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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

  De volgende aflevering verschijnt 8 augustus 2020.  

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

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

HET KOMT GOED 
Roermond, een vroege zaterdagmorgen op een zonovergoten Munsterplein. De stapel nieuwe 

verhuisdozen slinkt zienderogen. Maandag gaat het gebeuren. Nao Zitterd. Misschien wel de 

meest merkwaardige overstap die ik in mijn leven heb gemaakt. In februari kreeg ik een 

bezoek van vicaris generaal Maessen. We keken samen terug en vooruit. Ik was bij hem 

kapelaan in de Sint Servaas, na mijn wijding in 1987. Een band voor het leven. Het kwam 

echt ‘van boven’ dat ik hem gezegd heb: ‘Ik blijf met alle plezier deken van Roermond, maar 

ik ben beschikbaar als de bisschop mij ergens anders nodig heeft.’ Ik schrok eigenlijk van 

mijn eigen woorden. Maar ik dacht ook: ‘Het komt van God, dus het komt goed.’ Toen de 

volgende dag de bisschop al vroeg of ik een glas wijn kwam drinken, werd ik toch wel een 

beetje zenuwachtig. Als hij mij in Roermond wilde laten, had hij niet zo’n haast hoeven te 

maken… ‘Rob, zou je deken van Rens willen opvolgen in Sittard?’ Na 5 seconden bedenktijd 

heb ik ‘ja’ gezegd. Wat een eer dat de bisschop mij ‘zijn stad’ toevertrouwt, wat een eer dat 

ik mijn goede collega en vriend Wilbert mag opvolgen (ik was al misdienaar bij hem in het 

klooster van de Franse zusters in Herten), wat een voorrecht om een voor mij totaal nieuwe 

prachtige Limburgse stad en regio te mogen leren kennen. Ik begon in Maastricht, daarna 5 

jaar de Annakerk in Heerlen, toen pastoor in Herten en tevens directeur van de pastorale 

diensten van het bisdom… Na 5 jaar werd ik deken in Horst en negen jaar later plebaan-
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deken in Roermond. Ja, in Roermond, de plaats waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Mijn 

ouders – rasechte Brabanders – waren na hun huwelijk verhuisd naar Rotterdam. Daar werd 

ik in 1957 geboren. Twee jaar later verhuisden we naar Sneek. Daar kreeg ik er een zusje en 

een broertje bij. In 1966 vond mijn moeder dat het toch wel tijd werd om terug te gaan naar 

het ‘Zuiden’. Mijn vader – werktuigbouwkundige – ging werken in de chemie. Daar pikte ik 

tijdens vakantiewerk op het lab mijn belangstelling op voor scheikunde. Hoewel mijn 

grootste hobby elektronica was, ging ik naar de HTS in Eindhoven voor mijn studie chemie. 

Ik was acoliet in de Munsterkerk en zanger in de Gregoriaanse schola van de Kathedraal. 

Toch wilde ik op mijn achttiende nog geen levenskeuze maken. Daar was ik vijf jaar later 

wél aan toe en met het ingenieursdiploma op zak meldde ik mij op Rolduc. Een prachtige tijd 

en een keuze waar ik nooit één seconde spijt van heb gehad. 

En toen kwam  coronacrisis. Wat een hoogtepunt had moeten worden: 800 jaar Munsterkerk, 

The Passion in Roermond, werd… twee Paasvieringen met zes man, ook nog op de 

televisie…   Coronacrisis: geen afscheid, geen kennismakingsreceptie. Een installatie in 

‘besloten kring’. Kaler kan niet. Maar innerlijk is er vreugde. Grote vreugde. Sittard: een 

nieuwe uitdaging. De pakweg 30-40 mensen die ik de afgelopen weken ontmoet heb, hebben 

mij duidelijk gemaakt: je bent welkom. Deken van Rens is bereid om nog even aan te blijven 

om de lopende zaken te regelen (waarvoor collegiale dank!).  

Coronacrisis. Niemand weet hoe zelfs de nabije toekomst eruit ziet. Wat we wel weten: God 

is er. Hij helpt. U, mij, onze stad, ons dekenaat. Ik heb er zin in. Het komt goed.  

                                                                                                                     Deken Rob Merkx                                                                                                            

VIJF JAAR ‘LAUDATO SI’: ALLES IS VERBONDEN  
Laatst , bij gelegenheid van de vijfde verjaardag van het verschijnen van de encycliek 

‘Lautado Si’,  heeft paus Franciscus opgeroepen om meer aandacht te schenken aan 

onze omgang met de natuur, de schepping. Onder het motto ‘Alles is verbonden’ nodigt 

de paus nadrukkelijk uit om na te denken over de vraag welke wereld we met z’n allen 

willen nalaten aan de kinderen die nu opgroeien? Door de coronacrisis is de 

onderliggende thematiek van de encycliek nog actueler geworden. 
‘Laudato Si’ is de tweede encycliek (rondzendbrief) van paus Franciscus. De tekst verscheen 

in juni 2015. De paus uitte daarin destijds al zijn zorgen over de toekomst van “ons 

gemeenschappelijk huis”, waarmee hij de aarde als schepping bedoelde. In de encycliek 

behandelt hij tal van aspecten van duurzaamheid, milieubeleid en beschermwaardigheid van 

de aarde. Als paus doet hij een oproep tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop de 

mensheid de aarde gestalte wil geven. Hij roept tevens op tot een mondiale solidariteit en een 

eerlijke verdeling van grondstoffen en rijkdommen. Bij gelegenheid van de publicatie van 

‘Laudato Si’ stelde de paus ook een achtste werk van barmhartigheid in:  

de zorg voor de schepping. 

“Tijd om de kiezen” Vijf jaar later staat – mede onder invloed van de coronacrisis – 

duurzaamheid torenhoog op de internationale agenda. Een samenleving die alleen maar 

gericht is op groei en steeds meer consumptie staat nadrukkelijk ter discussie. Tijdens zijn 

extra “urbi-et-orbizegen” op het lege Sint-Pietersplein op vrijdag 27 maart verwees de paus 

opnieuw hiernaar: “Het is tijd om te kiezen voor wat belangrijk is, om te onderscheiden wat 

nodig is en wat niet.” In het kader van de gehouden ‘Laudato Si’-week in mei j.l. vonden er 

internationaal tal van online evenementen plaats rond spiritualiteit, duurzaamheid, 

kerkopbouw en sociale actie. Het is de bedoeling dat katholieken over de hele wereld in 
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verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren het gebed om 

duurzaamheid van onze huis - de wereld - uit te spreken. 

Uitnodiging   In Nederland zijn vooral veel religieuzen op dit terrein actief. De Konferentie 

van Nederlandse Religieuzen (de koepel van ordes en congregaties) heeft hiervoor een 

speciaal internetplatform opgericht. De KNR nodigde iedereen uit om tijdens de negen dagen 

durende bezinningsweek een ‘Laudato Si’-noveen te houden. Ook parochies en individuele 

gelovigen zijn uitgenodigd om te bezien hoe zij duurzamer kunnen functioneren. 

Het internetplatform Katholiek Leven van de Nederlandse bisschoppenconferentie besteedt 

ook extra aandacht aan de oproep van ‘Laudato Si’. Op de site is onder meer interview te zien 

met Marjolein Tiemen van Groen Geloven. Eerder verscheen al een podcast met Krijn 

Pantsers van het Franciscaans Studiecentrum over de morele bekering die nodig is om tot 

duurzaamheid te komen. Doen u en onze overheid mee om de ons toevertrouwde schepping 

goed te bewaren en door te geven. Uw en mijn inzet en gebed is daarbij van harte nodig!!. 

Waarvan Akte!!       Deken Wilbert van Rens 

BROEDERSCHAP SITTARD-KEVELAER ANNULEERT DE BEDEVAART VAN 2020                                                                               

De bedevaart naar Kevelaer zal dit jaar geen doorgang vinden. Het bestuur van de 

Broederschap Sittard-Kevelaer heeft met verdriet in het hart moeten besluiten de bedevaart te 

annuleren vanwege de coronacrisis. Door de voorschriften van de burgerlijke en kerkelijke 

overheden gelden er veel beperkingen, niet alleen in het Duitse Kevelaer, maar ook tijdens 

het busvervoer en in de omgang tussen mensen. Daardoor is het niet mogelijk om dit jaar de 

bedevaart naar Kevelaer te organiseren. Daar komt bij dat een groot deel van de pelgrims tot 

de risicogroep behoort. Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op bedevaart naar 

Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast maandag 13 september 2021 in uw agenda. 

OORKONDE VAN DANK  AAN JOSÉ WYSZENKO !!! 

’s Morgens om 7u45 luidt de klok van de H. Petruskerk in Sittard. Al decennia lang. Ik denk 
zelfs vanaf deken Haenraets: iedere morgen een H Mis om 8u. We vinden het 
vanzelfsprekend. We zijn dat zo gewend. De trouwe klok roept mensen op om te komen. In 
de laatste maanden moesten we – voor het eerst in honderden jaren – vanwege de 
coronacrisis de klokken niet laten luiden. Er mochten geen publieke HH Missen zijn. Toch 
baden we elke morgen en/of avond de H Mis, in stilte, soms waren er mensen. Wie er al heel 
vroeg aanwezig waren, ja voordat de koster er was ….??  U raadt het misschien ….  Onze 
José Wyszenko. Zij diende de kerk al heel wat jaren, begonnen onder deken B. Janssen, in 
alle vroegte in de H. Michielskerk en in de H. Petruskerk. Niet alleen de interieurverzorging 
was haar taak, maar eerst en vooral liefdevolle verzorging voor wat nodig is voor de 
dagelijkse heilige liturgie: ze verzorgde en herstelde de kerkgewaden, de was van al die 
liturgische onderdelen, herstelde zelfs schilderwerk van liturgisch meubilair rondom 
hoofdaltaar, poetste de kerk van voren naar achter, alles moest blinken voor de kerkganger 
die daarin de Heer kon ontmoeten. José ging ermee door, ook toen ziekte haar trof, ze gaf niet 
op….. ze waakte mee met de kosters over alle collectegelden zodat er niets verloren gaat, ze 
zag onmiddellijk als er iets niet klopte….. De kerk was haar zorgenkind, het Huis van de 
Heer waar ze bijzonder trots op was. Deken Janssen vroeg voor haar de Pauselijke 
Onderscheiding Pro Ecclesia aan en ze kreeg deze aangereikt. Verdiend!! Maar voor haar 
was dat niet nodig. Ze ging nog eens ruim 20 jaar daar mee door!! Ik heb als deken nooit 
hoeven om te zien of dit of dat verzorgd was….. Het was er altijd. Ook toen de ziekte meer 
en meer ondraaglijk werd: José ging door. Ongelooflijk hoe sterk ze was voor haar kerk! 
Inmiddels had ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt…. Maar José ging nog jaren door. 
Onlangs moest ze besluiten om gezondheidsredenen haar vertrouwenstaak terug te geven. Ze 
wilde geen ereteken van dankbaarheid……  ik ben dankbaar dat ik het heb kunnen doen….. 
waren haar woorden. Namens kerkbestuur en parochie heb ik haar bedankt en onze grote 
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waardering uitgesproken. Deze dankbaarheid heb ik namens onze parochie vergezeld laten 
gaan met een “koninklijk bloemenpracht”. José bleef bescheiden….. ze plaatst zichzelf 
geheel op de achtergrond. Ook met haar broer Piet heeft ze heel bijzonder onze kerk gediend. 
Waarvan Akte!! Ik kan alleen maar zeggen:  CHAPEAU!!!  JOSÉ  veel dank. 
Sittard, 11 juni 2020,      Deken Wilbert van Rens. 

GOUDEN ERESPELD  DHR. FRANS HILGERS ALS TEKEN VAN DANK-U-WEL !!! 
Juist in deze tijd van corona gaan een aantal zaken gewoon door. De ene deken gaat en de 

ander komt! Dat moet nu eenmaal zo. Het parochieleven en de pastorale zorg daaromheen 

moet doorgaan! Zo ook met onze medewerkers en vrijwilligers. Een van de opvallend 

dienstbare kosters die als coördinator optrad, was dhr. Frans Hilgers. Vanaf 2002 was hij 

behulpzaam als medekoster bij de pastoor van Broeksittard, en daarna meer dan 14 jaren in 

onze St.-Petruskerk en St.-Michielskerk. Niet alleen het kosterschap nam hij onder de hoede, 

hij regelde de tellingen van collectegelden, altijd met 2 personen, lette op wat ingekocht 

moest worden, wat hersteld moest worden enz… Vooral het verzorgen van uitvaarten was 

een van zijn zorgvuldige taken die hij vanuit zijn vakterrein met liefde en professie verrichtte. 

Hij had altijd de planning in zijn gedachten en wist elke keer alert te reageren en onmiddellijk 

in te delen wie aan de beurt was voor bepaalde kosterstaken. Hij ontlastte daarmee enorm 

mijn taken als pastoor-deken. Jammer genoeg gaat hij binnenkort Sittard verlaten omwille 

van familienabijheid. Met iedere vrijwilliger en medewerker kon hij buitengewoon goed 

opschieten. Het is daarom dat het kerkbestuur hem voorgedragen had om deze bijzondere 

vrijwilliger de GOUDEN ERESPELD VAN DE H . PETRUSKERK toe te kennen. Op het 

hoogfeest van Pinksteren hebben we hem aan het einde van de H Mis van 11u namens onze 

parochie deze gouden Erespeld aangereikt om zo onze hartelijke dankbaarheid te tonen voor 

al die jaren van trouwe dienstbaarheid. Dhr. Frans Hilgers gaat namelijk verhuizen naar 

Zierikzee om vanaf nu in de buurt te wonen van zijn naaste familie.  Frans, heel veel dank en 

vooral Gods Zegen voor jou in je nieuwe woonplaats.                    Deken Wilbert van Rens. 

GOUDEN ERESPELD  ST. MICHIELSKERK VOOR DHR. PIET  YZENDOORN. 
Op Pinksterdag werd Piet Yzendoorn ook naar voren geroepen. De oud-koster van de  

H. Michielskerk zat toevallig in deze H Mis en zag hoe zijn collega Frans Hilgers de 

Erespeld in Goud kreeg.  Hij had niet in de gaten dat het kerkbestuur hem ook uitdrukkelijk 

wil bedanken voor al die jaren trouwe dienst in beide kerken, maar vooral zijn diensten in de 

St.-Michielskerk. De Kerk had hem al eerder getekend met Pro Ecclesia, nu ontving hij de 

GOUDEN ERESPELD  VAN St.-MICHIELSKERK. Van  harte proficiat en nogmaals heel 

veel dank!!                                                                                     Deken Wilbert van Rens. 

EEN 'HART ONDER DE RIEM' TIJDENS PINKSTERWEEKEND IN CORONA-

TIJDEN VOOR ZUSTERS WINDRAAK EN HOSPICE BRONNERHOF 
Enkele kinderen van het kinderkoor 'The Voices of Kids' uit de parochie van Sittard hebben 

tijdens het afgelopen Pinksterweekend met vrolijke muzikale klanken 

'een hart onder de riem gestoken’, op zaterdag bij de zusters op de 

Windraak en Pinksterzondag bij Hospice Bronnerhof in Born. Met de 

strikte inachtneming van de regels van het RIVM, hebben een paar 

kinderen, vanuit de tuin van de zusters solistische liedjes laten horen 

en gedichtjes voorgelezen. Op Pinksterzondag hebben de kinderen bij 

Hospice Bronnerhof voor de ramen van de kamers van de cliënten 

liederen gezongen. Ondanks de afstand was er zeker nabijheid; 

middels een muziekinstallatie konden de cliënten de liedjes en de gedichtjes van de kinderen 
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horen, en heel bijzonder was het contact tussen de kinderen en de cliënten zoals een 

handzwaai en een blik van dank en waardering. Ook cliënten van Pergamijn (de 'buren van 

Bronnerhof) konden de liedjes meeluisteren. Helaas konden wij niet met ons voltallig koor 

musiceren, maar enkel een paar kinderen solistisch. Desalniettemin was dit een hele 

bijzondere ervaring; het was dankbaar, wij zagen 'blije gezichten' van de mensen. Met onze 

liederen en gedichten probeerden wij de zusters op de Windraak en de cliënten in Hospice 

Bronnerhof in Born een 'hart onder de riem' te steken. Na afloop hebben wij, in deze mooie 

lente-periode, een kleurrijk bloemetje overhandigd en wij gingen met een zeer voldaan 

gevoel huiswaarts. Wij zijn dankbaar in deze periode iets voor de medemens te kunnen 

betekenen.  

  GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER 

 De Gedaanteverandering van Jezus, ook wel met theologische term genoemd: 

Transfiguratie, had volgens de 3 bekende evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas (de 

synoptici genoemd) plaats op een (hoge) berg, volgens de traditie genoemd “Tabor”. De 4
e
 

Evangelist Johannes was bij deze bijzondere gebeurtenis als vertrouweling van Jezus 

aanwezig, maar vermeldt dit niet in zijn evangelie. Deze theofanie (= hier toont God zich in 

een mens) wordt dus enkel beschreven in alle synoptische 

evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas wier evangeliën 

veel overeenkomsten hebben. Johannes’ evangelie is daarin 

anders: je zou kunnen zeggen: zijn evangelie is geheel een 

openbaring van de godheid van Jezus. Wat gebeurt er? Samen 

met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklimt Christus 

een berg. Volgens de traditie laat Jezus hier iets van zijn 

werkelijke goddelijke aard zien, door van gedaante te 

veranderen en gedeeltelijk het 'hemelse licht' door zijn gestalte 

te laten schijnen. In het oude testament wordt ook op diverse 

plaatsen beschreven dat God in een ontoegankelijk licht woont 

dat voor onbeschermde stervelingen dodelijk is. Met Jezus 

verschijnen ook Mozes en Elia die met de stralende Jezus 

praten. De apostelen kunnen Jezus' gedaanteverandering 

amper aanzien en vallen verschrikt op de grond (zie bijgaand 

Poolse Icoon) maar plotseling zijn de twee oudtestamentische 

profeten verdwenen en is alles weer als voorheen. Jezus gebiedt de ontstelde apostelen aan 

niemand over de gebeurtenis te spreken tot na zijn verrijzenis uit de dood. De 

gedaanteverandering wordt gezien als aankondiging van Jezus' Verrijzenis. Het feest werd 

aanvankelijk gevierd als kerkwijdingsfeest van de kerk op de berg Tabor. Via verspreiding in 

de Oosters-orthodoxe Kerk won de viering ook aan populariteit in de Latijnse Kerk. Sinds de 

15e eeuw is het een geboden feestdag voor katholieken. Hij wordt gevierd op 6 augustus. 

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. LET OP:  men moet soms 3x de knop geluid intikken om de 

verbinding. Als de coronamaatregelen gehandhaafd blijven, worden in de maand augustus 

de H Missen vanaf de St. Rosakapel uitgezonden. Dit alles is (hopelijk: zal) gerealiseerd 

dankzij het St.-Rosacomité, vrijwilligers van Zitterd Same, en vele anderen!!   

Deken Wilbert van Rens 

http://www.rk-kerken-sittard.nl/
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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.! 

HOOGFEEST VAN DE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS. 

Het Hoogfeest van Petrus en Paulus wordt gevierd op 29 juni. Op deze dag herdenken we de 

marteldood van de beide Apostelen, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden 

hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap 

verkondigd ten koste van allerlei beproevingen. Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus 

geroepen tot een alomvattende taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, 

hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64. Paulus, prediker van het Evangelie dat hij in 

verbondenheid met Petrus en de eerste gemeente in Jeruzalem overal heeft verkondigd, 

doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in 

het jaar 67.Hun graven bevinden zich in de 

Eeuwige Stad, resp. op de Vaticaanse heuvel 

en aan de Via Ostia. (zie bijgaande 

catacombentekening). De nauwe band, die 

beiden in leven en dood heeft verenigd, en hun 

uitzonderlijke betekenis voor de Kerk worden 

tot uitdrukking gebracht in hun gezamenlijke 

viering op 29 juni. Op deze dag legt de Paus nieuw benoemde metropolitane 

aartsbisschoppen het pallium op. (Metropolitaan betekent aartsbisschop van een 

kerkprovincie). Paus Benedictus XVI heeft ooit in een preek een uitleg gegeven van de 

betekenis van het pallium, een soort schouderstola dat deze aartsbisschop draagt.  

Het Pallium is uit zuiver wol geweven, dat mij op de schouders gelegd wordt. Dit zeer oude 

teken, dat de Bisschoppen van Rome al vanaf de IV-de eeuw dragen, kan beschouwd worden 

als een beeld van het juk van Christus, dat de Bisschop van deze stad, de Dienaar der 

Dienaren Gods, op de schouders neemt. Het juk van God - dat is de wil van God die wij 

aanvaarden - en deze wil is voor ons geen last die ons van buitenaf opgelegd wordt, ons 

onderdrukt en ons de vrijheid ontneemt. De wil van God kennen, de weg ten leven kennen - 

dat was de vreugde van Israël, haar grote voorrecht. Dat is ook onze vreugde: de wil van God 

vervreemdt ons niet van ons zelf, maar zuivert ons - soms op een smartelijke manier - en leidt 

ons zo naar ons zelf. Op die manier dienen wij niet alleen Hem maar het heil van heel de 

wereld, van heel de geschiedenis. In werkelijkheid is de symboliek van het Pallium nog 

concreter: dat het uit wol geweven is die van lammeren komt, houdt een verwijzing in naar 

dat verloren schaap, of dat zieke en zwakke, dat de herder op zijn schouders neemt om het 

naar de wateren des levens te brengen. De gelijkenis van het verloren schaap, dat door de 

herder wordt gezocht in de woestijn, was voor de Kerkvaders een beeld van het mysterie van 

Christus en de Kerk. De mensheid, wij allen, zijn dat verloren schaap dat in de woestijn de 

weg kwijt is. De Zoon van God zal dat niet dulden; Hij kan de mensheid niet in zulke 

erbarmelijke omstandigheden in de steek laten. Hij springt overeind, verlaat de heerlijkheid 
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van de hemel, om het schaap te gaan zoeken en er achter aan te gaan, tot op het kruis. Hij 

torst het op zijn schouders, draagt onze mensheid, draagt ons zelf - 

Hij is de goede herder, die zijn leven geeft voor de schapen. Het 

Pallium wil vooral zeggen dat wij allen door Christus worden 

gedragen. Maar het nodigt ons tegelijkertijd uit elkaar te dragen. Zo 

wordt het Pallium het symbool voor de zending van de herder, 

waarover de tweede lezing en het Evangelie spreken. De herder moet 

bezield zijn van de heilige onrust van Christus: het laat Hem niet 

onverschillig dat zoveel mensen in de woestijn leven. 

En er bestaan zoveel soorten woestijn! Zo bestaat er de woestijn van de armoede, de woestijn 

van de honger en de dorst, er bestaat een woestijn van de verlatenheid, van de eenzaamheid 

en van de stukgegane liefde. Er is ook de woestijn van de Godsverduistering, van de leeg 

geworden zielen die geen besef meer hebben van de waardigheid en de weg van de mens. De 

uitwendige woestijnen in de wereld vermenigvuldigen zich, omdat de innerlijke woestijnen 

zo weids geworden zijn. Daardoor staan de schatten van de aarde niet langer in dienst van de 

opbouw van Gods tuin waarin allen kunnen leven, maar dienen de machten van de uitbuiting 

en de vernietiging. De Kerk in haar geheel en de Herders in haar moeten zoals Christus zich 

op weg begeven om de mensen uit de woestijn weg te leiden naar de plaats van het leven, 

naar de vriendschap met de Zoon van God, naar Hem die ons het leven geeft, het leven in zijn 

volheid. 

Het symbool van het lam heeft nog een andere betekenis. In het oude oosten was het gebruik 

dat koningen zichzelf herders van hun volk noemden. Dat was een beeld van hun macht, een 

cynisch beeld overigens: de volkeren waren voor hen als schapen, waar de herder naar eigen 

goeddunken over kon beschikken. Terwijl de herder van alle mensen, de levende God, zelf 

lam geworden is, zich aan de zijde geschaard heeft van de lammeren, aan de zijde van hen 

die onder de voet gelopen en gedood worden. Juist zo toont Hij zich de ware herder: "Ik ben 

de goede herder... Ik geef mijn leven voor de schapen" , zegt Jezus van zichzelf (Joh. 10, 14). 

Het is niet de macht die verlost, maar de liefde! Dat is het teken van God: Hij zelf is liefde. 

Hoe dikwijls hebben wij niet verlangd dat God zich sterker zou tonen. Dat Hij hard zou 

ingrijpen, het kwaad zou neerslaan en een betere wereld zou scheppen! Alle ideologieën van 

de macht rechtvaardigen zich zo, rechtvaardigen de vernietiging van wat de vooruitgang en 

de bevrijding van de mensheid in de weg zou staan. Wij lijden door het geduld van God. En 

toch hebben wij allen zijn geduld nodig. De God die Lam geworden is, zegt ons dat de 

wereld gered wordt door de Gekruisigde en niet door degenen die aan het kruis slaan. De 

wereld wordt verlost door het geduld van God en wordt verwoest door het ongeduld van de 

mensen. Een van de fundamentele kenmerken van de herder moet zijn dat hij de mensen die 

hem zijn toevertrouwd liefheeft zoals Christus liefheeft, in wiens dienst hij staat. "Weid mijn 

schapen", zegt Christus tot Petrus, en op dit moment tot mij. Weiden wil zeggen liefhebben, 

en liefhebben wil zeggen bereid zijn om te lijden. Liefhebben betekent: aan de schapen geven 

wat echt goed is, het voedsel van Gods waarheid, van het woord van God, en het voedsel van 

zijn tegenwoordigheid, dat Hij ons schenkt in het Allerheiligst Sacrament. Dierbare vrienden 

- op dit ogenblik kan ik alleen maar zeggen: bidt voor mij, dat ik zijn kudde steeds meer leer 

liefhebben, U, de heilige Kerk, ieder van U afzonderlijk en U allen samen. Bidt voor mij, dat 

ik niet uit angst vlucht voor de wolven. Laten we voor elkaar bidden, dat de Heer ons draagt 

en wij elkaar leren dragen. Prachtige preek van de vorige Paus Benedictus XVI (24-4-2005) 

 



8                                                          23e jaargang, nr.6 –27 juni 2020 

EEN MOOIE LEGENDE OF HELPT HET DE PELGRIM TE KOMEN TOT DE KERN VAN PARDON? 

Anna was getrouwd met Joachim. Zij leefden zeer godsvruchtig, waren welgesteld en 

vrijgevig. Tot hun spijt was hun huwelijk lang kinderloos. Op een dag werd een offer 

geweigerd dat Joachim in de tempel wil doen. De hogepriester betoogde namelijk dat het een 

straf van God was, dat Joachim geen kinderen had en dat God ook geen offer van deze 

gestrafte persoon wenst te ontvangen. Uit schaamte hiervoor trok Joachim zonder Anna de 

woestijn in en durfde niet meer terug te keren naar zijn woonplaats. Na enige tijd verscheen 

er in de woestijn een engel aan Joachim, met de boodschap dat zijn vrouw zwanger is. 

Joachim keerde terug naar Jeruzalem en ontmoette daar zijn vrouw (die ook bezoek had 

gekregen van een engel). Op de plek waar ze elkaar ontmoetten, de Gouden Poort, gaf 

Joachim haar een kus. Het kind dat zij kregen, gaven zij in opdracht van de engel de naam 

Maria. Later werd zij uitgehuwelijkt aan Jozef, een timmerman en weduwnaar op leeftijd. 

Bron   Het levensverhaal van Sint Anna is overgeleverd via een Griekse tekst uit de tweede 

eeuw, getiteld 'de Geboorte van Maria'. Later is men deze tekst 'het Proto-evangelie van 

Jacobus' gaan noemen. Het is één van de apocriefe teksten van het Nieuwe Testament. 

Apocrief betekent: teksten die weliswaar zeer oud zijn, maar men heeft geen zekerheid dat 

deze als gelijkwaardig geplaatst kan worden naast de andere officiële Bijbelse teksten. 

Verering   Rond de vijfde en zesde eeuw was de verering van Anna vooral groot in het 

Midden-Oosten. Wat later kwam die verering ook naar West-Europa. In de Middeleeuwen 

werd zij zeer populair, mede doordat er toen een grote Maria-devotie heerste. 

Bedevaartsoord: Ste-Anne-d'Auray Een beroemd 

bedevaartsoord voor Sint Anna is Ste-Anne-d'Auray in 

Morbihan (dat ligt Bretagne, Frankrijk). U ziet hiernaast een 

affiche van aankondiging vorig jaar. Hier zou in de vroege 

Middeleeuwen (rond de zevend eeuw) al een kapel ter ere van 

haar gestaan hebben. In 1625 zou Sint Anna bij deze plaats 

verschenen zijn aan een boer. Op haar aanwijzingen groef de 

boer toen een oud houten beeld van haar op. Al snel groeide 

deze plek uit tot een bedevaartsplaats. Later (in de periode 

1868-1872) is er een basiliek gebouwd. Een paar jaar geleden 

was ik in de Bretagne op vakantie. Op een zondag dat ik de H 

Mis in de plaatselijke kerk wilde gaan vieren, kreeg ik te horen 

dat de “Pardon de Ste. Anne” werd gevierd en dat de H. Mis 

buiten het dorp zou plaats vinden. Inderdaad, het was 26 juli: 

patroonsfeest van H. Anna en H. Joachim. Ik hoefde de “Pardon” maar te volgen en dan zou 

ik bij de H Mis uitkomen. Inderdaad werd met “Pardon” bedoeld……  processie. 

Het Pardon - (vergiffenis), is een bedevaartprocessie die vooral in sommige plaatsen 

in Bretagne wordt gehouden tijdens herdenkingen van plaatselijke heiligen. Op hun 

herdenkingsdatums worden deze "Pardons" in processies gehouden. "Pardons" zijn dus 

godsdienstige plechtigheden, waarbij bedevaartgangers in processies, vaandels, relikwieën en 

kruisbeelden worden meegedragen. In Bretonse klederdracht trekken ze van of naar een kerk 

waar een heilige wordt vereerd. Daar wordt dan vergiffenis (pardon) gevraagd, een wens 

gedaan of een gelofte vervuld. De bedevaarders zijn nog zeer vaak gekleed in de dracht van 

de streek. Ik vond het indrukwekkend om zoveel Fransen in hun prachtige klederdracht te 

zien en vooral te horen bidden en zingen. Op dat moment was voor mij de Franse Kerk 

levend!!  Laten we onze plaatselijke kerkelijke gebruiken met respect en diepgang bewaren.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretagne_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Processie
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Dat wensen de ouders van Maria, onze voorouders, onze eigen ouders van harte ons allen toe. 

Het gevaar van onkerkelijkheid is de vervreemding van je eigen roots… Dacht u nu werkelijk 

dat mijn en uw ouders ons het geloof hebben doorgegeven om ons te dwingen, naar hun hand 

te zetten?? Neen, ze hebben ons het allerbeste willen meegeven: hun warm geloof! Dat 

afwijzen….!!?? Is het gevaar om de band van liefde te onderbreken…??  Pardon…… al 

zingend en biddend overwegen wat heb ik met mijn geloof gedaan.    

HH Joachim & Anna  --  bid voor ons!! 

HEILIGE MARTELAREN VAN GORCUM 9 JULI 
Met de Martelaren van Gorcum worden negentien katholieke religieuzen en 

seculiere priesters aangeduid die om hun geloof door de watergeuzen in 1572 zijn vermoord 

in Den Briel. Tijdens de Opstand namen de geuzen op 26 juni 1572 de stad Gorinchem (ook: 

Gorcum of Gorkum) in. Hoewel door de bezetters 

– die in alliantie met Willem van Oranje stonden – 

geloofsvrijheid was toegezegd, werden 

zeventien priesters, zowel seculieren als 

regulieren, alsmede twee lekenbroeders, 

gevangengenomen en gefolterd. Op 9 

juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in 

een turfschuur die aan een vernietigd klooster 

toebehoorde; vervolgens werden hun lichamen 

verminkt. Andere priesters vonden de dood op de 

brand-stapel op de Grote Markt van Den Briel. 

Een belangrijk deel van de relieken van de 

martelaren bevindt zich in de Sint-Niklaaskerk aan 

de Boterstraat in Brussel. In 1675 werden 

de martelaren zalig verklaard. In 1867 nam Pius IX hen op in het officiële Romeinse 

martyrologium (de lijst van heilige martelaren) na hen op het Sint-Pietersplein heilig te 

hebben verklaard. Hun gedachtenis is op 9 juli. In 1972 werd de moord op en de marteldood 

van de martelaren officieel herdacht door kardinaal Alfrink, minister Marga 

Klompé en koningin Juliana. Bij de heroprichting van de Nederlandse Provincie van de 

Minderbroeders Franciscanen (O.F.M.) in 1853 werden de H.H. Martelaren van Gorcum 

aangesteld tot de patronen daarvan. 

           EN DE MARTELAREN VAN ROERMOND  DAN ?? 
Met de Martelaren van Roermond worden de dertien priesters en 

kloosterlingen bedoeld die op 23 juli 1572 in het kartuizerklooster van 

Roermond werden vermoord. Twaalf van hen behoorden tot de orde 

van de kartuizers. De dertiende was de secretaris van de bisschop van 

Roermond, die naar het klooster was gevlucht. 

Deze massamoord vond plaats in de eerste jaren van de Tachtigjarige 

Oorlog. Nadat Willem van Oranje op 23 juli 1572 Roermond had 

veroverd, liet hij de stad plunderen. |Zijn veelal protestantse soldaten 

concentreerden zich met name op de katholieke kerken en kloosters. In 

de Roermondse kartuis (kapel van oud Groot Seminarie: zie foto) 

richtten ze een waar bloedbad aan. Meer dan de helft van degenen die 

er aanwezig waren, werd met nietsontziend geweld vermoord. Door katholieken werden de 

dodelijke slachtoffers als martelaren beschouwd. Aan de bekendheid en verering van de 

Martelaren van Roermond droeg in belangrijke mate het boek bij dat Arnoldus Havensius 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergeuzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1572
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brielle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Opstand
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1572
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inname_van_Gorinchem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inname_van_Gorinchem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lekenbroeder
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1572
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandstapel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relieken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Niklaaskerk_(Brussel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaar_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zalige
https://nl.wikipedia.org/wiki/1867
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_IX
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martyrologium_Romanum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martyrologium_Romanum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersplein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedachtenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernardus_Alfrink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marga_Klomp%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marga_Klomp%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscanen
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over hen schreef. In veel kloosters van de kartuizerorde werd hun marteldood in herinnering 

gehouden door afbeeldingen van de martelaren en van het bloedbad in het Roermondse 

klooster. Hun beenderen werden als relieken vereerd. Tegenwoordig worden ze bewaard in 

de Caroluskapel, de voormalige kloosterkerk van de Roermondse kartuis. Onze nieuwe deken 

Mgr. R. Merkx is volop bezig geweest om voor deze groep ook erkenning van Rome te 

vragen. Het proces is begonnen door o.a. deugdelijke en betrouwbare geschiedschrijving. We 

hopen mee te maken dat hun offers door de kerk erkend zal worden. 

CORONAMAATREGELEN Vanaf de viering van Sacramentsdag (14 juni) is er 

gelegenheid om ter communie te gaan. Hierbij worden de volgende maatregelen in 

acht genomen: U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Kinderen die niet 

communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand. 

Vanaf 1 juli zijn er weer H. Missen mogelijk met 100 mensen. Maar u wordt 

verzocht de geldende maatregelen in acht te nemen.  

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  

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
In verband met de coronacrisis zijn er (voorlopig) tot en met 30 juni géén 

publieke Kerkdiensten in onze kapel. Bezoekers mogen buiten de kerkdiensten 

in de kapel komen voor persoonlijk gebed en/of om een kaars op te steken. Het 

overzicht  hieronder is nog 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 u.  

- Gebedstijden van de zusters (in het Duits): Werkdagen: 06.20 u: Lauden, ½ u 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 - 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 v handdoeken) 

- Zaterdag 18 juli 2020: Scapulierfeest 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 --- 23 - 25 augustus 2020: Bezinningsdagen 

in stilte  ‘God alleen voldoet.’  In deze bezinningsdagen kijken wij naar enkele teksten van 

vrouwelijke mystica en gaan na, wat deze voor ons leven als gelovige kunnen betekenen. 

Inleider: Dr. Bernhard Hegge, Spirituaal Rolduc Begin: Zondag, 16.00 uur - Sluiting: 
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Woensdag, 13.30 uur  Kosten: € 171 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2 handdoeken) 

Woensdag 9 september 2020 (14.00 - 16.30 uur): Lezing Kerk in Nood 

Lezing over Islam: bedreiging of uitdaging? (Meer info: https://kerkinnood.nl). Omdat 

christenen vooral in landen met een Moslim meerderheid worden vervolgd ontkomen we niet 

aan de vraag wat de Islam zegt over de omgang met Christenen. Kerk in Nood maakt helder 

wat de Koran en Moslim geleerden zeggen en laat vooral de praktijk, het leven van 

Christenen in diverse islamitische landen, zien. Een aanrader voor wie wil weten hoe de 

Katholieke Kerk ter plaatse de dialoog met de Islam ziet. Spreker: Kerk in Nood - Kosten: 

na afloop collecte voor ‘Kerk in Nood’ 

- Maandag 28 september 2020 (10 – 17 uur): Bezinningsdag "Zalig zijn zij, die niet zien 

en toch geloven!" Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf, Kosten: € 12,00  

(a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

- 28 sept. – 1 okt. 2020: Retraite in stilte "Maria, Moeder van de Kerk"  Inleider: Pater 

Ambrosius Bantle, ORC Schondorf  Begin: Maandag, 17.00 uur - Sluiting: Donderdag, 

13.30 uur  Kosten: € 180,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 

Voor alle informatie: Zr. M. Gisela, Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6132AL 

Sittard Tel: 046  888 95 93, reginacarmelizrg@gmail.com, http://www.reginacarmeli.nl 

WIJZIGING AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT IN DE  
ST.-MICHIELSKERK.  VOOR 2020 IS HET MAANDELIJKSE EvaVita ofwel 

OPEN KERK  VANWEGE DE CORONACRISIS GEANNULEERD.  
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 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! 
 

 

 

OVERLEDEN 

 

Jeanne Luijten-Lebens 
Gerard Stijnen 
Lies Schurgers-Thissen 
Harry Gielen 

 

Bradleystraat 23 
Oude Broeksittarderweg 65 
Smithlaan 71 
Pr. Kennedysingel 24 

 

85 jaar 
79 jaar 
94 jaar 
90 jaar 

 

†29-05-2020 
†04-06-2020 
†15-06-2020 
†16-06-2020 

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

https://kerkinnood.nl/
mailto:reginacarmelizrg@gmail.com
http://www.reginacarmeli.nl/
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Zondag 28 juni: Dertiende Zondag door het jaar.  
Maandag 29 juni: Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, Apostelen                
Vrijdag 3 juli: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Vanaf 
17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zondag 5 juli: Veertiende Zondag door het jaar.  
Zondag 12 juli: Vijftiende Zondag door het jaar. 
Zondag 19 juli: Zestiende Zondag door het jaar.  
Zondag 19 juli: om 14u Pl Gebedsdienst bgv Installatie van deken Mgr. R. Merkx door de 
Vicaris-Generaal Mgr. R. Maessen in de St.-Petruskerk. Er is beperkt publiek aanwezig 
vw coronamaatregelen; deze dienst wordt via live-stream uitgezonden. (zie website). 
Zondag 26 juli: Zeventiende Zondag door het jaar. 
Zondag 2 augustus: Achttiende Zondag door het Jaar 
Dinsdag 4 augustus: Eerste avondmis aan de St.-Rosakapel om 19u door Mgr. R. Merkx. 
Vrijdag 7 augustus: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Inzake de DINSDAGAVONDVIERINGEN IN DE H ROSAKAPEL enz. 
NB. Traditioneel is de St.-Rosaprocessie dit jaar op zondag 30 augustus 2020: Maar wat 
kan wel of niet?? Dit jaar zijn er in de augustusmaand 4 dinsdagavonden: en wel op 4, 11, 18 
en 25 augustus. Gebruikelijk is om op de eigenlijke dag - 23 augustus  - de dienst te houden in 
de St.-Michaëlkerk. Dit jaar is dat zondag 23 augustus en dus vieren we deze kerkelijke 
naamfeest al op zondag 23 augustus in de H. Mis van 9u30 in de St.-Michielskerk. Het 
weekeinde erna is het laatste weekeinde van augustus waarbij traditioneel de grote St. 
Rosaprocessie gehouden wordt. In het volgend parochieblad zal de Deken met het St.-
Rosacomité u op de hoogte brengen hoe een en ander dit jaar wordt gevierd in verband met al 
die coronamaatregelen. Onze Bisschop Mgr. Harrie Smeets komt op dinsdag 11 augustus in de 
H. Rosakapel de H Mis opdragen. Maar bij al die wederwaardigheden die ons te wachten 

staan brengen we u in herinnering: Geef tijdig uw misintenties op!!De HH Missen gaan 
altijd door!!! Oh ja, vergeet uw kerkbijdragen niet…… laat corona u zorgzaam maken voor 
uw kerk, ook wij hebben uw liefdevol bezoek nodig, we kunnen niet zonder u! 
Wijziging data van 1

e
 H. communiediensten ivm Coronacrisis 

Wederom hebben wij een nieuwe planning moeten maken voor enkele Communievieringen en 

ook nu weer ONDER VOORBEHOUD: 

Zondag 13 september 09.30 u  BS Leyenbroek, OBS Aan de Meule en De Hoefer e.a.  

Zondag 20 september 09.30 u 1e H. Communie in de kerk van H Hart v Jezus, BS Overhoven. 

Zondag 27 september 10.30 u 1e H. Communie, BS Loedoes. 

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!! 

 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                     
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 8 augustus tot 12 september 2020.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 27 juli 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.  

UW AANDACHT S.V.P. 
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ST.-PETRUSKERK 

ZATERDAGMORGEN GEEN            

H MIS in H Petruskerk, wel om 9u in 

Basiliek  
Zaterdag 27 juni 
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken v zieken en 
noodlijdenden (D); nadienst v Lies 
Schurgers-Thissen; Harry Gielen 
Zondag 28 juni  
   Dertiende Zondag door het jaar 
11.00 uur gestev v zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux 
Maandag 29 juni   hoogfeest 
 HH. Petrus en Paulus, Apostelen                
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D) 
19.00 uur voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld (D) 
Dinsdag 30 juni   
08.00 uur tot lof en zegen v Heer (D 2) 
19.00 uur voor de huidige pastorale 
zorgen van bisdom en parochie 
Woensdag 1 juli  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven (D);  
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 
zijn welwillende Zegen 
Donderdag 2 juli 
08.00 uur overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis; uit 
dankbaarheid vw Christus' permanente 
aanwezigheid in de H. Eucharistie  
19.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld.  
Vrijdag 3 juli 
 H. Tomas, apostel 
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 
eerherstel (D) 
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 
familie Bisschops-Maessen 
Zaterdag 4 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestplev deken Henri Haenraets; 
 gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan  
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina  
Krux; ev tev Onbevlekt Hart v Maria voor  

priesterroepingen in parochie, dekenaat en  
bisdom (D); nad. v Lies Schurgers-Thissen,  
Harry Gielen 
Zondag 5 juli  
   Veertiende Zondag door het jaar            
11.00 uur pljrd  pastoor Jos Linssen, pljrd 
Alphons Baetens en Maria Baetens-
Hilhorst 
Maandag 6 juli  
08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die 
in ons bisdom en in de parochies gesteld 
zijn om leiding te geven (D) 
19.00 uur voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld (D) 
Dinsdag 7 juli 
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid voor bescherming en 
leiding (D) 
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer  
Woensdag 8 juli 
08.00 uur de weldoeners vd parochie (D)  
19.00 uur v overl  paus en bisschoppen 
Donderdag 9 juli 
   HH. Martelaren van Gorcum, 
08.00 uur v overl priesters v wereldkerk 
19.00 uur voor de huidige pastorale 
zorgen van bisdom en parochie 
Vrijdag 10 juli 
08.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld   
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw 
Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden 
Zaterdag 11 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek,  
   H. Benedictus, abt, patroon v Europa 
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur plev fa Dieteren-Hermans; 
gestplev voor de 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); nadienst v 
Lies Schurgers-Thissen, Harry Gielen  
 Zondag 12 juli       
   Vijftiende Zondag door het jaar                
11.00 uur plev v overleden weldoeners 
van de H. Petruskerk; gestev overl. fam. 
Muyres-Maessen; gestpljrd ouders Jo en 
Ine Zwakhalen-Westerop  
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Maandag 13 juli 
08.00 uur uit dankbaarheid 
19.00 uur ev tev OLVrouw van 
Altijddurende Bijstand 
Dinsdag 14 juli                                     
08.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin  
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D) 
Woensdag 15 juli 
 H. Bonaventura, bisschop - kerkleraar 
08.00 uur tot lof en zegen a d Heer (D) 
19.00 uur voor de algemene noden van de 
Heilige kerk en wereld (D) 
Donderdag 16 juli 
08.00 uur v de zieken van onze parochie 
19.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie (D) 
Vrijdag 17 juli 
08.00 uur v. overledenen vd fam Hendrik 
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D);  
19.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behou-
denis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden  
Zaterdag 18 juli  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux ev ter ere v 
OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 
zieken en noodlijdenden (D); nadienst v 
Lies Schurgers-Thissen, Harry Gielen  
Zondag 19 juli 
   Zestiende Zondag door het jaar                
11.00 uur plzwd Jeanne Luijten-Lebens 
plev overleden familieleden Pier-Weijzen  
14.00 uur Installatie van onze Deken 
Mgr. Rob Merkx door Vicaris-Generaal  
Mgr.R. Maessen 
Maandag 20 juli 
08.00 uur voor de huidige pastorale 
zorgen van bisdom en parochie 
19.00 uur om verlichting van noden in 
Kerk en Wereld 
Dinsdag 21 juli 
08.00 uur v overl bisschoppen bisdom 
Roermond 
19.00 uur  v overl priesters en diakens 
bisdom Roermond 
Woensdag 22 juli  
 H. Maria Magdalena, feest 

08.00 uur ev v het welzijn v onze Heilige 
Vader de Paus en al zijn intenties (D)  
19.00 uur uit dankbaarheid (R) 
Donderdag 23 juli 
   H Birgitta, patrones van Europa 
08.00 uur ev Martin Meuwissen, dochter 
Josette en kleindochter Jooske overl. 
grootouders Simonis-Tummers en ouders 
Hage-Simonis 
19.00 uur v overl kloosterlingen bisdom 
Roermond 
Vrijdag 24 juli 
08.00 uur v overl priesters dekenaat 
Sittard 
19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 
zijn welwillende Zegen 

Zaterdag 25 juli   
   H. Jakobus, apostel 
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om                
18.00 uur plrd v Jam Brands en Mia 
Brands-Hodenius, ook pljrd v Lies 
Meuwissen-Schmeits; gestplev v de 
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubert. Catharina Krux ev ter 
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken 
voor zieken en noodlijdenden (D); nad v 
Lies Schurgers-Thissen, Harry Gielen 

Zondag 26 juli 

   Zeventiende Zondag door het jaar                 

11.00 uur v Jan en Miny Reijnders-

Kuijpers   

Maandag 27 juli 
     Z. Titus Brandsma, martelaar 
08.00 uur voor de huidige pastorale 

zorgen van bisdomen parochie (D) 

19.00 uur om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld (D)  

Dinsdag 28 juli 

08.00 uur ev v d overl van de fam. Joseph 

Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)  

19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om 

zijn welwillende Zegen (D)        

Woensdag 29 juli                                       

   H. Martha, gedachtenis  

08.00 uur ev tev St. Joseph v goede 

godsdienstige gezinnen  

19.00 uur tot lof en zegen tev Heer (D)  

Donderdag 30 juli  
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08.00 uur ev voor onze Nederlandse 

Kerkprovincie 

19.00 uur v onze bisschop 

Vrijdag 31 juli  

   Eerste vrijdag van de maand  

 H. Ignatius van Loyola, priester 

08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke 

belangen van bisdom en parochie (D) 

19.00 uur om verlichting van noden in 

Kerk en Wereld 

Zaterdag 1 augustus  

 H. Alfonsus Maria de’Liguori, 

    bisschop en kerkleraar 
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

Willy Karmelk-Oremus en familie; 

gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  

Zondag 2 augustus 

   Achttiende Zondag door het jaar                       
11.00 uur plzwd Gerard Stijnen; pl2jrd v 

Jet Heerschop en oud. Lies Bormans en 

Roel Heerschop, gestplev echtelieden 

Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad;  

Maandag 3 augustus 

08.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die 

in ons bisdom en in de parochies gesteld 

zijn om leiding te geven (D)  

19.00 uur voor de algemene noden van de 

Heilige kerk en de wereld (D) 

Dinsdag 4 augustus   

   H. Johannes Maria Vianney, (pastoor 

van Ars) priester 

08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders 

uit dankbaarheid voor bescherming en 

leiding (D 

19.00 uur St.-Rosakapel wellicht via 

live stream vw coronamaatregelen 
ev Ria Wessels-van der Hijden; v overl. 

ouders Ben Claessens-Van Eijlen en zoon 

Eddie Claessens; v overl ouders Jos en 

Lien Beursgens-Verwijlen; ev Louis 

Beursgens; ev Jan en Annie Bormans-

Coolen; ouders Jan en Elly Beursgens-

Kessels; ev Pa en Ma Schreurs, tevens 

Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev 

overl. ouders Gieskens-Martens en v fam. 

Gieskens-Muyris; ev ouders Pierre Clerx 

en Antje Clerx-Bosch;v Wil Haustermans, 

Johny en  Mia Chua-Marx         

Woensdag 5 augustus                             

08.00 uur v overl vrijwilligers in onze  

kerken 

19.00 uur ev tev St. Joseph v goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven (D) 

Donderdag 6 augustus   

   Feest Gedaanteverandering vd Heer  
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' 

perm. aanwezigheid in H. Eucharistie (D); 

19.00 uur overl medewerkers parochie  

Vrijdag 7 augustus  (H. Edith Stein)  

   H. Teresia Benedicta van het Kruis, 

maagd en martelares, patrones v Europa  

08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot 

eerherstel (D 

19.00 uur v Mia Bisschops en overleden 

familie Bisschops-Maessen  

Zaterdag 8 augustus  
   H. Dominicus, priester H.  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
13.00 uur Pl. herdenkingsdienst Mariëtte 

Paquay-Heijnen

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

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 

- 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  

Zondag 28 juni 

    Dertiende Zondag door het jaar   
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina  

 Zondag 5 juli   
   Veertiende Zondag door het jaar      
09.30 uur gestev voor  zielenrust v overl   
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubert.  
Catharina Krux  
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Zondag 12 juli       
  Vijftiende Zondag door het jaar                
09.30 uur gestev zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  
Catharina Krux  
Zondag 19 juli    
    Zestiende Zondag door het jaar  

09.30 uur pljrd v overledenen vd families 

Wiktor en Fruehling; gestev v zielenrust v 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Cath. Krux  

Zondag 26 juli   

   Zeventiende Zondag door het jaar                 

09.30 uur gestplev vd zielenrust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  

Zondag 2 augustus 

   Achttiende Zondag door het jaar                 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina  

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 
Zondag 28 juni  
   Dertiende Zondag door het Jaar 
10.00 uur Geen dienst 

Donderdag 2 juli                                       

10.30 uur kinderen vd Kinderkrans; v 

overl. leden vd Aartsbroederschap; overl 

echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 4 juli 
09.00 uur Voor een bijzondere intentie, 
overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 5 juli  Bedevaart Einighausen. 
   Veertiende Zondag door het jaar   
10.00 uur Jaardienst Louis Wagemans en 
Mia Wagemans-Frenken, echtp. Caulfield-
Tholen. 
Donderdag 9 juli  
   HH Martelaren van Gorcum 
10.30 uur, kinderen vd Kinderkrans; v 
overl. leden van de Aartsbroederschap; 
voor echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 11 juli  
  H. Benedictus, abt  patroon van Europa 
09.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 12 juli     
   Vijftiende Zondag door het jaar   
10.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 16 juli                               
10.30 uur Jrd v Mietsie Jacobs-v Thoor; v 
kinderen Kinderkrans; overl led Aartsbroe-
derschap; echtp. Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 18 juli 
09.00 uur  overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 19 juli  

   Zestiende Zondag door het jaar          
10.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 23 juli   
   H. Brigitta van Zweden  
10.30 uur vd kinderen vd Kinderkrans; v 
overl. leden vd Aartsbroederschap; echtp. 
Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 25 juli  
   H. Jakobus,  apostel feest                   
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 26 juli 
Zeventiende Zondag door het jaar  

10.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Donderdag 30 juli 

10.30 uur  v de kinderen v Kinderkrans; v 

overl. leden Aartsbroederschap; overl. 

echtpaar Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 1 augustus  

   H. Alfonsus Maria de’Liguori, 

bisschop en kerkleraar 
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen 

Zondag 2 augustus 
   Achttiende Zondag door het Jaar 
10.00 uur v overl. echtp Caulfield-Tholen. 

Donderdag 6 augustus   

   Gedaanteverandering van de Heer 
10.30 uur  v kinderen vd Kinderkrans; vd 
overl. leden vd Aartsbroederschap; overl  
echtp Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 8 augustus    

   H. Dominicus, priester 
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
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Rozenkransgebed: elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur LET OP:  
mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Op woensdagmorgen is Pastoor Kerkhofs vanaf 
10u30-12.00 u aanwezig. Opgave misintenties vòòr maandag 27 juli 2020  (NB LET OP: 

opgave dus ruim 10 dagen eerder voor verschijnen parochieblad!!) 
 

     

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN ---  ONDER VOORBEHOUD  
Op vrijdag 3 juli en 7 augustus (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.               
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.  

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl
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OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL                              
Met ingang van 1 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria & Bernadette-
kapel. 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.  

 
13

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 27 juni 19.00 u Zeswekendienst Math Janssen 

woensdag 1 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

14
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 4 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 8 jul 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

15
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 11 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 15 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

16
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 18 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 22 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

17
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 25 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 29 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

18
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 1 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 5 aug  Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie Maandag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje 
en op vrijdag Lof. Misintenties voor het volgende parochieblad voor 27 juli bij Diaken R. 
Fleischeuer 4528072,Administratie 4152275, het Priesterteam, Kerkbestuur of assistente sacristie 
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Zondag 28 juni  13
e 
Zondag door het Jaar   10.30 uur                                                               

Jaardienst pastoor van Maanen; nadienst  André van Brakel; nad. Margriet Daemen-Hendrix                                                                                                                                    

Zondag   5 juli  14
e
 Zondag door het Jaar   10.30 uur                                                                                                                        

Nadienst André van Brakel; nadienst Margriet Daemen-Hendrix                                              

Zondag 12 juli  15
e
 Zondag door het Jaar  10.30 uur                                                        

nadienst André van Brakel; zeswekendienst Margriet Daemen-Hendrix                                                                                   

Zondag 19 juli  16
e
 Zondag door het Jaar  10.30 uur                                                             

zeswekendienst André van Brakel; v Ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden; ouders 

Bergmans Ruijpers                                                                                                  

Zondag 26 juli   17
e
 Zondag door het Jaar  10.30 uur                                                  

Credo Pugno Mannen; ouders Meulenberg-Thissen en Leentje Fleischeuer-Meulenberg  

Zondag   2 aug.  18
e
 Zondag door het Jaar  10.30 uur  

v overleden parochianen in de coronacrisisdagen.  

OVERLEDEN  Op 11 mei is overleden dhr. Richard Le Haen. Hij woonde Heistraat 12. Dhr. 

Le Haen is 76 jaar geworden. Op 3 juni is overleden dhr. André van Bakel. Dhr. Van Bakel 

woonde in Hoogstaete, Smithlaan 151. Hij is 86 jaar geworden. Zijn zeswekendienst wordt 

gehouden op zondag 19 juli om 10.30 uur. Op 4 juni is overleden mevr. Margriet Daemen-

Hendrix. Zij woonde op de Wilhelminastraat 13-21, maar voorheen op de Verlengde Heinseweg. 

Mevr. Daemen is 81 jaar geworden. Haar zeswekendienst wordt gehouden op zondag 12 juli. 

MARIAKAPEL De 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. Elke donderdag om 19.00 uur is de kapel ook open. Dan 

is er een catechist aanwezig.  
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CORONAMAATREGELEN Vanaf de viering van Sacramentsdag (14 juni) is er 

gelegenheid om ter communie te gaan. Hierbij worden de volgende maatregelen in acht 

genomen: U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Kinderen die niet 

communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand. Vanaf 

1 juli zijn er weer H. Missen mogelijk met 100 mensen. Maar u wordt verzocht de 

geldende maatregelen in acht te nemen.  

Collecte  U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang 

of via een bankoverschrijving.   Muzikale en vocale medewerking Er zijn geen koren 

en er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering                                                                                                                                          

PAROCHIEFEEST/WIJKFEEST    Er is dit jaar geen parochiefeest of wijkfeest 

geweest op zondag 21 juni. We hopen, met Gods zegen, dat we in 2021 wel weer op 

deze feestelijke manier bij elkaar kunnen komen.                                                                    

H. VORMSEL EN H. COMMUNIE   We hebben weer moeten schuiven met de data 

voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Het H. Vormsel wordt gevierd op 

maandag 6 juli om 19.00 uur. We hopen dat deze datum door kunnen gaan, maar er 

blijft onzekerheid i.v.m. het verdere verloop van de Coronamaatregelen. Bij het  

H. Vormsel betreft het een groep leerlingen, die daarna de basisschool zullen verlaten, 

vandaar dat we nog hopen dat het 6 juli mogelijk is. Verder zal de 1e H. Communie nu 

worden gehouden op zondag 20 september om 9.30 uur. Zie volgend volgende blad.  
KOFFIEDRINKEN   Er is voorlopig  geen koffiedrinken i.v.m. het coronavirus.                                                                                                                                          
THUISCOMMUNIE De thuiscommunie kan weer gevierd worden vanaf juli/ 
augustus. Wij stellen u op de hoogte wanneer het 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. N.B. Ook voor een bezoek aan ons kantoor 
gelden de Coronamaatregelen. U mag niet ziek zijn of verkouden. We geven geen 
handen en  houden anderhalve meter afstand. U kunt het parochieblad digitaal 
toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.comI   
 

Pastoraal Team: 

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 R. Merkx:  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 
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