor de overl. leden v d Aartsbroederschap;
overl. leden vd Aartsbroederschap, v overl
v overl echtp. Caulfield-Tholen
echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 februari
Zaterdag 18 januari
09.00 uur v overl .Caulfield-Tholen
Maria op zaterdag
NB
op deze zaterdag en zondag wordt de
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen
Blasiuszegen
in alle HH. Missen gegeven ter
Zondag 19 januari
afweer
van
keelen andere ziekten.
Tweede zondag door het jaar
Zondag 2 februari
10.00 uur gestichte jaardienst overl.
Opdracht vd Heer (Maria Lichtmis)
ouders Penners–Van Helden en zoon
10.00
uur voor de levende en overl leden v
Harrie Penners, voor de levende en overl
d Aartsbroederschap; v overl echtpaar
leden v d Aartsbroederschap, overl
Caulfield-Tholen. (Basiliekkoor)
echtp.Caulfield-Tholen. (Basiliekkoor)
Donderdag 6 februari
Donderdag 23 januari
HH. Paulus Miki & gezellen, martelaren
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans en
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans, v
overl vd leden vd Aartsbroederschap, v
de leden v d Aartsbroederschap; v overl
overl.echtp. Caulfield-Tholen
echtp.Caulfield-Tholen.
Zaterdag 25 januari
Zaterdag 8 februari
Bekering van de Heilige apostel Paulus
16
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Aartsbroederschap; v echtp. Caulfield-Tholen
Maria op zaterdag
Zondag 16 februari
09.00 uur v overl. Caulfield-Tholen
Zesde zondag door het jaar
Zondag 9 februari
10.00 uur v de kinderen v d Kinderkrans
Vijfde zondag door het jaar
voor de levende en overl leden v d Aarts10.00 uur v lev en overl leden v d Aartsbroederschap v echtp. Caulfield-Tholen.
broederschap, overl. echtp. Caulfield(Basiliekkoor).
Tholen.
Donderdag 20 februari
Donderdag 13 februari
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans; v
v overl en lev leden vd Aartsbroeder-schap;
de overl. leden v d Aartsbroederschap; v
overl echtp.Caulfield-Tholen
overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 februari
Zaterdag 15 februari
Cathedra van de h. apostel Petrus
Maria op zaterdag
09.00
uur overl echtp Caulfield-Tholen.
09.00 uur voor de levende en overl leden v d
Rozenkransgebed: elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET OP:
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Opnieuw maken we u attent op de mogelijkheid
een persoonlijk gesprek te hebben met een van de geestelijken. Op woensdagmorgen is
Pastoor Kerkhofs vanaf 10.30-12.00 u aanwezig. Opgave misintenties vòòr maandag 10
februari 2020 (NB LET OP: opgave dus ruim 10 dagen eerder voor verschijnen
parochieblad!!)

Parochie H. Bernadette -Baandert
Past-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage t.bv parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 7 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de
parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H.
Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.
WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek
'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een
contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende
informatie kunt vragen.
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 10 tot
16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het hele jaar van 14-16u.

Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
2E ZONDAG DOOR HET JAAR Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3E ZONDAG DOOR HET JAAR Patroonsfeest H.Paulus
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
OPDRACHT VAN DE HEER
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
5E ZONDAG DOOR HET JAAR Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Plev Hans Gerards
Woensdag 12 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zaterdag 15 feb 19.00 u 6E ZONDAG DOOR HET JAAR Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Woensdag 19 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Parochiemededelingen H. Paulusparochie Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje
en vrijdag Lof. Misintenties volgende parochieblad tot 8 februari: Priesterteam, Kerkbestuur,
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Administratie 4512275, assistente sacristie of digitaal op de
website https://www.rk-kerken-sittard.nl en volg de aanwijzingen op.
Zaterdag 11 jan
Woensdag 15 jan
Zaterdag 18 jan
Woensdag 22 jan
Zaterdag 25 jan
Woensdag 29 jan
Zaterdag 1 feb
Woensdag 5 feb
Zaterdag 8 feb
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19.00 u
19.00 u
19.00 u
19.00 u
19.00 u
19.00 u
19.00 u
19.00 u
19.00 u

DOOP VAN DE HEER
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Zondag 12 januari Doop van de Heer
10.30 uur
Volkszang
Voor alle kinderen die in onze parochie gedoopt zijn
Zondag 19 januari 2e Zondag door het jaar
10.30 uur
Volkszang
Voor onze zieken en hulpbehoevenden
Zondag 26 januari 3e Zondag door het jaar
10.30 uur
Cantate
Jaardienst Theo en Fien Langeveld-Wanders, schoondochter Ardine en kleinzoon Jurdin
Zondag 2 februari Opdracht van de Heer in de Tempel
10.30 uur
Hofzèngesj
ev. voor onze kinderen om kracht en sterkte
tevens dialectmis en Blasiuszegen
Zondag 9 februari 5e Zondag door het jaar
10.30 uur
Voices of Kids
tevens gezinsviering Voor alle ouders, opvoeders, leerkrachten en zij die kinderen begeleiden
Zondag 16 februari 6e Zondag door het jaar
10.30 uur
Sing4You
ev. voor zwervers en daklozen om hulp en sterkte
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.
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.
SACRAMENTEN In 2019 werden in onze parochie 6 kinderen gedoopt, deden 13 kinderen
hun Eerste H. Communie. Er ontvingen 10 kinderen het H. Vormsel, 15 mensen ontvingen de
Ziekenzalving in SGL, 5 mensen in de kerk. Er waren 8 uitvaarten vanuit onze kerk. De
thuiscommunie werd gebracht bij 28 parochianen. Er was 1 huwelijk.
ACTIE KERKBALANS: Kerk zijn we samen. Onze parochie doet weer mee aan de
jaarlijkse actie kerkbalans. Wij vragen u om te geven voor de kerk waar u uw geloof in God
met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie is.
Een plek die we het huis van God mogen noemen, waar sacramenten worden bediend en waar
iedereen altijd welkom is. U geeft om uw kerk, geef daarom tijdens Actie Kerkbalans ook voor
uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u
kunt missen. Geef via NL 37INGB0001035314 of NL60RABO0147635594.
Hoeveel geeft u? Geef slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de
belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u
van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl
KERSTPAKKETTEN Stichting “Leif en Leid” wil iedereen van harte bedanken die
bijgedragen heeft aan het verzamelen van levensmiddelen. Er werden 31 pakketten gemaakt,
die tijdig voor Kerstmis zijn bezorgd op de adressen van mensen, die dit goed kunnen
gebruiken. De pakketten werden dankbaar in ontvangst genomen. Wij hopen dat u volgend jaar
weer in grote getale aan onze actie wilt deelnemen.
VREDESLICHT Veel mensen hebben weer een Vredeslichtje
meegenomen en waarschijnlijk ook een gift gegeven. Het was weer een
enorm succes en een mooie opbrengst. Bedankt.
OPROEP Wie heeft er kerstballetjes over en mooi kerstlint?
Wij kunnen deze in onze parochie gebruiken om de Vredeslichtjespotten mee te versieren. In deze glazen potten mag iedereen het
Vredeslicht mee naar huis nemen. Ook kerststalletjes zijn nog steeds
welkom. U kunt dit alles afgeven in het parochiekantoor. Alvast
bedankt.
GEZINSVIERING Op zondag 9 februari is er weer een gezinsviering.
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Voor deze gezinsviering worden alle kinderen, maar ook speciaal die kinderen die de laatste
jaren in onze parochie gedoopt zijn, uitgenodigd. Het kinderkoor “The Voices of Kids” zal
deze viering muzikaal opluisteren.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 2 februari kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen
drinken in ons parochiezaaltje. U bent van harte welkom!
THUISCOMMUNIE Op zondag 12 januari en op zondag 9 februari na 11.15 uur wordt er
voor aan huis gebonden parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht.
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor
aangewezen lid van het pastorale team.U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd
krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com. Intenties voor het
volgende parochieblad kunt u t/m 2 februari 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
Assistent 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:
Assistent H. Peters  4512497
mbt contact zorginstellingen:
Diaken R. Fleischeuer  4528072

Het volgende parochieblad Jaargang 22 no. 3 verschijnt op
22 februari en loopt tot 4 maart 2020.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 10 februari 2020 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.

Ergens in China werd er een bruiloft gevierd.
Het bruidspaar wilde
veel mensen op hun feest.
Maar het koppel was arm.
Dus vroeg het aan elke genodigde:
‘Breng een fles wijn mee.
Bij de ingang zal een groot vat staan
waarin je jouw fles kunt leeggieten.’
Alle genodigden deden dat.
Het feest begon.
De bedienden liepen naar het grote vat,
schepten er volle kruiken uit
en schonken de glazen vol.
Augustinus:
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Groot was de verwondering
van de genodigden
toen ze merkten
dat ze water dronken.
Want iedereen had gedacht:
‘Niemand zal die ene fles water
die ik erbij doe,
bemerken of proeven.’
Nu wisten ze dat iedereen
van de ander had willen profiteren.
Toen de fluitspelers zwegen
bij het rijzen van de maan,
ging iedereen in stilte naar huis.

Als je van het Evangelie overneemt wat je bevalt,
dan geloof je meer aan jezelf dan aan het Evangelie.
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