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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 16 mei 2020.
Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20.
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl
BELANRIJKE MEDEDELING
Tot en met Pinkstermaandag 1 juni 2020 zijn er - op verzoek van de Nederlandse
Bisschoppen - geen publieke kerkelijke diensten in onze kerken, ook niet door de week.
Dit in overleg met onze burgerlijke overheden. De kerken zijn overdag op de bekende
tijden gewoon open om even binnen te lopen en een kaarsje te ontsteken en/of even te
bidden. Bij een eventueel bezoek aan onze kerk dient u de regel van 2 m afstand
onderling correct na te komen. Er mag slechts een beperkte groep in de kerk zijn. Ook
bij stille HH Missen!! De koster is verplicht bij meer personen de kerk te sluiten. Achter
in de kerk vindt u korven om eventueel voedselpakketten te deponeren voor de armen
onder ons. In deze crisistijd krijgen alle gelovigen dispensatie van de bisschoppen om
niet deel te nemen aan kerkelijke diensten op de zondagen en de hele Paastijd.
Wijzigingen van samenkomst in onze kerken worden op de kerkdeuren aangegeven.
Als men de kerk binnengaat, geeft men aan dat men zich onderschikt aan de
maatregelen die uitgevaardigd worden. Men kan in stilte een dienst volgen, als die er is.
Ter communie gaan kan enkel op de hand. In plaats van handcommunie kan men op
geestelijke wijze de H Communie vieren: zie hiervoor gebed op foldertjes achter in de
kerk.
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In deze crisistijd vw de coronaziektes mogen we dit gebed bijzonder bidden:
GEBED

TER ERE VAN DE

H. ROSA

Heilige Rosa,
in alle nood en zorgen mogen wij om Uw Voorspraak bidden.
De moeilijke en angstige momenten in ons leven worden door U bijzonder
verstaan: vanaf Uw vroegste jeugd verstond U de kunst om te luisteren
en om te delen in de smarten van mensen die bij U aankloppen.
Zo werd U een tolk voor velen bij de Goede God.
U kon geen pijn van anderen wegnemen,
maar U droeg met de ander het lijden mee.
Daardoor werd het lijden draaglijk: enkel door Uw gebed,
door Uw geloofsovergave, en door Uw grote geloofsvreugde.
Velen hebben de gaven van Uw gebeden ervaren:
allerlei ziektes gingen aan hen voorbij.
Met al onze nood en zorgen mogen wij nu bij U aankloppen,
omdat we geloven dat U deze gebeden bij de Heer zult brengen.
H. Rosa, U bent puur van zuiverheid en geloof,
In Uw hart van liefde en stralende zuiverheid worden we
gesterkt en beschermd op onze levensweg naar God de Heer toe.
Door Uw boetvaardig leven ging de bron van Gods genade rijkelijk stromen.
Nu komen we bij U en daarom mogen we
nu – in deze uren van nood en zorgen - tot U bidden:
God, Gij hebt de heilige Rosa geroepen
om uit liefde tot U alles te verlaten
en zich geheel aan U te geven
in een leven van strenge boetvaardigheid.
Schenk ons, op haar voorspraak, de genade
hier op aarde de weg ten leven te volgen
om de overvloed van uw vreugde te vinden in de hemel.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
Die met U en de H. Geest leeft en heerst,
God door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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(NB er worden door het St.-Rosacomité gebedsprentjes uitgegeven,
u vindt ze achter in onze kerken en kapellen)
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Beste Kerkgangers, Beste Parochianen,
Omdat we in de komende tijd niet de kerk zondags kunnen bezoeken en geen H Mis kunnen
vieren, hebben de bisschoppen ons onderstaande gebeden doen toekomen die wij als
“Geestelijke Communie” mogen beschouwen. Het is bij oprechte deelname aan de H Mis via
TV of live-stream uitzending vanuit St.-Rosakapel even gelijkwaardig als wij op het moment
dat de priester de H Communie aan ons toont: Zie het Lam Gods dat wegneemt…. Om dan
op dat moment een van de onderstaande gebeden te bidden. Zo vervult u ook uw heilige
plicht naar God en elkaar toe. Bid mee, God kijkt in ons hart….. zo voelt Hij dat U en ik
aanwezig zijn bij Hem. Goede Devotie u allen toegewenst!!

GEESTELIJKE COMMUNIE
“er zal een uur komen, ja het is er al,
dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden
in geest en waarheid” (Joh 4:23)
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Ofwel:
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.
(bron: Katholiek Gebedenboek. De gebedsschat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie
volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937

Mijn Kerk in balans!
Banknummers zie ook laatste bladzijde
U bent toch onze ambassadeur: vraag toch een
uwer familieleden of vrienden om mee te doen.!
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OPEN BRIEF VAN DANKBAARHEID AAN MIJN PAROCHIANEN
Aan de RK gelovigen van de parochies te Sittard, Baandert, Broeksittard, Overhoven,
Sanderbout, Limbrichterveld/Hoogveld en alle pelgrims van onze Basiliek.
Beste Parochianen, beste collega’s, beste kerkmeesters en vele vrijwilligers in onze
besturen en kerkkoren, acolieten, misdienaars, kosters en vele naaste medewerkers.
Vreugde en Gods Zegen voor u allen!
Het was 9 augustus 2018 toen ik destijds de Bisschop van Roermond (dat was toen de
Diocesaan Administrator Mgr. Dr. H. Schnackers) mijn ontslag aanbood omdat ik over een tijdje
75 jaar zou worden. Zo schrijft het Kerkelijk Recht ons dat voor. Maar de Administrator
vroeg of ik bereid was op mijn post te blijven en te wachten op de komst van een nieuwe
bisschop. Dit deed ik graag en voeg daarbij nog het feit dat ik daardoor heel dankbaar mijn
50-jarig priesterfeest in 2019 kon vieren. En daarvoor ben ik u allen, collega’s en het
kerkbestuur oprecht heel dankbaar.
De nieuwe bisschop verzocht me of ik nog enige tijd kon aanblijven zodat hij rustig
de tijd had om over mijn opvolging na te denken. Gezien mijn gezondheid kon ik daar
dankbaar aan voldoen. Toen gaf hij al aan dat hij de leeftijd-begrenzing die het kerkelijk
recht hanteert, moet respecteren en dat hij dit in 2020 zou gaan invullen met een opvolger.
Een paar dagen geleden verzocht hij me om per 1 mei 2020 mijn taak als pastoordeken te beëindigen. Maar hoe moeten we die overgang verwezenlijken nu we juist zitten in
een moeilijke tijdsperiode van coronacrisis. Kerken kunnen maar gedeeltelijk hun gebouwen
benutten voor de pastorale zorg en bovendien is het onderling communiceren zo aan tijdelijke
overheidsmaatregelen gebonden dat we nauwelijks contacten met elkaar kunnen
onderhouden. Toch vraagt het bisdom om de structurele aanpak van invulling en wijziging
van allerlei pastorale taken in ons bisdom niet langer uit te stellen. Deze crisis is ernstig maar
voor de toekomstige pastoor-deken is het juist ook een goede mogelijkheid om zich in te
leven in de pastorale bodemstructuur van onze parochies die nu aan allerlei veranderingen
onderhevig zal zijn. Hij zal met zijn nieuwe parochianen een verfrissende en nieuwe band
kunnen opbouwen. Hij kan zo de nabijheid van Christus op zijn manier gestalte geven. Hij
zet dus voort wat ondergetekende en mijn voorgangers al die tijd hebben gedaan.
Daarom zal ik zeker aan het verzoek van de bisschop gehoor geven en per 1 mei a.s. u
verlaten. Ik ga dan definitief wonen in Echt bij mijn huis/zorggenote Mevr. Cor Geurts die al
meer dan 40 jaren mij ter zijde heeft gestaan. Ze was altijd onopvallend op de achtergrond
maar aan haar ben ik de grote dank verschuldigd. Mede door haar heb ik heel mijn
priesterleven mijn pastoraal werk kunnen verrichten in de parochies en dekenaten van
Schaesberg, Herten, Helden, Venlo en hier in Sittard. Chapeau!!
Niet alleen vanwege de coronacrisis neem ik geen persoonlijk afscheid van u, maar
ook al omdat ik vorig jaar bij mijn 50-jarig priesterfeest velen van u persoonlijk heb begroet
waarbij ik heb aangegeven dat dit ook mijn laatste vreugdevolle samenkomst met u allen zou
zijn. We hebben samen dankbaar teruggezien maar we wisten toen niet wat ons nu te wachten
stond!!
Daarom ook is het zeer gepast dat ik onopvallend van u afscheid neem, mede ook in een
hoopvol gebed dat Sittard heel spoedig bevrijd mag worden van de zorgen van deze crisis.
Daarom heb ik vanmorgen met onze bisschop een kaars aangestoken in de kapel van St.
Rosa. Ook heb ik daarbij gebeden dat de nieuwe deken evenveel vreugde en hartelijkheid
mag ondervinden van u allen als ik in de afgelopen 21 jaren van u mocht verkrijgen. Heel
veel dank daarvoor en vooral Gods Zegen voor U allen. Moge de patroon van onze prachtige
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H. Petruskerk u in eenheid bewaren en moge de H. Rosa door haar voorspraak ons allen
bevrijden van de gevaren van deze besmettelijke ziektes.
En tenslotte de Toren van Sittard….. ze is aan restauratie toe…. Maar ze heeft al die
honderden jaren over u allen “gewaakt” als een Petrus…… die ook even bang werd toen hij
op de golven naar Jezus toeliep…. Hij dacht te verdrinken, dat was ook crisis!. Maar de
Heer stak een hand naar hem uit. Kijk zo naar uw toren, hoed haar, ze blijft de helpende hand
van O. L. Heer verbeelden naar U allen toe.
Tenslotte: wanneer ik per 1 mei a.s. verhuisd ben naar Echt zal ik - zolang de
bisschop dat van me vraagt - kerkelijke diensten verzorgen totdat de nieuwe deken
geïnstalleerd is. Het moge u allen goed gaan en moge Gods Zegen op U allen rusten.
Nogmaals veel dank!!
H. Petrus - bid voor ons. H. Rosa - bid voor ons.
Deken Wilbert van Rens.

Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst
Het thema van de Vastenactie dit jaar is: 'Werken aan je
toekomst'. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen naar de
basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen
om een vak leren.
Dat vergroot hun
kansen op werk,
waarmee ze een
redelijk inkomen
kunnen verdienen. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet
in. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en
volwassenen) een vervolgopleiding krijgen om een vak te
leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of
manden vlechten. Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala,
Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar,
oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en
begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand.
Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! In Burkina Faso steunt
Vastenactie een project dat goed laat zien hoe belangrijk het is om niet alleen basisonderwijs
en een vervolgopleiding te bieden. Dit project verstrekt startersleningen aan jongeren in een
kansarme omgeving. In het noorden van Burkina Faso, dat voornamelijk uit woestijngebied
bestaat, is slechts drie maanden per jaar landbouw mogelijk. Armoede en werkloosheid gaan
er hand in hand. Voor jonge mensen zijn hier nauwelijks kansen, waardoor ze al snel het
stempel ‘probleemjongeren’ krijgen. In samenwerking met de Franciscaner broeders heeft de
parochie St. Paul de Korsimoro een centrum voor beroepsopleidingen opgericht. Kansarme
jongeren worden hier opgeleid tot houtbewerker, metaalbewerker of metselaar. Een deel van
de afgestudeerden vindt een baan in de stad, anderen willen graag een eigen bedrijfje
beginnen in hun dorp van herkomst. De parochie St. Paul de Korsimoro wil deze jonge
afgestudeerden hierbij helpen. Vanuit een fonds ontvangen vijftien jongeren een
starterslening om een werkplaats op te zetten in hun thuisdorp. Daar kunnen zij op hun beurt
andere jongeren uit het dorp werk en een opleiding bieden. Wanneer de leningen zijn
afgelost, wordt het geld gebruikt voor nieuwe afgestudeerde studenten.
LET OP: Vanwege de Coronacrisis worden dit jaar geen Vastenzakjes opgehaald.
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Het Vastenzakje treft u zoals gebruikelijk aan in dit parochieblaadje. Als u naar de kerk komt
voor gebed, een kaarsje aan te steken enz., kunt u het gevulde vastenzakje deponeren in de
Vastenactie-offerblokken die achter in onze kerken staan. U kunt ook de eenmalige
machtiging die aan het zakje vastzit invullen en opsturen. Wilt u een bedrag overmaken dan
kan dat op banknummer NL 21 INGB 0003000046 ten name van Missiesecretariaat bisdom
Roermond. Wilt u geld via onze parochie geven, dan kiest u voor banknummer NL 51 INGB
0001032540 onder vermelding van ‘vastenactie 2020’.
KERKBIJDRAGEN: LIEFDEVOLLE ZORG OM UW KERK …??
AUB vraag uw familielid, uw buren om mee te doen aan Kerkbijdragen. Alle bedrijven
en loonafhankelijke werknemers worden zoveel mogelijk geholpen door de overheid.
Terecht! Maar uw kerk! Wie betaalt de priesters hun salaris? Onderhoud kerkgebouw?? 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

WAAROM PASEN EN PINKSTEREN EIGENLIJK TOCH OP ÉÉN DAG VALLEN
Af en toe hoor je de uitdrukking nog wel eens als iemand vraagt wanneer er iets gaat
gebeuren dat bijna onmogelijk is. “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen,” luidt dan het
antwoord. “Nooit dus,” wordt daarmee bedoeld. Maar eigenlijk klopt dat niet, want Pasen en
Pinksteren hebben alles met elkaar te maken en vallen op een bepaalde manier ook samen.
Het feest van Pasen beperkt zich niet alleen tot Eerste en Tweede Paasdag. Pasen is zo
belangrijk, dat er niet alleen een octaaf van Pasen bestaat (acht dagen om Pasen te vieren),
maar zelfs een Paastijd die maar liefst zeven weken ofwel vijftig dagen duurt, tot Pinksteren.
Het Paasfeest is dus eigenlijk pas afgelopen met Pinksteren.
Maar er is nog een andere reden waarom je kunt zeggen dat Pasen en Pinksteren op één dag
vallen. Het evangelie van Pinksteren begint met te vertellen dat Jezus op de eerste dag van de
week aan zijn leerlingen verscheen. Wie in het Johannesevangelie deze tekst opzoekt, ontdekt
dat deze direct na het verhaal van het lege graf op Paasmorgen staat. De evangelist Johannes
stapt onmiddellijk over van de ochtend naar de avond van “de eerste dag van de week”. In
dezelfde tekst zendt Jezus de leerlingen uit om zijn boodschap aan de hele wereld te gaan
verkondigen. Precies wat we met Pinksteren vieren.
BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI
In opdracht van de Nederlandse Bisschoppen zijn er (voorlopig) tot en met 1 juni 2020 géén
publieke Kerkdiensten in onze kapel vw de coronacrisis.
Bezoekers mogen buiten de kerkdiensten in de kapel komen op eigen
verantwoordelijkheid en in goede gezondheid en conditie. Vanuit uw eigen
geestelijke gezondheid en geloof mag u altijd de kracht vinden bij de Heer van dit
Huis. Gezien de actuele situatie annuleren we voorlopig ook alle activiteiten in het
bezinningshuis, nog niemand weet tot wanneer. We hopen in het volgende
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parochieblad u weer te mogen informeren over bekende en nieuwe programmapunten.
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
april
GEBEDSINTENTIES
2020
De algemene gebedsintentie voor de maand april luidt: Bevrijding uit
verslaving. Dat allen die lijden aan verslaving, geholpen en begeleid
worden. De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand mei luidt: Voor
de diakens. Dat de diakens in hun trouwe dienst aan het Woord en de armen
mei
een bezielend teken mogen zijn voor de hele Kerk.
2020

KERKEN EN LOKALE (HULP)ORGANISATIES BUNDELEN
CORONAHULP MET #NIETALLEEN
Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt
moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale
(hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische
hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor is het
platform www.nietalleen.nl opgericht.
Nederland laat zich van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan
of medicijnen gehaald, honden uitgelaten, belrondes onder oudere kerkleden gedaan en
voedsel ingezameld voor de voedselbank.Landelijke kerken en organisaties willen graag
mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden in contact met elkaar
brengen. Te denken valt aan boodschappen doen of een luisterend oor bieden. Daarom start
#nietalleen.‘We doen het samen’ ‘Heeft uw organisatie mogelijkheden om te helpen? Meld
uw initiatief, diaconie of organisatie dan aan op www.nietalleen.nl. Wij weten wat nodig is,
u kunt het doen. Zo laten we iedereen zien dat we dit samen doen. We willen graag de lokale
kerken stimuleren zich samen met de lokale overheid en lokale (christelijke) organisaties in
te zetten voor hun kwetsbare naasten. We willen graag laten zien dat de kerk zich in tijden
van crisis positief maatschappelijk inzet’, aldus de organisatie achter #nietalleen. Vanaf
woensdag 18 maart is er een telefoonnummer live waar mensen die behoefte hebben aan hulp
hun vraag kunnen neerleggen. Zij worden dan gekoppeld aan het plaatselijke initiatief. Op dit
moment zijn de volgende organisaties aangesloten bij #nietalleen (de lijst groeit):
verschillende kerkgenootschappen waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse
Kerk, EO, Stichting Present, Stichting HIP, Kerk in Actie, Diaconaal Steunpunt. Bel met ons
nummer: 0800-1322 op maandag t/m vrijdag: van 09.00 - 21.00 uur; op zaterdag en
zondag: van 09.00 - 20.00 uur
PRIESTERWIJDING IN KATHEDRAAL
Op zaterdag 6 juni wordt kapelaan Paweł Żelazny in de kathedraal in Roermond tot priester
gewijd. Afgelopen oktober heeft hij de diakenwijding ontvangen. Kapelaan Żelazny komt
oorspronkelijk uit Polen. Hij is lid van de gemeenschap van de Neocatechumenale Weg, die
een eigen grootseminarie heeft in Cadier en Keer. Ook volgde hij colleges aan
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Sinds zijn diakenwijding is kapelaan Żelazny verbonden
aan het parochiecluster Maastricht-Oost. Afgelopen april is kapelaan Taison Titus in zijn
thuisbisdom in India tot priester gewijd. Hij werkt in het parochiecluster van MaastrichtWest. Bovendien werden in januari Boby en Robin Thomas in India tot priester gewijd. Zij
werken respectievelijk in Blerick en in Eijsden e.o.
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TEKSTEN OM VAN TE LEVEN:TWAALF KLEINE PROFETEN. (Slot Oude Testament)
In de Willibrordvertaling wordt het Oude Testament afgesloten
met de twaalf zogenaamde 'kleine profeten' en als eerste neemt
het boek Hosea binnen deze verzameling van twaalf profetische
werken een prominente plaats in. Het boek bestaat uit veertien
hoofdstukken en kan naar de inhoud in tweeën gedeeld worden:
een eerste deel handelt over het huwelijksleven van de profeet
Hosea, dat tevens metaforisch geduid kan worden als de relatie
tussen God en zijn volk Israël. Het tweede deel bevat diverse
profetieën en redevoeringen van de profeet. Het beeld van Israël
als ontrouwe bruid wordt in dit Bijbelboek vrij sterk aangezet:
Hosea schroomt niet het gedrag van het volk Israël scherp te
veroordelen, zoals treffend verwoord in Hos 1:2, '...het land loopt
door zijn overspel van de HEER weg'. Het Bijbelboek Hosea is
vernoemd naar de gelijknamige profeet die in het boek optreedt. De naam Hosea betekent in
het Hebreeuws ‘redding’. Hosea wordt samen met nog elf profetische boeken (Joël, Amos,
Obadja, Jona (is al eerder besproken), Micha, Nahum, Habbakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en
Maleachi) tot de ‘twaalf kleine profeten’ gerekend. Hosea is het eerste boek van de groep
‘kleine profeten’: het wordt gevolgd door het boek Joël, etc. Ook binnen de canonieke
volgorde van de christelijke bijbel is het Bijbelboek Hosea het eerste van de twaalf kleine
profeten. Deze twaalf kleine profeten sluiten – naar redactie van de christelijke traditie - het
geheel van het Oude Testament af. Maar wat te doen met deze geschriften? 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 kapelaan A. vd Wegen 0464512628 of kapelaan H. Peters 046-4512497.
KERKVADERS BIJ DE OOSTERSE-KATHOLIEKE KERKEN (SLOT)
CYRILLUS VAN JERUZALEM, Palestina; bisschop & kerkvader; † 386. Feest 18 maart.
Als afronding van het bespreken van een viertal kerkvaders uit de Oosterse Katholieke kerk
bespreken we vandaag extra de H. Cyrillus. Naast de vele kerkvaders die we kennen heeft hij
een bijzondere bijdrage geleverd in de eenheid van onze Katholieke kerken. Ook hij heeft de
verdeeldheid van katholieken onderling meegemaakt, maar bleef trouw aan de heilige band
van eenheid met Jezus Christus en de eerste bisschop van Rome. Hoe ging hij daarmee om?
Cyrillus was afkomstig uit Jeruzalem waar hij rond 315 geboren moet zijn. Hij werd in 345
priester gewijd, en ontving in 348 uit handen van metropoliet Acacius van Cesarea de
wijding tot bisschop van Jeruzalem. Acacius sympathiseerde met de arianen. Het duurde dus
niet lang of Cyrillus, die de leer van Nicea was toegedaan, kwam met hem in botsing. Tot
drie keer toe werd Cyrillus verbannen: in 357 en 360 door toedoen van een
bisschoppensynode die voornamelijk uit ariaanse aanhangers bestond. Na zijn terugkeer in
362 stelde keizer Julianus de Afvallige (361-363) pogingen in het werk om de Joodse tempel
weer op te bouwen; dit alleen maar om de door hem gehate christenen dwars te zitten. Zijn
derde verbanning, in 367, vond plaats op last van de ariaanse keizer Valens zelf. Deze
periode zou elf jaar duren; hij kon pas op zijn zetel terugkeren na de dood van de keizer. In
381 nam hij deel aan het Oecumenische Concilie van Constantinopel waar alle besluiten en
stellingnames van Nicea werden bekrachtigd. Van hem is een serie catecheses bewaard
gebleven die hij gedurende de vasten en de paastijd van 348 (of 350) gehouden moet hebben
in de door keizer Constantijn († 337; feest 21 mei) gebouwde Heilige-Grafkerk. Ze vormen
8
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de geloofsuitleg zoals ze werden gepresenteerd aan
doopleerlingen die met Pasen zouden worden gedoopt. Ze zijn
niet alleen van historisch, maar ook van theologisch belang.
Bijvoorbeeld de doopcatechese: prachtig hoe hij beschrijft dat
bij het H Doopsel iedere gedoopte wordt gebracht tot een diepe
intense verbondenheid met de Verrezen Heer. Hij beschrijft
hoe door de 3x onderdompeling de dopeling ondergaat de 3
dagen van Christus’graflegging…..je valt veilig in de netten
van de kerk: in de handen van Jezus Christus…. vlucht dan
niet, niet om je de dood te ontlopen, maar om de verrijzenis na
de dood te ontvangen: Je moet inderdaad sterven en
verrijzen….. en dan "Tot drie keer toe zijn jullie
ondergedompeld in het water en elk van de drie keer bent u er
weer uit boven gekomen, om de drie dagen te symboliseren dat
Christus begraven is geweest, dat wil zeggen om met deze rite
onze Redder na te volgen die drie dagen en drie nachten in de schoot van de aarde heeft
doorgebracht. Met het eerste bovenkomen uit het water hebben jullie de herinnering gevierd
aan de eerste dag die Christus in het graf heeft doorgebracht, zoals je met de eerste
onderdompeling getuigd hebt van de eerste nacht die hij in het graf doorgebracht heeft: zoals
wie zich in de nacht bevindt, niks ziet en wie zich daarentegen in de dag is, het licht geniet, zo
is het ook met jullie. Zoals jullie eerst ondergedompeld waren in de nacht en niks zagen, zo
merkte je toen je eruit boven kwam, dat je in het volle daglicht stond. Als een mysterie van
sterven en geboren worden, zo is dit water van heil voor jullie graf en moeder geweest...
Voor jullie... viel het moment van sterven samen met het moment van geboren worden: in een
één en hetzelfde moment werden beiden gebeurtenissen tot werkelijkheid". Deze beschrijving
passen we als RK Kerk ook toe in ons RK Doopsel: de doopbedienaar begiet de dopeling 3x
en zegt daar de benaming van de dopeling met de naam van de drie-ene God. Paus Leo XIII
(1903) verleende hem de titel van kerkleraar.
WIJZIGING VAN DATA VAN 1E H. COMMUNIEDIENSTEN IVM CORONACRISIS.
Door de turbulente ontwikkeling van de coronacrisis is het onmogelijk voor families en kerk
om de aanvankelijk gekozen data van 1e H. Communies te handhaven. Na veel overleg
hebben we nog de mogelijkheid om uit te wijken in dit schooljaar en wel op de volgende data
en voor de communicanten van de volgende scholen/woonwijken/parochies:
Zondag 14 juni 11u 1e H. Communie in de kerk van Christus’Hemelvaart, Vrangendael.
Zondag 21 juni 10.30 u 1e H. Communie in de kerk van H Hart v Jezus, Overhoven.
Zondag 28 juni 9.30 u 1e H. Communie in de kerk van H. Petrus, Binnenstad.
Zondag 5 juli 10.00 u 1e H. Communie in de kerk van H. Paulus, Limbrichterveld
Deze data zijn afhankelijk van het verloop van deze gezondheidscrisis. Wij hopen en bidden
dat de nu geplande data mogen doorgaan. H. Rosa -- Bid voor ons!!
ACADEMIE ROLDUC SLUIT SEIZOEN AF MET OOSTERSE KERKEN
Het seizoen van de lezingencyclus Academie Rolduc wordt op 5 juni afgesloten met een
lezing over de Oosterse Kerken. Leo van Leijsen van de Katholieke Vereniging voor
Oecumene vertelt dan over de oosterse variant van het christendom, die heel boeiend en
kleurrijk is, maar in onze regio nauwelijks bekendheid heeft.
Van Leijsen gaan in zijn lezing in op het ontstaan van de verschillen tussen oosters en
westers christendom en op de belangrijke kenmerken van de oosterse kerken, waaronder de
bijzondere liturgie. Ook de oecumene – het gesprek tussen de verschillende christelijke
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kerken – komt aan bod.
Academie Rolduc is een lezingenreeks van 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.
AANSTELLING BUITENGEWOON BEDIENAREN HEILIGE COMMUNIE
Op Sacramentsdag – donderdag 11 juni – vindt weer de jaarlijkse aanstelling van
bedienaren van de heilige communie plaats. Dit gebeurt in de Sacramentsbasiliek in
Meerssen, waar die avond ook het Sacramentsoctaaf wordt geopend.
Buitengewoon bedienaren zijn leken die een zending van de bisschop krijgen om de
communie uit te reiken. Het bisdom organiseert elk jaar een cursus hiervoor, waar jaarlijks
enkele tientallen vrijwilligers aan deelnemen. Deze wordt afgesloten met de aanstelling. Dit
jaar gebeurt dat door hulpbisschop Mgr. Everard de Jong. De viering in de basiliek in
Meerssen begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
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
onder voorbehoud dat door coronacrisis dit niet mogelijk is: de
donderdagen 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!

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 tel.nr. 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!
VERGEET NIET TE BIDDEN:
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H. DOOPSEL *= DATUM DOOPPLECHTIGHEID
Giano, zoon van ouders Lemmens, Irisstraat 19 * 01-3-2020
Noah, zoon van ouders Cross, Canada * 01-3-2020
We bidden dat onze dopelingen Giano en Noah onder de goede zorgen van
ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.
OVERLEDEN
Frans Hasselmann
Sjaan Luites-Slaats
Lies Jetten-Baars
Marianne Meijntz-Koolen
Math Janssen

Stationsplein 16-48
Bradleystraat 23
Smithlaan 151
Haspelsestraat 4
Reigerstraat 45

80 jaar
77 jaar
92 jaar
72 jaar
77 jaar

†16-02-2020
†28-02-2020
†03-03-2020
†23-03-2020
†23-03-2020

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

UW AANDACHT S.V.P.
EXTRA DIENST - deze wordt vw coronacrisis online uitgezonden - vanuit H.Rosakapel
om 10u op de zondagen Palmzondag 5 april en op Paaszondag 12 april. Eventuele andere
zondagen: dit wordt nog nader bericht!
Door de overheidsmaatregelen rondom de coronacrisis moeten we onze kerken gesloten
houden voor ontmoetingen van groepen mensen. Maar een kerk is een kerk: een
bedehuis waarin onze gebeden ten hemel worden opgedragen. Daarom dat de priesters
toch hun persoonlijk misoffer vieren en daarbij ook uw intenties en uw gebeden ten
hemel laten opstijgen. Er kunnen maar een paar mensen bij zijn: een paar personen,
meer niet, dus de koster of beheerder kerkgebouw kan u verzoeken om de kerk te
verlaten of niet binnen te gaan. Bij al die maatregelen is afgesproken dat
uitvaartdiensten en huwelijken met max 30 personen mogen plaats vinden. U vindt dus
in onderstaande parochieberichten over kerkelijke diensten gewoon de normale bekende
diensten, maar bedenkt u hierbij: het zijn STILLE DIENSTEN en er kunnen maar een
paar mensen aanwezig zijn!! Het kan ook zijn dat een aangekondigde dienst uitvalt
doordat een priester uitvalt of verhinderd is. DENK ERAAN HIEONDER ZIET U
VERMELD:
STILLE DIENSTEN
GOEDE WEEK begint op Zaterdagavond 4 april: 18.00 uur en Zondag 5 april: Palm- of
Passiezondag om 11uur: een der priesters leest in stilte de H Mis en wijdt de palmtakjes. De
gelovigen kunnen deze afhalen na deze diensten; ze liggen gedurende de hele week klaar in de
korven achter in de kerk
Van 6 – 11 april: Goede week: GEEN huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes…
vw de coronacrisis: u wordt verzocht uw gift over te maken tbv de armen. (zie blz 5/6)
Donderdag 9 april: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de heilige
Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. De H Paascommunie
aan huis voor zieken en aan huisgebondenen wordt tot nader order uitgesteld ivm coronacrisis.
Om 19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk in stilte de H. Mis van Witte Donderdag gevierd,
zonder koor, LET OP U MAG KOMEN MAAR HOUDT 2 M AFSTAND VAN ELKAAR.
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.

PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

11

Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk de Kruisweg. Om 19.00
uur in de St.-Petruskerk de sobere liturgie van Goede Vrijdag met lezingen
en het lijdensverhaal.
PAASTIJD Zaterdag 11 april, Paaszaterdag of Stille Zaterdag:
Om 20.30 uur begint eenvoudige Paasliturgie (LET OP: geen dienst in Pauluskerk en in
Overhoven), waarin de Paasboodschap van de Verrijzenis wordt verkondigd.
Zondag 12 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Stille Mis in St.Petruskerk om 11u00: Wij vieren de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en
onderpand van onze eigen verrijzenis uit de dood
Maandag 13 april: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen. Stille H. Mis
van 11.00 uur
Dinsdag 14 t/m zaterdag 18 april: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het Hoogfeest van
Pasen, van de Verrijzenis van de Heer.
Zondag 19 april: 2e Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag v God. Barmhartigheid.
Zondag 26 april: Derde Zondag van Pasen.
Vrijdag 1 mei: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus.
Wanneer Coronacrisis toelaat: Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht
aan zieken en aan-huis-gebondenen
Zondag 3 mei: Vierde Zondag van Pasen. Roepingenzondag.
Zondag 10 mei: Vijfde Zondag van Pasen

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 16 mei tot 27 juni 2020.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 4 mei 2020 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 - of via mailadres: 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
gestplev overl ouders Eyckeler-Buijzen en
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS
in H Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!
dochter Marijke; gestpljrd ouders CustersZaterdag 4 april Vigilie voor de Zondag
Stassen
18.00 uur gestpljrd overleden ouders Joep
Maandag 6 april in de Goede Week
en Jean Willems-Lendfers; ev tev Onbevlekt
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die
Hart van Maria voor priesterroepingen in
in ons bisdom en in de parochies gesteld
parochie, dekenaat en bisdom (D); gestpljrd v
zijn om leiding te geven (D)
overl echtpaar Martens-Janssen; gestplev
19.00 uur
v de zielenrust van het overl echtp Jan
voor de algemene noden van de Heilige kerk
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
en wereld
Krux; nadienst Sjaan Luites-Slaats
Dinsdag 7 april in de Goede Week
Zondag 5 april
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit
Begin Goede Week Palmzondag
dankbaarheid v bescherming en leiding (D)
11.00 uur gestpljrd voor zielenrust van
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen, de
Woensdag 8 april in de Goede Week
zielenrust van zijn ouders Janssen-de Ponti,
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
en de zielenrust van zijn broer en zusters;
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gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D)
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn
welwillende Zegen
Donderdag 9 april Witte Donderdag
08.00 uur geen H. Mis PAASTRIDUÜM:
19.00 UUR PLECHTIGE AVONDMIS WITTE
DONDERDAG: VIERING VAN DE
INSTELLING VAN DE H. EUCHARISTIE, VAN
HET SACRAMENT VH PRIESTERSCHAP EN
VAN HET GEBOD VAN DE NAASTENLIEFDE
19.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in de H.
Eucharistie (D); gestplev v zielenrust van
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen; plev v
Hub Moonen
Vrijdag 10 april Goede Vrijdag
HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
15.00 uur Kruisweg (samenzang)
19.00 uur Kruisverering (samenzang)
Zaterdag 11 april Stille Zaterdag
GEEN OCHTENDMIS IN BASILIEK
Stille Dienst:
Zaterdag 11 april,
Stille Zaterdag
20.30 u Paaswake
HOOGFEEST VAN
gestplev v lev en
PASEN
overl. leden vd fam.
Triepels-Vermij en
vd fam JansenRenckens en voor
Zef en Truus
Triepels-Janssen;
gestplev v de
HEILIGE
PAASNACHT
zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath
Krux, ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der
Kranken voor zieken en noodlijdenden (D);
nadienst Sjaan Luites-Slaats
Zondag 12 april Paaszondag,
Verrijzenis van de Heer
11.00 uur plev ouders Tjeu Tonglet en
Maria Boonen, tevens v Chrit Tonglet, v
Tillie Kusters-Tonglet en v Jo Tonglet; voor
de zielenrust van Leo, Lotti, Titti, Zef en
Bert; gestplev echtelieden Jeun en Tity
Schelberg-Cortenraad; gestplev Lies Roppe
en overledenen vd fam Roppe-Kissels;

gestpljrd overl fam Mertens-Pötsch;
gestplev overl fam Muyres-Maessen
Maandag 13 april Tweede Paasdag
11.00 uur ev v het welzijn van onze H.
Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Dinsdag 14 april onder octaaf v Pasen
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Woensdag 15 april onder octaaf v Pasen
08.00 uur gestev Lies Roppe en
overledenen vd fam Roppe-Kissels
19.00 uur gestev overl ouders SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 16 april, onder octaaf v Pasen
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn
welwillende Zegen
Vrijdag 17 april, onder octaaf van Pasen
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot
eerherstel (D)
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Zaterdag 18 april, onder octaaf v Pasen
18.00 uur; gestplev v de zielenrust vh overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath
Krux; gestpljrd ouders Jos en Lien
Beursgens-Verwijlen en ouders BeursgensSchörgers; ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
Zondag 19 april, Beloken Pasen,
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
11.00 uur plev overleden familieleden PierWeijzen; pljrd Jan en Miny ReijndersKuijpers; pljrd Jo Laudy en Sophie
Maandag 20 april,
08.00 uur ev vd overldn van de fam.Joseph
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
19.00 uur gestev Frits en Riet Pfenningsvan Santvoord
Dinsdag 21 april
08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie
Corbeij-Gieskens
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Woensdag 22 april
08.00 uur om verlichting van noden in Kerk
en Wereld
19.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D)
Donderdag 23 april
08.00 uur ev v overl grootouders SimonisTummers en ouders Hage-Simonis
19.00 uur om verlichting van noden
in Kerk en Wereld
Vrijdag 24 april
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur ev uit dankbaarheid
Zaterdag 25 april H. Marcus, evangelist
Om 9u H Mis in Basiliek Vigilie voor de
Zondag
18.00 uur ev ter ere v OLVrouw
Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); gestplev voor de
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
plev familie Dieteren-van Neer-Meyer
Zondag 26 april,
Derde Zondag van Pasen
11.00 uur gestpljrd voor de zielenrust van
Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot
Maandag 27 april H. Petrus Canisius,
priester en kerkleraar
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Maandag 27 april H. Petrus Canisius,
priester en kerkleraar
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Dinsdag 28 april
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur voor de algemene noden van de
Heilige kerk en wereld
Woensdag 29 april H. Catharina van
Siena, maagd en kerklerares, patrones van
Europa
14

08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
Donderdag 30 april
08.00 uur om verlichting van noden in Kerk
en Wereld
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Vrijdag 1 mei
08.00 uur gestev het Heilig Hart v Jezus
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden
familie Bisschops-Maessen; ev tev H Hart
van Jezus tot eerherstel (D)
Zaterdag 2 mei H. Athanasius, bisschop
en martelaar
18.00 uur gestpljrd v Theo en Leen Keesvan den Berg; gestplev v de zielenrust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; ev tev Onbevlekt
Hart van Maria voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom (D)
Zondag 3 mei Vierde Zondag van Pasen,
Roepingen Zondag
11.00 uur gestplev v overl ouders Martijn
en Lie Canisius-van Leeuwen en hun
dochter Marion
Maandag 4 mei
08.00 uur om verlichting van noden in Kerk
en Wereld
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
Dinsdag 5 mei
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid v bescherming en leiding (D)
19.00 uur ev voor de weldoeners van de
parochie (D)
Woensdag 6 mei
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven (D)
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
van bisdom en parochie
Donderdag 7 mei
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus'
permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn
welwillende Zegen
Vrijdag 8 mei
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08.00 uur jrd v overl Leonard Dieteren en
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
Maria Brandts uit dankbaarheid (D)
belangen van bisdom en parochie
19.00 uur om verlichting van noden in Kerk
19.00 uur gestjrd overl. ouders Blous-Ten
en Wereld
Dijck
Woensdag 13 mei H. Servatius, Bisschop
Zaterdag 9 mei
08.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn
Om 9u H Mis in Basiliek.
welwillende Zegen
18.00 uur gestplev v overl echtp Jan Gerard
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
belangen van bisdom en parochie
ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der
Donderdag 14 mei H Mattias, apostel
Kranken v zieken en noodlijdenden (D)
08.00 uur voor de algemene noden van de
Zondag 10 mei
Heilige kerk en wereld
Vijfde Zondag van Pasen
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
11.00 uur gestpljrd Frieda en Lei MartensBosmans; plev v overleden weldoeners van
Vrijdag 15 mei
de H. Petruskerk; gestpljrd v Cor en Trees
08.00 uur voor de huidige pastorale zorgen
De Wit-Neilen en tevens v Dory Neilen
van bisdom en parochie
Maandag 11 mei
19.00 uur om verlichting van noden in Kerk
08.00 uur tot lof en zegen aan de Heer
en Wereld
19.00 uur voor de algemene noden van de
Zaterdag 16 mei
Heilige kerk en wereld
Om 9u H Mis in Basiliek.
Dinsdag 12 mei
ST.-MICHIELSKERK
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00
Zondag 19 april BELOKEN PASEN,
- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste.
Tweede Zondag van Pasen
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
In de Goede Week enkel maandag t/m
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
woensdag
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Zondag 5 april
Catharina Krux
Begin GOEDE WEEK
Zondag 26 april Derde Zondag van Pasen
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
09.30 uur gestplev overl echtp Jan Gerard
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Grijs en Maria Hub. Cath Krux
Catharina Krux
Zondag 3 mei Roepingenzondag
Zondag 12 april HOOGFEEST VAN PASEN
Vierde Zondag van Pasen
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Verrijzenis van de Heer
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Catharina Krux; gestplev Corry WetzelsZondag 10 mei Vijfde Zondag van Pasen
Wilms en v bijz.
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Maandag 13 april Tweede Paasdag
Catharina Krux
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
VERGEET NIET TE BIDDEN:

H. ROSA -- BID VOOR ONS.

PAROCHIEBLAD HH. PETRUS EN MICHAËL - H. HART V JEZUS - H. BERNADETTE - H. PAULUS

15

VERGEET NIET TE BIDDEN: H. ROSA -- BID VOOR ONS.
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
v overl. echtp. Caulfield Tholen; v overl.
ALLE DIENSTEN IN DE BASILIEK
leden van de Aartsbroederschap.
ZIJN STILLE DIENSTEN: dwz geen
publiek, hooguit kleine groep
Zaterdag 25 april
09.00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
Zondag 5 april Begin GOEDE WEEK
Palmzondag vh Lijden van onze Heer
Zondag 26 april
10.00 uur Jaardienst overleden ouders
Derde Zondag van Pasen
Thei en Tini Wessels-Hermans; overleden
10.00 uur v overl. echtp. Caulfield
echtpaar Caulfield-Tholen, overleden
Tholen.
leden van de Aartsbroederschap.
Donderdag 30 april
Donderdag 9 april WITTE DONDERDAG
10.30 uur v de kinderen v/d Kinderkrans;
geen dienst!
v overl. echtp. Caulfield Tholen; overl.
Zaterdag 11 april PAASZATERDAG
leden van de Aartsbroederschap.
geen dienst!
Zaterdag 2 mei H. Athanasius
Zondag 12 april HOOGFEEST VAN
09.00 uur voor een bijzondere intentie, v
PASEN Verrijzenis van de Heer!
overl. echtp. Caulfield Tholen.
10.00 uur overl. ouders Boers-Kirkels en
Zondag 3 mei Vierde Zondag vPasen
dochter Annie, zwager Jos en Eug. Quan10.00 uur v overl. echtp. Caulfield
jel; overl. echtp. Caulfield Tholen; v
Tholen; voor de levende en overl. leden
overl. ouders Castro-Schellinx; v de
v/d Aartsbroederschap.
levende en overl. leden v/d
Donderdag 7 mei
Aartsbroederschap.
10.30 uur v de kinderen v/d Kinderkrans;
Maandag 13 april Tweede Paasdag
overl. leden v/d Aartsbroederschap; v
10.00 uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
overl. echtp. Caulfield Tholen; gestichte
Donderdag 16 april
jaard. Martin Nieuweboer en vader.
10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans;
Zaterdag 9 mei
v overleden echtp. Caulfield Tholen; v de
09.00 uur v overl. echtp. Caulfield
verl. leden van de Aartsbroederschap.
Tholen.
Zaterdag 18 april
Zondag 10 mei
09:00 uur v overl. echtp. Caulfield
Vijfde Zondag van Pasen
Tholen.
10.00
uur v overl. echtp. Caulfield Tholen.
Zondag 19 april BELOKEN PASEN,
Donderdag
14 mei
Tweede Zondag van Pasen
10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid
v overl. echtp. Caulfield Tholen; overl.
10.00 uur v overleden echtp. Caulfield
leden van de Aartsbroederschap.
Tholen; voor de levende en overleden
Zaterdag 16 mei
leden v/d Aartsbroederschap.
09.00 uur v overl. Caulfield-Tholen
Donderdag 23 april
14.00 uur Huwelijk Zelissen-De Sevren10.30 uur v de kinderen v d Kinderkrans;
Jacquet
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 10u30-12.00 u aanwezig.. Opgave misintenties vòòr maandag 4 mei 2020
(NB LET OP: opgave dus ruim 10 dagen eerder voor verschijnen parochieblad!!)
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973

VASTENACTIE 2020 Zoals u al in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen, is dit jaar bij
de Vastenactie het thema 'Werken aan je toekomst'. In dit parochieblad treft u het
Vastenzakje aan. Vanwege de Coronacrisis worden dit jaar geen Vastenzakjes opgehaald. U
kunt het gevulde zakje in de brievenbus van de pastorie deponeren of in de speciale
Vastenactie-offerblokken die achter in onze kerken staan, als u daar naar toe gaat voor gebed,
een kaarsje aan te steken enz. Elders in het parochieblad kunt u meer hierover lezen.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN Vanwege de coronacrisis zal de
Thuiscommunie met Pasen niet rondgebracht worden. Het wordt verschoven naar vrijdag 1
mei (1e vrijdag van de maand) en dan 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.
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OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
Vanaf 1 november geldt de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadettekapel
Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag van 14u tot 16u

VANAF PALM OF PASSIEZONDAG TOT EN MET PINKSTEREN

Geen Diensten ivm coronacrisis
zaterdag 4 april tot
Zaterdag
30 mei
Geen Diensten ivm coronacrisis
en
NB Door de week wordt de H. Rozenkrans gebeden van Dinsdag tot en met Vrijdag om
18u30-19.00 u. U hebt dan de gelegenheid om een kaarsje op te steken of even mee te
te bidden. Bidt u met ons mee?? Voor stille HH Missen kunt u terecht bij H Petruskerk.
Zie gebeden tev H Rosa en het gebed van Geestelijke Communie op blz 2+3, en 20.

I.vm. het coronavirus zijn er t/m 1 juni 2020 alleen stille diensten, geen koor, geen
groep gelovigen. Het is de privé-mis van de priester. De gelovige mag zich aansluiten
mits men 2 m van elkaar afstand neemt. Denk eraan: ivm de nieuwe maatregelen kan
de koster de kerk sluiten als de groep te groot wordt.
Woensdag 1 april: boeteviering.
19.00 uur
Stille dienst
Zondag 5 april: Palmzondag
10.30 uur
Stille dienst
Maria-Elisabeth Gruisen-Jessen vanwege de verjaardag; 4e nadienst Harie van Heugten.
Donderdag 9 april: Witte Donderdag
19.00 uur
Stille dienst
Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
15.00 uur
Kruisweg. Stille dienst
Op Goede Vrijdag kunt u een bloemetje meebrengen om neer te leggen bij het Kruis.
Zondag 12 april: Hoogfeest Pasen
10.30 uur
Stille dienst
5e Nadienst Harie van Heugten; Overleden ouders Bosman-Geelen
Maandag 13 april: Octaaf van Pasen
10.30 uur zie intenties 1e Paasdag Stille dienst
Zondag 19 april: Beloken Pasen
10.30 uur Jaardienst Sjer Jacobs;
zeswekendienst Harie van Heugten ook komende zondagen Stille diensten
Zondag 26 april: 3e Zondag van Pasen
10.30 uur Jrd Mia van den Heuvel-van de Wiel
Zondag 3 mei : 4e Zondag van Pasen
10.30 uur v overledenen vd coronavirus
Zondag 10 mei : 5e Zondag van Pasen
10.30 uur Jrd oud van Montfort-Vleeshouwers
en zoon Jo
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GEDOOPT Op 15 maart is Davina Vaessen, Alemnannenstraat 3 in Sittard in onze
parochiekerk gedoopt.
OVERLEDEN Op 7 maart is overleden dhr. Harie van Heugten. Dhr.Van Heugten woonde
Pater Schreursstraat 18 en is 89 jaar geworden. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 19 april om 10.30 uur in onze parochiekerk.
ROZENKRANSGEBED In de Mariakapel in Overhoven – Geldersestraat 37, Sittard
Wekelijks is er op dinsdag om 18.30 uur en op donderdag om 19.00 uur
rozenkransgebed. De zusters Dominicanessen zullen regelmatig de rozenkrans voorbidden.
Wie de rozenkrans bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de
bijzondere aandacht van Maria door. Het is dus zeker de moeite om te doen met name in deze
crisistijd. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken of even de stilte opzoeken.
VASTENACTIE Wij vragen u om de vastenactie te steunen. De campagne van Vastenactie
2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen
en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. In 2020 steunt Vastenactie projecten die
beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor
veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben
gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het

opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te
werken aan een betere toekomst. U kunt uw gift overmaken op NL 21 INGB 0003000046 ten
name van Missiesecretariaat bisdom Roermond. Zie info op blz 5 en 6..
CONCERT OP 19 APRIL met Mannenkoor Mignon uit Geleen en sopraan MarieJeanne Lemmen gaat i.v.m. het coronacrisis niet door.
KOFFIEDRINKEN Op zondag 5 april en op zondag 3 mei is er geen koffiedrinken
i.v.m. het coronavirus.
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THUISCOMMUNIE De thuiscommunie vervalt deze maand en in mei. Wij stellen u op de
hoogte wanneer dit weer mogelijk is.
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 1.v.m. het
coronavirus kan het voorkomen dat ons kantoor niet altijd bezet is. Ter bescherming van u en
onze vrijwilligers vragen wij u om eerst via de telefoon contact te zoeken. Intenties voor het
volgende parochieblad kunt u t/m 1 mei aanleveren
Pastoraal Team:
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107  4008960
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
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 23 no. 5 verschijnt op
16 mei en loopt tot 27 juni 2020.
Kopij hiervoor aanleveren vóór 4 mei 2020 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.

GEBED OM STERKTE EN GENADE
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.
H. ROSA -- BID VOOR ONS.
20

23e jaargang, nr.4 –4 april 2020

