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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

  De volgende aflevering verschijnt 27 juni 2020.  

 Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20. 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 

WELKOM AAN NIEUWE DEKEN H.E.H. MGR. ROB MERKX. 

Het gebeurt maar zelden maar langs deze weg mag ik u aankondigen en welkom heten onze 

nieuwe deken van Sittard, pastoor van onze parochies H.H. Petrus en Michaël, H Bernadette, 

H. Hart van Jezus (Overhoven), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Gemma (Sanderbout) en 

O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard) en rector van Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart, ook 

van  H. Gemmakapel (Leyenbroekerweg). Het is onze Bisschop Mgr. H. Smeets die deken 

Mgr. Rob Merkx  benoemd  heeft tot mijn opvolger. 

Hij zal zichzelf binnenkort aan U voorstellen in het 

volgende parochieblad en waarbij we u meer kunnen 

berichten wanneer hij zich zal vestigen in onze 

Sittardse gemeenschap. Mede namens ons 

kerkbestuur, onze collega’s in de pastoraal en al de 

vrijwilligers heten we hem van harte welkom en we 

hopen dat Sittard en hij een goede band met elkaar 

weten op te bouwen tot heil van onze parochianen. Deken Merkx is 63 jaar, is goed van 

gezondheid, een harde werker en is gewend zich in allerlei pastorale situaties zich geheel te 

geven. Hij aanvaardt benoemingen als een heilzame opdracht waarbij hij zichzelf geheel op 

de achtergrond plaatst opdat Christus meer en meer op de voorgrond treedt tot heil van zijn 
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Kerk. We wensen hem Gods Zegen toe voor zijn nieuwe pastorale taak en zeggen daarbij 

oprecht:  Proficiat!! Moge de voorspraak van de Dienaar Gods Deken Tijssen hem hierbij 

bijzonder ten deel vallen.     Aftredend deken Wilbert van Rens. 

 

Uitleg bij Geestelijke Communie: 

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 onze Kerk 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 
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HH MISSEN VANUIT H. PETRUSKERK ZIJN VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN. 
Wilt u thuis de H Mis vanuit onze kerk volgen? Dat kan heel gemakkelijk. Bij uw computer 

moet u onze website www.rk-kerken-sittard.nl bezoeken en daar aanklikken de speciale link 

of verwijzing naar onze kerk. We hebben de hele maand april vanuit de St.-Rosakapel de H 

Mis uitgezonden en dat was fantastisch. Mede dankzij het St.-Rosacomité, vrijwilligers van 

Zitterd Same, en vele anderen!! Nu worden alle HH Missen in de H. Petruskerk uitgezonden 

via live-stream. In het weekeinde dus op zaterdag om 18u en zondagmorgen om 11u.!! 

Ook daarvoor dank aan dhr. Frans Hermes van SPECTATOR, destijds de initiator en 

schenker van de apparatuur, en ook nu de bijzondere medewerking van NETCAMCENTER 

uit Sittard! Zo blijven we als kerk met elkaar verbonden!! Dank aan allen die dit mogelijk 

hebben gemaakt! Moge deze samenwerking voor de toekomst behouden blijven.  Heel veel 

dank en het gaat u allen goed!  Gods zegen u toegewenst!     Deken Wilbert van Rens 

 

NADERE  BERICHTEN  OVER  KOMST  NIEUWE  DEKEN. 

Door de coronacrisis zijn er geen openbare plechtigheden waarbij men de nieuwe deken 

begroet en geïnstalleerd. Heel erg jammer. Maar met zijn allen delen we deze “smart”. De 

een gaat en de ander komt……  Het gebeurt de laatste tijd al zo vaak in onze maatschappij. 

Zelfs bij onze dierbare overledenen van de laatste maanden hebben we geen bijzondere dank 

en -afscheidsvieringen kunnen houden. Helaas zo ook een “stille overgang” in deze situatie. 

Er wordt gewerkt aan het klaarmaken van onze pastorie voor de nieuwe bewoner. Hier en 

daar wat schilderwerk en dan alles klaarmaken voor de taak van de nieuwe herder. Er wordt 

al het mogelijke gedaan dat deken Merkx zich rond 1 juni kan presenteren. Daarover meer in 

het volgend parochieblad. 

 

HEMELVAARTSDAG 
Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag midden in de 

week. Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat 

Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd 

anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Maar er is nog meer dat een 

christen op deze dag wil vieren. Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, 

Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij 

vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van het brood" (de 

Eucharistie) en door wat Hij de leerlingen vertelt. 

Daarvan staan voorbeelden in het Evangelie, het boek waarin de Blijde Boodschap van 

Christus staat opgeschreven: Het Emmaus-verhaal is zo'n beetje een van de meest bekende 

van deze verhalen.  (zoals beschreven in het Evangelie volgens Lucas, één van de leerlingen 

van Jezus, hfd. 24, versen 13 - 35) 

Zo ook het verhaal van de ongelovige Thomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, 

de wonden van Jezus (door de kruisiging en de doorboring van zijn zijde) kan aanraken wil 

hij geloven. (in het Evangelie, zoals de Apostel Johannes het opgeschreven heeft, hfd. 20, 

versen 19 - 31). 

En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer 

verschijnt Hij aan zijn leerlingen. "Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun 

zicht onttrokken door een wolk", staat in het Evangelie.  

De hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel ook van ons leven. Niet in deze 'aardse' 

tijd, maar na onze dood. Jezus, door de dood heengegaan, heeft een plekje bij God de Vader 

voor ons bereid. Wij zijn uitgenodigd om daar te komen. 

http://www.rk-kerken-sittard.nl/
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Nu Hij naar de hemel is gegaan heeft Hij voor dit aardse leven de leerlingen destijds, en 

daarmee ook ons, een Trooster en Helper gegeven. De Heilige Geest, uitgegaan van de Vader 

en de Zoon, wordt met Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, gegeven aan hen die in God 

geloven en Jezus willen volgen. 

 

WAT VIERT MEN EIGENLIJK MET PINKSTEREN?? 

De paastijd eindigt op de vijftigste dag met pinksterzondag, die de uitstorting van de Heilige 

Geest over de apostelen gedenkt (vgl. Hand. 2, 1-4), de oorsprong van de Kerk en het begin 

van haar zending naar iedere taal, ieder volk en iedere natie. Pinksteren begint al op de 

zaterdagavond. Er worden een aantal teksten uit het Oude Testament aangereikt om aldus de 

veelzijdige betekenis van het hoogfeest in het licht te stellen. De lezing uit de Handelingen 

toont hoe de gave van de Geest in de Kerk tot uitwerking komt. De lezing uit het Evangelie 

gedenkt vervolgens hoe door Christus de belofte van de Geest werd gedaan, toen Hij nog niet 

verheerlijkt was. Bij de Vigiliedienst merk je al hoe door een aanhoudend en vurig gebed - 

naar het voorbeeld van de apostelen en leerlingen -  men eensgezind volhardt in het gebed 

samen met Maria, de moeder van Jezus, in de verwachting van de heilige Geest. 

Zoals gezegd is de eerste lezing van Pinksteren genomen uit de Handelingen van de 

Apostelen, en verhaalt de gebeurtenis zelf van Pinksteren, terwijl het Evangelie verhaalt, wat 

er gebeurde op de avond van paaszondag. De verrezen Heer blies over de leerlingen en zei: 

“Ontvangt de Heilige Geest” (Joh. 20, 22). Pasen is Pinksteren. Pasen is reeds de gave van de 

Heilige Geest. Pinksteren is echter de overtuigende manifestatie van Pasen aan alle volken, 

omdat het vele talen verenigt in één nieuwe taal, die spreekt over “Gods grote daden” (Hand. 

2, 11), die in de dood en verrijzenis van Jezus zijn getoond en geopenbaard. Vervolgens bidt 

de Kerk in de eucharistieviering: “Heer, wij bidden U dat de belofte van uw Zoon vervuld 

mag worden: laat de Heilige Geest ons het geheim van dit offer beter doen kennen en ons de 

volle waarheid ontsluiten” We horen die dag ook zeggen: “Zij werden allen vervuld van de 

Heilige Geest: zij begonnen te spreken van Gods grote daden. Alleluia”. Deze verzen vinden 

hun vervulling in de gelovigen die de Eucharistie ontvangen vieren.  

Het gebruik van de Paaskaars vanaf Pinksteren 
Pinksterdag is de laatste dag, waarop de paaskaars haar plaats heeft bij de ambo of bij het 

altaar, en bij alle liturgische vieringen van meer plechtige aard is aangestoken, zowel bij de 

eucharistieviering als bij het morgen- en avondgebed. Buiten de paastijd, die op Pinksteren 

eindigt, wordt de paaskaars niet aangestoken en ook niet in het priesterkoor bewaard, maar op 

waardige wijze in de doopkapel; bij de viering van het doopsel worden de kaarsen van de 

pasgedoopten daaraan ontstoken. Bij de uitvaart wordt de paaskaars naast de lijkbaar 

geplaatst als teken dat de dood van de christen zijn eigen Pasen is.   

De Heilige Geest in de volksvroomheid 
Met bekende teksten die uit de viering van Pinksteren afkomstig zijn (Veni, creator Spiritus, 

Veni, Sancte Spiritus), of met korte smeekbeden (Emitte Spiritum tuum et creabuntur...) 

zijn de gelovigen gewoon de Geest aan te roepen vooral aan het begin van een activiteit of 

werk, evenals in bijzondere omstandigheden van ontreddering. Ook de rozenkrans nodigt bij 

het derde glorievolle geheim ertoe uit om de uitstorting van de Heilige Geest te overwegen. 

De gelovigen weten dat zij vooral bij het vormsel de Geest van wijsheid en raad ontvangen 

hebben, die hen leidt in het bestaan, de Geest van kracht en licht, die hen helpt belangrijke 

beslissingen te nemen en de beproevingen van het leven te doorstaan. Zij weten dat hun 

lichaam vanaf de dag van het doopsel een tempel is van de Heilige Geest en dus 
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gerespecteerd en geëerd dient te worden, ook in de dood, en dat op de laatste dag de kracht 

van de Geest het zal doen verrijzen. 

Terwijl de Heilige Geest in het gebed openstelt voor de gemeenschap met God, doet Hij tot 

de naaste naderen met gevoelens van ontmoeting, verzoening, getuigenis, verlangen naar 

gerechtigheid en vrede, vernieuwing van mentaliteit, werkelijke maatschappelijke 

vooruitgang en missionair elan. In deze geest wordt in vele gemeenschappen het hoogfeest 

van Pinksteren gevierd als de dag van de zending:  de Missie…. Gaat en onderwijst alle 

volkeren en doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de H Geest. Daarom met 

Pinksteren aandacht ook voor de Missie: Pinksteractie!!   

 

PINKSTERACTIE 2020 - WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en 

missionair werkers financieel, zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en 

kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder 

mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar! Ook in deze tijden waarin het coronavirus de 

wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd 

inzetten voor hun medemens. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen zij hun 

werk onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden.  

‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2020. Dit jaar 

staan broeder Jan Heuft, missionaris in Algerije, en Colinda Janssen, missionair werker in 

Liberia centraal. Broeder Jan zet zich in voor vluchtelingen die in Algerije zijn gestrand. Zo 

zorgt hij ervoor dat de kinderen naar school kunnen. Colinda steunt moeders met jonge 

kinderen, die vaak ondervoed zijn of andere gezondheidsproblemen hebben. Meer info op: 

www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie. Rond Pinksteren staan offerblokken 

achter in onze kerken. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat onder vermelding van 

‘Pinksteractie 2020’ naar banknummer NL 51 INGB 0001032540 van onze parochie, of naar 

het banknummer van het Missieburo Roermond: NL 21 INGB 0003000046, of naar het 

banknummer van de Week Nederlandse Missionaris: NL 30 RABO 0171211111.     

                                                Noveengebed tev  H. Geest. 

Kom, Heilige Geest, 

vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit 

en alles zal herschapen worden; 

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

Laat ons bidden: 

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen 

door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen; 

geef, dat wij door die Heilige Geest 

de ware wijsheid mogen bezitten 

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 
 

http://weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie
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Mijn Kerk in balans! 
Banknummers zie ook laatste bladzijde 

U bent toch onze ambassadeur: vraag toch een 

uwer familieleden of vrienden om mee te doen.! 

 

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  

 
RESULTAAT OPBRENGST VASTENACTIE 2020  

Thema: Werken aan je toekomst 
 

Het thema van de Vastenactie was dit jaar:  '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. 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. Van onze 

penningmeester kregen we bericht – dat ondanks de coronacrisis en ondanks dat er geen huis-

aan-huis ophaalactie was – er toch nog € 2.455,78 is binnengekomen via onze 

binnenstadparochie en dit bedrag is rechtstreeks overgemaakt naar het Missieburo Bisdom 

Roermond. Ondanks alle coronaperikelen toch nog een tevredenstellend resultaat!!  Een 

aantal parochianen hebben hun giften en gaven rechtstreeks overgemaakt naar Missiebureau 

Roermond. Helaas hebben we daar geen cijfers van! In ieder geval heel veel dank aan de 

gevers die dit alles hebben mogelijk gemaakt.        

                                                                                                           Deken Wilbert van Rens.   
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
In opdracht  van de Nederlandse Bisschoppen zijn er (voorlopig) tot en met 31 mei 

géén publieke Kerkdiensten in onze kapel vw de coronacrisis. Bezoekers mogen 

buiten de kerkdiensten in de kapel komen voor persoonlijk gebed en/of om een 

kaars op te steken. We hopen dat na Pinksteren de mensen weer aan onze 

vieringen deel mogen nemen en dat weer activiteiten in het bezinningshuis kunnen 

doorgaan.  

Het overzicht  hieronder is dus onder voorbehoud: 

H. Mis: dagelijks om 09.00 uur 

Eucharistische aanbidding: zondag (niet na de 1
e
 vrijdag), 1

e
 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 25. Juni, 24. September 2020: Friedensgebet (15.00 - 16.45 Uhr) 

Nach der Gebetsstunde: Zusammensein bei Kaffee und ‚koekjes’  

- 7 - 10 juli 2020: Retraite in stilte  

Ons leven levend oog in oog - Op zoek naar Bijbelse spiritualiteit, Inleider: Pater Frans 

Vervooren, OCD Amsterdam. Begin: Dinsdag, 16.30 uur - Sluiting: Vrijdag, 13.30 uur 

Kosten: € 177,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 

- Donnerstag 16. Juli 2020: Skapulierfest (D) Hochfest Unserer Lieben Frau vom Berge 

Karmel, Kaffee, Impuls, Skapulierauflegung, Vesper. Kosten € 5,00. 

- Zaterdag 18 juli 2020: Scapulierfeest (NL) 

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, Inleiding door Mgr. Joris Schröder: 

“Maria, de moeder van de Kerk” Koffie - Scapulieroplegging - Vespers Kosten: € 5,00 

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 

  

       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. (dit alles onder 

voorbehoud vw corona) 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. 

 
DIT JAAR GEEN PROCESSIE?? OOK NIET MET ST. ROSA?? 

EN OOK GEEN BLINDENDAG IN SWEIKHUIZEN?? 
Inderdaad zullen door de maatregelen rondom corona een aantal kerkelijke activiteiten zoals 

processie en bijeenkomsten van grote groepen voorlopig niet mogelijk zijn. Het Odiliacomité 

Sweikhuizen heeft ons al officieel bericht dat men voor dit jaar alles heeft geannuleerd. Zo 

ook nam de voorzitter van ons processiecomité met mij contact op met de vraag wat te doen. 

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
http://www.reginacarmeli.nl/
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In ieder geval hebben we dit jaar geen stadsprocessie dwz we houden in onze straten geen 

enkele stoet. Toch zullen we als Kerk op zondag 14 juni 2020 het hoogfeest vieren van het 

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus. En dat kan helaas 

alleen in een grote stilte gebeuren…. Het kan …. Afwachten  ..  maar als er meer mensen 

naar de kerk mogen komen (omdat de maatregelen dan misschien meer mogelijkheden 

bieden) dan zal het enkel een sacramentsritueel zijn van kleine rondgang en zegening aan de 

kerkdeur. Dit alles zal mijn opvolger te zijner tijd aan U berichten. U herinnert zich 

misschien hoe onze Paus geheel alleen stond met het Allerheiligste in het Atrium van de St. 

Pieter te Rome en hij de wereld zegende……..  indrukwekkende stilte ….  Zo zagen we dit 

jaar ook indrukwekkende stilte op de Dam in Amsterdam bij de dodenherdenking. Stilte 

creëert diepgang en die hebben juist nu heel hard nodig. In de komende augustusmaand zal 

het St. Rosacomité er alles aan doen om de dinsdagavond-vieringen te laten doorgaan. In de 

open natuur heeft men meer mogelijkheden om afstand jegens elkaar te onderhouden. Met de 

gemeente wordt nog door mijn opvolger overlegd inzake de gevolgen voor de jaarlijkse St.-

Rosaprocessie. Let daarom op berichten hierover in de komende tijden.  Ik wens u allen 

gezegende dagen van diepgang en vreugde toe. Het woord uit de H. Schrift moge een goed 

leidraad zijn:  “Onderzoek alles en behoud het goede”. 

     Met veel groeten, deken Wilbert van Rens. 

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 

Na 1 juni: Deken R. Merkx, 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! 
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H. DOOPSEL  *= DATUM DOOPPLECHTIGHEID 

Dylan, zoon van ouders Van Reeken-Werts,Willem Alexanderhof 7 * 05-04-2020 

 We bidden dat onze dopeling Dylan onder de goede zorgen van ouders, 

peetouders en geloofsgemeenschap mag opgroeien tot goede christen. 

 

 

 

 
 

 

OVERLEDEN 

 

Theo Vahsen 
Mariëtte Paquay-Heijnen 
Nettie Hendriks-Schouteten 
Frits Köhlen 

 

Paardestraat 61 
Kastanjelaan 29 
Odasingel 619 
Benedictastraat 14 I 

 

80 jaar 
87 jaar  
85 jaar  
86 jaar 

 

†04-04-2020 
†07-04-2020  
†16-04-2020 
†30-04-2020 

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

 

VERGEET NIET TE BIDDEN:    H. ROSA  --  BID VOOR ONS. 
 

WIJZIGING DATA VAN 1e H. COMMUNIEDIENSTEN IVM CORONACRISIS. 

LET OP!  LET OP !! 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:  DUS ONDER VOORBEHOUD: 

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!! 
 

 
 
Zondag 17 mei: Zesde Zondag van Pasen 
Woensdagavond 20 mei: in H. Petruskerk om 19u00 Avondmis/vigilie Hemelvaartsdag.  
Donderdag 21 mei Hoogfeest Hemelvaart: HH Missen als op Zondag. 
Pinksternoveen 21 t/m 31 mei: Vanaf Hemelvaart t/m Pinksteren wordt gehouden de 
jaarlijkse pinksternoveen met daarbij de PINKSTERAKTIE. Vroeger heette dit “Week van de 
Nederlandse Missionaris”. 
Data 1

e
 H. Communie: zie apart artikel blz  9. 

Zondag 24 mei: Zevende Zondag van Pasen 
Zondag 31 mei: Hoogfeest van Pinksteren. Wij herdenken en vieren de gave van de Heilige 
Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending naar alle talen, 
volken en rassen.                                              

Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag. Op deze 

Tweede Pinksterdag vieren we op verzoek van de Paus jaarlijks een Mariafeest met als titel: 

"Maria, Moeder van de Kerk". 
Vrijdag 5 juni: Eerste vrijdag vd maand: toegewijd aan H. Hart v Jezus. Vanaf 17.00 uur 
wordt (ONDER VOORBEHOUD) de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-
gebondenen.  

UW AANDACHT S.V.P. 
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Zondag 7 juni: Hoogfeest H. Drie-Eenheid 
Zondag 14 juni: Hoogfeest H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: Geen 
processie!! Wel H Mis om 9u30 in St.-Michielskerk en in St.-Petruskerk is de H. Mis om 

11u00!  
Vrijdag 19 juni: Hoogfeest H. Hart van Jezus 
Zaterdag 20 juni: Opening van het Jaarfeest van de Basiliek. De kerkgangers van de St.-
Petruskerk gaan in stilte naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de H.Mis begint ter opening van 
het jaarfeest. Er is deze dag dus géén avondmis in de St.-Petruskerk!  

Zondag 21 juni: Twaalfde Zondag door het Jaar: In de Basiliek wordt gevierd: Jaarfeest 

ter ere van O.L.Vrouw van het Heilig Hart. Om 10u Hoogmis, opgedragen door Pater 

Provinciaal MSC en confraters.  

Woensdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper.  

Inzake corona-maatregelen: 

Door de overheidsmaatregelen rondom de coronacrisis moeten we onze kerken gesloten 

houden voor ontmoetingen van groepen mensen tot1 juni a.s. 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: tot 2 juni zg stille diensten. 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 27 juni tot 8 augustus 2020.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 15 juni 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 

Zolang als de bijzondere maatregelen omtrent coronacrisis gelden, zijn alle missen 

STILLE DIENSTEN dwz geen publieke dienst. De priester doet in stilte de H Mis, een 
toevallige kerkganger kan op afstand deze dienst volgen, maar denk eraan de koster kan 

de kerk sluiten vw verplichtende beperkende aanwezigheid van kerkgangers. De door-de-

weekse ochtendmis vervalt gedurende deze periode en de intentie van de mis van 8u 
wordt in de avondmis van 19u gebeden.  

ZATERDAGMORGEN GEEN  H MIS in 

H Petruskerk, wel om 9u in Basiliek  
Zaterdag 16 mei Vigilie voor de Zondag                                                         
18.00 uur gestpljrd v ouders Sjeng  en Marga 
Sanders-Dings; gestplev vd zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; nadienst v Frits 
Köhlen 
Zondag 17 mei   Zesde Zondag v Pasen 
11.00 uur plev v Hub Moonen vw verjrd. 

gestpljrd overl. ouders Kretzers-Nortier; 

plev overleden familieleden Pier-Weijzen 
Maandag 18 mei  
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08.00 uur ev v welzijn van onze Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties (D  
19.00 uur voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 19 mei 
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer 
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens 
Woensdag 20 mei  
08.00 uur   ev v d overled. vd fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
19.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld 
Donderdag 21 mei   hoogfeest 
   Hemelvaart van de Heer   
09.30 uur uit dankbaarheid 
11.00 uur om voorspraak Dienaar Gods 
deken Ludovicus Tijssen  
Vrijdag 22 mei    
08.00 uur ev v overledenen vd familie 
Leonard Dieteren-Brandts uit 
dankbaarheid (D)  
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie 

Zaterdag 23 mei  

Ochtendmis 9u Basiliek 
Vigilie voor de Zondag                                                         
18.00 uur gestplev vd zielenrust vh overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub. 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) nadienst v Frits Köhlen 
Zondag 24 mei  Zevende Zondag Pasen 
11.00 uur Plzwd v Mariëtte Paquay-

Heijnen; plev Jan en Miny Reijnders-

Kuijpers 

Maandag 25 mei 

08.00 uur ev voor de weldoeners van de 

parochie  

19.00 uur vd zieken in onze parochies 
Dinsdag 26 mei 
H Philippus Neri, priester 
08.00 uur v overl bestuurders van onze 
parochies 
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Woensdag 27 mei 
08.00 uur v overl pastoors van onze 

parochies    

19.00 uur v overl medewerkers van onze 

parochie  
Donderdag 28 mei    
08.00 uur overl grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis        
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 

zijn welwillende Zegen                             

Vrijdag 29 mei   

08.00 uur v overl familieleden 
19.00 uur v algemene noden van H Kerk 
en wereld 

Zaterdag 30 mei 
Ochtendmis 9u in Basiliek 
Vigilie voor de Zondag van Pinksteren                                                        
18.00 uur  gestpljrd v Mia en Jan Schrijen-

Coolen; gestplev v d zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Cath. Krux; ev tev OLVrouw 

Behoudenis der Kranken v zieken en 

noodlijdenden (D) nadienst v Frits Köhlen 
Zondag 31 mei  Hoogfeest v Pinksteren 
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. 
v.d fam. Roppe-Kissels  
Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag 
Heilige Maria, moeder van de Kerk  
11.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in 

ons bisdom en in de parochies gesteld zijn 

om leiding te geven (D) 
Dinsdag 2 juni  
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid v bescherming/leiding (D)  
19.00 uur ev v Maria Smeets uit 
dankbaarheid (D) 
Woensdag 3 juni 
   HH. Carolus Lwanga en gezellen, 
martelaren 
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven (D)  
19.00 uur  v overl missionarissen 

Donderdag 4 juni    Onze Heer Jezus 

Christus, eeuwige Hogepriester  

08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 

permanente aanwezigheid in de H. 

Eucharistie (D) 
19.00 uur gestev voor zielenrust van 
pastoor-deken Mgr. Ben Janssen  
Vrijdag 5 juni  HH. Bonifatius, 
bisschop, en gezellen,  martelaren 
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   Eerste Vrijdag van de maand 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 

eerherstel (D)  

19.00 uur ev Mia Bisschops en overleden 

familie Bisschops-Maessen 

Zaterdag 6 juni 
Ochtendmis 9u in Basiliek 
Vigilie voor de Zondag                                                         
18.00 uur  pljrd overl ouders Wijshoff-

Bormans; gestplev v d zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ev tev Onbevlekt Hart van 

Maria voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom (D); nadienst v Frits 

Köhlen (samenzang) 
Zondag 7 juni  
   Hoogfeest H. Drie-eenheid 
11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. 
v.d fam. Roppe-Kissel; plev v Zef 
Schrooten; gestplev voor zielenrust van 
Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; 
gestpljrd em-pastoor Jean Schutgens 
(samenzang) 
Maandag 8 juni   
08.00 uur v algemene noden van H Kerk 
en wereld 
19.00 uur v overl medewerkers in missie- 
en ontwikkelingswerk 
Dinsdag 9 juni 
08.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. 
v.d fam. Roppe-Kissels   
19.00 uur v overl catecheten 
Woensdag 10 juni 
08.00 uur vd actuele (zielzorgelijke) 
belangen van dit bisdom en onze parochie 
19.00 uur v overl leerkrachten die hun 

Godsvertrouwen hebben doorgegeven 
Donderdag 11 juni  H. Barnabas, apostel  
08.00 uur v overleden vrijwilligers van 

onze parochies 

19.00 uur om eerbied tev H Eucharistie 
Vrijdag 12 juni   
08.00 uur v overl pelgrims tev H Antonius  
19.00 uur gestev v echtp Louis en Ellie 

Corbeij-Gieskens  

Zaterdag 13 juni H. Antonius van 

Padua 
Priester en kerkleraar 
Ochtendmis 9u in Basiliek 

Vigilie voor de Zondag                                                         
18.00 uur gestplev v d zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v 
OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 
zieken en noodlijdenden (D) (samenzang) 
Zondag 14 juni Hoogfeest 
Sacramentsdag – Heilig Sacrament v 
Lichaam en Bloed van Christus 
Let op  !!! 11.00 uur  gestplev v d 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 
gestpljrd overl ouders Schaekens-Peulen 
en zonen Jozef en Martin; plev v overl 
weldoeners vd H. Petruskerk (samenzang) 
Maandag 15 juni 
08.00 uur v zwervers en daklozen om 

moed en hulp 
19.00 uur v algemene noden van H Kerk 
en wereld 
Dinsdag 16 juni 
08.00 uur ev voor de weldoeners van de 
parochie (D) 
19.00 uur v vluchtelingen die geen 
onderdak krijgen 
Woensdag 17 juni 
08.00 uur v zieke en verwarde mensen om 
steun en kracht   
19.00 uur v ouderen om aanvaarding van 
hun levensopgave 
Donderdag 18 juni 
08.00 uur ev v welzijn van onze Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties  
19.00 uur v al onze parochianen 
Vrijdag 19 juni 

   Hoogfeest H. Hart van Jezus 
08.00 uur v onze kinderen om katholiek 
onderricht voor hun leven 
19.00 uur tev H Hart van Jezus 
Zaterdag 20 juni 
   Onbevlekt Hart van Maria 
Ochtendmis 9u in Basiliek en vanwege 
opening Jaarfeest Basiliek is de avondmis 
van 18u in de Basiliek. 
Zondag 21 juni   
11.00 uur plev overleden familieleden 
Pier-Weijzen;plev Jan en Miny Reijnders-
Kuijpers (samenzang) 
Maandag 22 juni 
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08.00 uur ev v d overledenen v fam. 
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid 
(D) van Europa 
19.00 uur jrd v Frans Schmeits en Jeanne 
Schmeits-Schutgens; jrd Truke Schmeits-
Ten Dijck en Joseph Schmeits  
Dinsdag 23 juni 
08.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 
19.00 uur tev H Johannes om zegen voor 
de kerk 
Woensdag 24 juni  
   Hoogfeest Geboorte vd H. Johannes de 
Doper      

08.00 uur  tev HH Apostelen om hun 
voorspraak 
19.00 uur om voorspraak v dienaar Gods 
Deken Louis Tijssen 
Donderdag 25 juni 
08.00 uur  v vluchtelingen en zwervers 
19.00 uur v algemene noden van H Kerk 
en wereld 
Vrijdag 26 juni 
08.00 uur v daklozen en verstotenen 
19.00 uur tev H Petrus en H Paulus 
Zaterdag 27 juni    
 Ochtendmis 9u in Basiliek 

ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS in 

H Petruskerk, wel om 9u in Basiliek!  
     

    ST.-MICHIELSKERK   

STILLE DIENSTEN 

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 

- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 17 mei 
   Zesde Zondag van Pasen 

09.30 uur  gestplev v overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hub Catharina Krux  
Donderdag 21 mei 
   Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
09.30 uur  gestplev v overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. 
Krux  
Zondag 24 mei 
   Zeven de Zondag van Pasen 
09.30 uur  gestplev v overl Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux . 
Zondag 31 mei  
   Hoogfeest van Pinksteren 

09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms 
en voor bijz. intentie;  gestplev v zielenrust 
v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux  

Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag  
"H. Maria, Moeder van de Kerk",  
09.30 uur om Gods H Geest voor ons 
dekenaat  
Zondag 7 juni  
   Hoogfeest v H. Drie-Eenheid 
09.30 uur gestplev v zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 
Donderdag 11 juni  OPEN KERK  

10u30-12u30 waaronder Aanbidding 
Zondag 14 juni  

 Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam  
 en Bloed van Christus  

9.30 uur gestplev v zielenrust v overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  

Zondag 21 juni    
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. 
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 

STILLE DIENSTEN 
Zondag 17 mei 

   Zesde Zondag van Pasen  

10.00 uur geen dienst!  
Donderdag 21 mei verplichte feestdag  

   Hemelvaart van de Heer hoogfeest 

10.30 uur v de kinderen vd Kinderkrans; 

v echtp Caulfield-Tholen; overl leden vd 

Aartsbroederschap. 

Zaterdag 23 mei                                              
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09.00 uur ter ere voor O.L.Vr.v.h.H Hart; 

v echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 24 mei  
   Zevende Zondag van Pasen      
10.00 uur geen dienst!                                                                                                                                        
Donderdag 28 mei   
10.30 uur v  de kinderen vd Kinderkrans;  
v echtp Caulfield-Tholen; overl leden vd 
Aartsbroederschap. 
Zaterdag 30 mei  
09.00 uur v Bijzondere intentie; v echtp 
Caulfield-Tholen 
Zondag 31 mei Hoogfeest v Pinksteren 
10.00 uur geen dienst! 
Maandag 1 juni verplichte gedachtenis 

    Tweede Pinksterdag: op verzoek van 

Paus:  "Maria, Moeder van de Kerk"  

10.00 uur geen dienst! 
Donderdag 4 juni feest        Onze Heer 

Jezus Christus, eeuwige Hogepriester 

10.30 uur v kinderen vd Kinderkrans; 

overl. vd Aartsbroederschap; v echtp 

Caulfield-Tholen 
Zaterdag 6 juni      
09.00 uur v echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 7 juni   
   Hoogfeest H.Drie-Eenheid 
 10.00 uur tev OLVr vh H Hart 

Donderdag 11 juni H.Barnabas, apostel    

10.30 uur v leden Kinderkrans; overl led  

Aartsbroederschap; echtp Caulfield-

Tholen; gestjrd Christine Joosten 

Zaterdag 13 juni H. Antonius van 
Padua, priester en kerkleraar 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 14 juni  
  Hoogfeest H. Sacrament vh Lichaam  

 en Bloed van Christus  
10.00 uur uit dankbaarheid v onze 
medewerkers Basiliek 

Donderdag 18 juni 
10.30 uur  v  de kinderen vd Kinderkrans; 
v overl leden vd Aartsbroederschap; overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 20 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen                                                                                 
VIGILIE JAARFEEST BASILIEK 

OLVrouw van het H Hart van Jezus  
Parochiemis als Opening Jaarfeest:  
18.00 uur gestplev v d zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria  
Hubertina Catharina Krux; plev familie 
Dieteren-van Neer-Meyer; ev ter ere v 
OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 
zieken en noodlijdenden (D)  
Zondag 21 juni  JAARFEEST 
BASILIEK Hoofdcelebrant Provinciaal 
MSC Pater Theo Te Wierik en confraters 
10.00 uur tev OLVrouw vh H Hart van 
Jezus voor alle levende en overl pelgrims 
Donderdag 25 juni 
10.30 uur v  leden vd Kinderkrans; v de 
overl. leden Aartsbroederschap; echtp  
Caulfield-Tholen.    
Zaterdag 27 juni  
09.00 uur v overl echtp Caulfield-Tholen                                                                                 

Tot 2 juni zijn ALLE DIENSTEN IN DE BASILIEK STILLE DIENSTEN: dwz geen 
publiek, hooguit een kleine groep.  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 15 juni 2020  (NB LET OP: opgave dus ruim 10 dagen 
eerder  voor verschijnen parochieblad!!)   

       Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10    4512275 

Vanaf 1 juni Deken R. Merkx, Kloosterplein 10    4512275 

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN ---  ONDER VOORBEHOUD  
Op vrijdag 5 juni (1

e
 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. 

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl
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WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 
'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een 
contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende 
informatie kunt vragen.  
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
Met ingang van 1 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria & 
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden van 10 
tot 17 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het hele jaar van 
14 tot 16 uur.  

 
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 

bidden. Bidt u met ons mee?? Voor stille HH Missen kunt u terecht bij H Petruskerk. 

TOT 2 JUNI zijn er geen HH Missen in de H Pauluskerk. Na 2 juni gaan we weer de HH 

Missen vieren ONDER VOORBEHOUD!! Gebed Geestelijke Communie blz 2,19, 20 
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6
E
 ZONDAG VAN PASEN + HEMELVAART 

Zaterdag 16 mei 19.00 u Geen dienst vw coronaregels 
Woensdag 20 mei 19.00 u Geen dienst vw coronaregels 

7
E
 ZONDAG VAN PASEN 

Zaterdag 23 mei 19.00 u Geen dienst vw coronaregels 

Woensdag 27 mei 19.00 u Geen dienst vw coronaregels 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

Zaterdag 30 mei 19.00 u Geen dienst vw coronaregels 

Woensdag 3 juni 19.00 u Tot zekere Intentie 

FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID 

Zaterdag 6 juni 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 10 juni 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

FEEST VAN HET H. SACRAMENT 

Zaterdag 13 juni 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes   

Woensdag 17 juni 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

12E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 20 juni 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes                                    

Woensdag 24 juni 19.00 u Tev H. Johannes de Doper (Geboorte H Johannes de Doper) 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en op vrijdag Lof. Misintenties voor  

het volgende parochieblad voor 15 juni bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, of 

Administratie 4512275, Het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie. 
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NB.  Tot en met 1 juni a.s. zijn er enkel stille diensten in onze kerk vw corona-regels. Dat 

wil zeggen: dat men gespreid in de kerk plaats neemt, als de kerkdeur open is. Maximaal 

30 personen worden toegelaten. Het is een privé-mis van de priester, geen H Communie 

wordt uitgedeeld, er is geen koor!! 

zondag 17 mei:  Zesde Zondag van Pasen   10.30 uur                                                                               

Ouders Meulenberg-Thissen en Leentje Fleischeuer; 3
e
 nadienst Rika Kusters                                                                                                         

donderdag 21 mei: Hoogfeest Hemelvaart  10.30 uur  voor de parochie                                                                                                       

zondag 24 mei:   Zevende Zondag van Pasen 10.30 uur     

Jaardienst Sjeng Frissen; 4
e
 nadienst Rika Kusters                                                                                                     

zondag 31 mei:    Hoogfeest Pinksteren  10.30 uur                                                                                  

5
e
 nadienst Rika Kusters                                                                                                                                                                                                               

maandag 1 juni:  Pinkstermaandag  10.30 uur    v slachtoffers van 

coronaziektes; v overledenen aan wie niemand meer denkt.                                                                              

zondag 7 juni:  Hoogfeest Heilige Drie-Eenheid 10.30 uur    voor jonge gezinnen om 

kracht en bemoediging                                                                                                       zondag 

14 juni: Hoogfeest van het H. Sacrament 10.30 uur          

Harie van Heugten vanwege de verjaardag                                                                                                   

zondag 21 juni: Twaalfde Zondag door het Jaar 10.30 uur    

*) tevens Eerste H. Communie   10.30 uur 

*) onder voorbehoud van de maatregelen tegen het coronavirus  

U bent welkom om te bidden, een kaarsje aan te steken, even stil te zijn in deze hectische tijd. 

Bij een eventueel bezoek aan onze kerk dient u de regel van 2 m afstand onderling correct 

na te komen. Men kan in stilte een dienst volgen, als die er is. 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. Wijzigingen van samenkomst in onze kerk wordt op de kerkdeuren 

aangegeven. 

OVERLEDEN   Overleden is op 82 jarige leeftijd Rika Kusters. Zij woonde voorheen in de 

Ptr. Chevalierstraat en de laatste jaren in Puth. Er is in besloten kring afscheid genomen. Haar 

zeswekendienst is op 7 juni om 10.30 uur.                                                                                                                                                                                                                

MEIMAAND = MARIAMAAND    Onze Mariakapel is elke dinsdag om 18.30 uur open. 

Dan zijn de zusters van de Dominicanessen aanwezig. U kunt dan een kaarsje 

opsteken, de stilte opzoeken of de rozenkrans mee bidden. 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. Elke donderdag om 19.00 uur is de kapel ook open. Dan is er 

een catechist aanwezig.  Zie bladzijde 20.                                                          

THUISCOMMUNIE    Met Pasen mochten wij de mensen die anders de thuis-communie 

kregen, verrassen met een leuke attentie die weer werd gemaakt door Elly Gelissen-Donners. 
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Wij hopen van harte dat we weer snel bij de mensen die de thuiscommunie ontvangen, op 

bezoek kunnen gaan en ook weer SGL kunnen bezoeken.                                                                                                                                                           

WIJZIGING VAN DATUM  VOOR DE  1
E
 H.COMMUNIE EN H. VORMSEL IVM 

CORONACRISIS  Door de turbulente ontwikkeling van de coronacrisis is het onmogelijk 

voor families en kerk om de aanvankelijk gekozen datum van 1
e
 H. Communie te handhaven. 

Na veel overleg hebben we nog de mogelijkheid om uit te wijken in dit schooljaar en wel op  

zondag 21 juni 10.30 uur in de kerk van het  H Hart van Jezus, Overhoven. Het H. Vormsel  

zal -onder voorbehoud- worden toegediend op zondag 28 juni om 10.30 uur. Beide data zijn 

afhankelijk van het verloop van deze gezondheidscrisis. Wij hopen en bidden dat de nu 

geplande data mogen doorgaan.                                           

AFSCHEID PASTOOR-DEKEN MGR. VAN RENS EN WELKOM NIEUWE 

PASTOOR-DEKEN MGR. MERKX  Wij danken Mgr. Van Rens voor de goede 

samenwerking in de afgelopen jaren. Wij zijn hem zeer dankbaar, dat hij onze parochie door 

een moeilijke tijd heeft geholpen. Eerst als administrator van onze parochie na het overlijden 

van pastoor van Maanen, later als onze pastoor-deken, toen wij werden opgenomen in het 

cluster van de binnenstad. Wij heten de nieuwe deken Mgr. Merkx van harte welkom en hopen 

spoedig  hem persoonlijk te leren kennen. Moge het een lange en vruchtbare samenwerking 

worden onder Gods zegen!                                                                                                                     

VASTENACTIE   De Vastenactie heeft opgebracht  € 224,80. Dit is de opbrengst van de 

vastenzakjes en de vastendoosjes van de kinderen. Mochten er nog kinderen zijn die hun 

vastendoosje nog niet hebben ingeleverd, dan kunnen zij dit alsnog doen op ons 

parochiekantoor: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 

uur. Uiteraard kunnen mensen die nog willen bijdragen dan ook terecht op ons parochie-

kantoor. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen.                                                                                                                                                                        

BOODSCHAPPENDIENST “LEIF EN LEID’                                                                                        

Wij maken u er op attent  dat ‘Leif en Leid’ een boodschappendienst heeft voor 

hulpbehoevende/kwetsbare mensen, die weinig of geen mantelzorg hebben. Ze willen dit niet 

alleen doen voor bewoners in Overhoven, maar ook daarbuiten. Heeft u hier behoefte aan (of 

kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen) neem dan contact op:                                                                                                       

Tel.: 06- 376 105 82  E-mail: info@leifenleid.nl Website: www.leifenleid.nl 

Facebook: leif en leid Overhoven .                                                                                                                                     

KOFFIEDRINKEN   Er is voorlopig  geen koffiedrinken i.v.m. het coronavirus.                                                                                                                                          

THUISCOMMUNIE De thuiscommunie vervalt in mei en in juni. 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  12 juni aanleveren. 

mailto:info@leifenleid.nl
http://www.leifenleid.nl/
mailto:digitaalparochieblad@gmail.com
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Pastoraal Team: 

Tot 1-6-2020 deken W. van Rens,   

Na 1-6-2020 Deken R.Merkx, 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 

 
 
 

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. 
 

 KAN IK OOK DE ROZENKRANS BIDDEN? 

Sommige vragen wel eens: Wat is een rozenkrans ….??  Het is een gebedssnoer.  Het bestaat 

uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat 

uit het bidden van het Onze Vader (20 maal) en het Weesgegroet (200 maal) door de 

rozenkrans vier maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus 

overwogen, alsmede de verrijzenis. Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het 

gedenken van geloofs 'geheimen', of mysteries. Er zijn er 15 (ook naar keuze 20).  

Het volgende parochieblad Jaargang 23 no. 6 verschijnt op 
27 juni 2020 en loopt tot 8 augustus. 

Kopij hiervoor aanleveren vóór 15 juni 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. 

mailto:doopsel@rk-kerken-sittard.nl
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Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' geheimen 

en laatst toegevoegd de Geheimen van het Licht.  Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort 

samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker 

bewust maken van de bijbelboodschap.  

De geheimen zijn: 

 

Blijde geheimen 

(maandag + 

donderdag) 

Geheimen van het Licht 

(extra keuze op donderdag) 

Droevige 

geheimen  

(Dinsdag + 

Vrijdag) 

Glorievolle 

geheimen 

(zaterdag en 

zondag) 

De engel Gabriël 

brengt de blijde 

boodschap aan Maria 

De doop van Jezus in de 

Jordaan 

Jezus bidt in 

doodsangst tot 

zijn hemelse 

Vader 

Jezus verrijst 

uit de doden  

Maria bezoekt haar 

nicht Elisabeth  

De openbaring van Jezus op de 

bruiloft van Kana. 

Jezus wordt 

gegeseld 

Jezus stijgt op 

ten hemel  

Jezus wordt geboren in 

de stal van Bethlehem  

Jezus’ aankondiging van het 

Rijk Gods.  

Jezus wordt 

met doornen 

gekroond 

De Heilige 

geest daalt neer 

over de 

apostelen  

Jezus wordt in de 

tempel opgedragen  

De gedaanteverandering van 

Jezus op de berg Tabor  

Jezus draagt het 

kruis naar de 

berg van 

Calvarië 

Maria wordt in 

de hemel 

opgenomen  

Jezus wordt in de 

tempel teruggevonden 

(Heilige Familie (soms 

deze lezing)) 

Jezus stelt de Eucharistie in. 

(Witte 

Donderdag/Sacramentsdag) 

Jezus sterft aan 

het kruis 

Maria wordt in 

de hemel 

gekroond  

                                       

BIDT U MEE?? 
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