
 

 
In verband met een kabelstoring  is de pastorie een aantal weken telefonisch niet 
bereikbaar. U  kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres: 
kantpastoriesittard@gmail.com. Voor dringende zaken kunt u rechtstreeks 
telefonisch contact opnemen met deken Merkx: 06-25570088 of kapelaan Van der 
Wegen: 046-4512628.  
 

  HH MISSEN VANUIT H. PETRUSKERK ZIJN VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN 

 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
23e jrg. - nr.7 – 8 augustus 2020 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 5 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 12 september 2020  

 Voor parochianen is dit blad gratis: voor opgave zie blz.20 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 



 2 

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. In de maand augustus proberen we de H 

Missen vanaf de St. Rosakapel uit te zenden. Als de techniek ons niet in de steek laat zal 

dit worden gerealiseerd door het St.-Rosacomité, vrijwilligers van Zitterd Same, en vele 

anderen!!   

 
 
WOORD VAN DE DEKEN 
 
Dank voor het welkom ! 
Zondag 19 juli was het zover. De vrijdag ervoor had ik met mijn zus 

het hele huis netjes op orde gebracht: je moet toch als nieuwe deken 

een goede indruk maken… Boven is het nog een rommeltje, maar op 

de benedenverdieping straalde de grandeur uit van een echte klassieke 

pastorie. Op zolder lagen een heleboel schilderijen die ik onmogelijk 

allemaal kan ophangen. Maar ik had er alvast twee uitgezocht 

waarvan ik dacht; die zeker! Het waren de portretten van twee van 

mijn illustere 

voorgangers: deken 

Tijssen en deken Ben 

Janssen. Natuurlijk: ik woon in het huis waar 

begin vorige eeuw deken Tijssen woonde, 

wellicht de bekendste deken die Sittard ooit 

heeft gehad en waarvan ik de lijvige 

documentatie van zijn 

heiligverklaringsproces al in handen heb 

gehad. Een grote uitdaging voor mij om het 

nieuw leven in te blazen… En dan het portret 

van deken Janssen. Ik heb hem leren kennen 

als leerling van het Bisschoppelijk College in 

Roermond. Hij was daar net gestopt als 

prefect en benoemd tot deken in Tegelen 

maar hij bleef nog altijd graag verbonden met 

‘zijn’ leerlingen. Samen met zijn goede 

vriend Jo Hansen organiseerde hij veel 

activiteiten voor de leden van de vroegere 

Eucharistische Kruistocht (EK). Als jonge 

gymnasiasten werden we meegesleept 

langs alle culturele en kerkelijke 

bezienswaardigheden in de hele Euregio. 

Achteraf gezien denk ik: daar is de basis 

gelegd voor mijn roeping tot het 
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priesterschap. Daarom kijk ik graag naar zijn portret: het roept veel dankbare 

herinneringen op. Natuurlijk wil ik mijn voorganger Wilbert van Rens niet tekort doen: 

aan hem heb ik het meest te danken. Er was  een jarenlange vriendschap en nu 

beantwoordt hij allerlei moeilijke vragen die ik  ‘nieuwkomer’ heb. Hij leeft enorm mee! 

Maar deken van Rens is niet zo van de portretten, toch hoop ik te zijner tijd ergens een 

mooie foto van hem te kunnen ophangen.   Ja, die pastorie… Het huis straalt iets heel 

waardigs uit. Brede gangen, een grote ‘zaal’, een echte stadstuin… Alles goed 

onderhouden: ik voel me er thuis!En dan de installatie… Corona-proof! Het was een hele 

tour om te bepalen wie u wel en wie niet uitgenodigd kon worden. In zo’n omvangrijk 

werkgebied zit je natuurlijk zó aan 100 gasten! 

Samen met het kerkbestuur hebben we gewikt en 

gewogen en uiteindelijk dacht ik, hebben we het tot 

een goed einde gebracht. De installatieplechtigheid 

was een gebedsdienst zodat de liturgie zo eenvoudig 

mogelijk kon zijn. Normaal gesproken krijgt de 

nieuwe pastoor allerlei liturgische voorwerpen 

uitgereikt om de diverse opdrachten van het 

pastoraat te symboliseren (evangelieboek, 

hostieschaal, biechtstola etc.). Dat werd om 

‘veiligheidsredenen’ weggelaten. Alle pastoors van 

het dekenaat waren als echte ‘kannuniken’ in de 

koorbanken gezeten en telden dus niet mee ‘bij de 

100’. Pastoor Achten van Elsoo en pastoor 

Quaedvlieg van Geleen traden op als getuigen. Vicaris generaal Maessen verrichtte 

namens de bisschop de installatie. De plechtstatige teksten van de ambsteed en de 

inspirerende lezingen en het geestelijk woord van de vicaris werden afgewisseld met 

prachtige gezangen uit cantates van Bach en Händel met voor mij als hoogtepunt de aria 

‘Hilf Gott dass es uns gelingt und Dein Feuer in uns dringt’ een aria die volgens mij 

uitdrukt waar wij in deze tijd het meest behoefte aan hebben: God, doordring ons met de 

vreugde van uw heilige Geest! Maak weer blijde gelovigen van ons!  

Ik mocht het ‘laatste woord’ spreken: een soort mission-statement: ‘Laten we ons niet 

blindstaren op lege kerken en klagen dat alles achteruitgaat. Laten we vertrouwen dat God 

ook in deze tijd met ons is en dat Hij zijn Kerk 

niet in de steek laat. Christus heeft ons een 

Blijde Boodschap nagelaten en wil dat wij 

blijde mensen zijn! Dat moeten wij uitstralen!’ 

Na de viering was er een gezellig samenzijn 

voor een klein gezelschap in de pastorietuin. 

Op coronaveilige afstand genoten we van 

koffie en vlaai en van de hapjes die een van de 

kerkbestuursleden had toebereid.  

Hoewel we geen receptie konden houden, ben 

ik blij met deze goede start. Dank aan allen die 

mij hebben gefeliciteerd, allen die aanwezig 

waren en aan hen die de installatie via de website hebben mee gevolgd, Ik heb er zin in! 

Rob Merkx, deken 
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   GEBEDSINTENTIES 
De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand augustus luidt: De 

Maritieme wereld. Voor allen die werken op zee en ervan moeten leven, 

zoals zeelieden, vissers en hun gezinnen. De algemene gebedsintentie voor 

de maand september luidt: Respect voor de hulpbronnen van onze planeet. 

Dat de hulpbronnen  van onze planeet niet geplunderd worden, maar op een 

rechtvaardige en respectvolle manier worden gedeeld. en oceanen. 

    augustus   
       2020   

        
   september 
       2020        

 

 

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  
 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
Vanaf 1 juli 2020 mag u weer naar de H. Mis in onze kapel komen. 

De voorwaarden zijn: vooraf reserveren, geen gezondheidsklachten 

hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus, een plaats 

aangewezen krijgen, 1,50 meter afstand van elkaar houden 

Aanmelding bij zr. M. Gisela: Tel 046 888 95 93, 

reginacarmelizrg@gmail.com 

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken.  
 

H. Mis: dagelijks om 09.00 uur 

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

e
 vrijdag: 10.00 - 17.00 uur 

 

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. 
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Inleider: Dr. Bernhard Hegge, Spirituaal RolducBegin: Zondag, 16.00 uur - Sluiting: 

Woensdag, 13.30 uurKosten: € 171,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor 

handdoeken) 

 

8 september - 24 november 2020:   De Alpha Cursus in een Katholieke Setting 

Sittard 
Waar? In het gebouw van de ‘Zaterdag Middag Club’  

Wanneer? op dinsdag 8, 15, 22, 29 september, 6, 13, 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november 

2020 van 18.30 tot 21.30 uur.  Bij de cursus hoort ook een weekend op 24 en 25 oktober 

Voor meer informatie en/of aanmelden:  
www.alphasittard.nl, alphacursussittard@hotmail.com 
 

18 - 20 september 2020: Geloofsweekend voor gelovigen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar 
Medische ethiek (deel 1) 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 

Begin: Vrijdag, 17.00 uur - Sluiting: Zondag, 16.00 uur 

Kosten: € 100,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)  

Meer info en opgave: 030  606 26 68, www.platform30plus.nl 
 

Maandag 28 september 2020 (10 - 17 uur): Bezinningsdag  

"Zalig zijn zij, die niet zien en toch geloven!" 

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 

Kosten: € 15,00 (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!  
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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 

 

 
In verband met de 
privacywetgeving mogen 
deze gegevens niet op de 
website worden 
gepubliceerd 

 

 

 

 

 

\ 
 
 
 
 

       

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

 

 

Hebben / Gaan hun Kerkelijk Huwelijk sluiten: 

In verband met de privacywetgeving mogen deze gegevens niet op de website worden 

gepubliceerd 

‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en moge de 

vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’  

(huwelijksliturgie) 

Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk 

te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half 
jaar voor de geplande trouwdatum!  U kunt contact opnemen met 

de deken  046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com 
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H. VORMSEL  
 In verband met de privacywetgeving mogen deze gegevens niet op de website worden 

gepubliceerd 
H. DOOPSEL  *= DATUM DOOPPLECHTIGHEID 

In verband met de privacywetgeving mogen deze gegevens niet op de website worden 

gepubliceerd 

 
 
 
De St. Rosaprocessie die normaalgesproken op maandag- en dinsdagmorgen na St. 
Rosazondag naar de kapel op de Kollenberg trekt, gaat in verband met de 
Coronamaatregelen dit jaar niet door. De intenties die hiervoor besteld zijn worden 
gelezen in de H. mis op de betreffende avond om 19.00 uur in de H. Petruskerk. 
Mocht dit op bezwaar stuiten dan willen wij dit graag in overleg met u anders 
invullen. Neem dan alstublieft contact op.  
 

Wijziging data van 1e 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 12 september tot 24 oktober 
2020.  Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr maandag 31augustus  n 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 parochie-

cluster 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 9.00u Basiliek!                 
Zaterdag 8 augustus  H. Dominicus, priester, Vigiliemis voor de zondag om 
18.00 uur pljrd Bertha Mevissen; plev Hans Gerards en zijn ouders Jeu Gerards en Mia 

Schoonus; gestplev v 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. Jo Schmeits-Keulers en v. Zef Verheijen. 
Zondag 9 augustus Negentiende Zondag door het jaar                
11.00 uur  Voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D) 

Maandag 10 augustus, H. Laurentius, diaken en martelaar 

08.00 uur voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D) 

19.00 uur  
Dinsdag 11 augustus,  H. Clara, maagd   
08.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer (D) 

19.00 uur St.-Rosakapel gestev v zielenrust v pastoor-deken Mgr. Ben Janssen  vw h 

Acolythencollege St.Michael en St.Rosa; ev Ria Wessels-van der Hijden;  v ouders 

Tummers-Janssen en v Gerrit Kolkman; ev Jan en Elly Beursgens-Kessels; ev overl. 

ouders Ben Claessens-Van Eijlen en zoon Eddie Claessens; overl v fam. Albert Steuns; v. 

ouders Houben-Durlinger, ouders Beugels-Vreuls en zoon Karel Beugels; v Thei 

Hunnekens en overl. v.d. fam De Kok; ev Louis Beursgens; ev overl. ouders Gieskens-

Martens en v fam. Gieskens-Muyris;; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en 

Jean Schimmel; v overl ouders Theelen-Verheijen en Linssen-Bakkus; v Wil 

Haustermans, Johny Chua en Mia Chua-Marx; ev ouders Arno & Jeanny Queisen-

Wessels, v Lou Maas; v  Annie en Jan Bormans-Colen;v overl oud.Theelen-Verheijen en 

Linssen-Backus; v Koos Simons; tev H Rosa v bijzondere intentie  

Einde van de dienst Kroedwösj-zegening 

Woensdag 12 augustus 
08.00 uur  
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen voor bisdom en parochie   
Donderdag 13 augustus  
08.00 uur  
19.00 uur ev voor de weldoeners van de parochie (D);  

Vrijdag 14 augustus   H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar                                         
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur om verlichting van noden in kerk en wereld 

Zaterdag 15 augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming Kroedwösj-zegening  

Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 18.00 uur nadienst Jo Schmeits-Keulers en v. Zef 
Verheijen; v. Harie Dieteren; gestpljrd Zef Krekels en tevens v ouders Krekels-Schmeits 
en schoonouders Janssen-Muris; gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Catharina Krux, ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 
zieken en noodlijdenden (D) 

Zondag 16 augustus Twintigste Zondag door het jaar  
11.00 uur; plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers;  

Maandag 17 augustus 
08.00 uur   
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19.00 uur ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid 

(D);voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 

Dinsdag 18 augustus  
08.00 uur  
19.00 uur St.-Rosakapel ev Ria Wessels-van der Hijden; ev Jan en Elly Beursgens-

Kessels; ev overl. ouders Ben Claessens-van Eijlen en zoon Eddie Claessens; ev Louis 

Beursgens; ev overl. ouders Gieskens-Martens en v fam. Gieskens-Muyris; ev ouders 

Houben-Durlinger,  ouders Beugels-Vreuls en zoon Karel Beugels; ev ouders Pierre Clerx 

en Antje Clerx-Bosch; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel; 

gestev voor zielenrust v. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw St. Rosacomité; jrd Zef 

Schurgers en jrd Leny Schurgers-Schins; v overl Thei Hunnekens en overl vd fam De 

Kok; v Wil Haustermans Johny Chua en Mia Chua-Marx;ev ouders Arno & Jeanny 

Queisen-Wessels; v Annie en Jan Bormans-Colen 

Woensdag 19 augustus 
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 

19.00 uur uit eerbetoon aan de Heer en Zijn welwillende Zegen 

Donderdag 20 augustus H. Bernardus, abt en kerkleraar  
08.00 uur ev Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid (D) 

19.00 uur v. overl. bisschoppen van het Bisdom Roermond. 

Vrijdag 21 augustus H. Pius X, paus 
 08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur v. overl. priesters en diakens Bisdom Roermond 

Zaterdag 22 augustus Heilige Maagd Maria,  Koningin  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag  
18.00 uur pl zswknd v. Jo Schmeits-Keulers; gestplev v de zielenrust vh overl Jan Gerard 
Grijs en Maria Hub Cath Krux 
Zondag 23 augustus H. Rosa van Lima,  patrones v Sittard                                                     
Een-en-twintigste Zondag door het jaar                
11.00 uur Pl. Zswknd Harry Sieben; Pl 6e Jrd v Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid 

(D); pljrd v. Jacob Scheuermann  

Maandag 24 augustus H. Bartolomeüs, apostel 

08.00 v. overl.medew. parochie 

19.00 uur voor de zieken van onze parochie   
Dinsdag 25 augustus   
08.00 uur 
19.00 uur St.-Rosakapel; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean 

Schimmel; ev Ria Wessels-van der Hijden; ev Jan en Elly Beursgens-Kessels; ev overl. 

ouders Ben Claessens-van Eijlen en zoon Eddie Claessens; ev overl. ouders Gieskens-

Martens en v fam. Gieskens-Muyris; Annie en Jan Bormans-Colen; v Wil Haustermans 

Johny Chua en Mia Chua-Marx en Funs Maas, tevens jrd v ouders Haustermans-Beenen, 

ouders Maas-Wolfs en ouders Marx-Boessen;  ev Louis Beursgens;  v Theo Hunnekens en 

overl vd fam De Kok; ouders Houben-Durlinger, voor ouders Beugels Vreuls en zoon 

Karel Beugels 

19.00 uur v algemene noden van Heilige  Kerk en wereld (D) 

Woensdag 26 augustus  
08.00 uur  
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19.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer 

Donderdag 27 augustus H. Monica   
08.00 uur v. overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

19.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer (D) 

Vrijdag 28 augustus H. Augustinus, bisschop en kerkleraar   
08.00 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

19.00 uur ev v overledenen vd fam Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D)  
Zaterdag 29 augustus  Marteldood van de H. Johannes de Doper  
Ochtendmis 9u in Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag  om 

18.00 uur gestplev v de zielenrust vh overl Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath Krux; 

plev Hub Moonen  

Zondag 30 augustus Twee-en-twintigste Zondag door het jaar   
11.00 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D) 

Maandag 31 augustus  
08.00 uur voor de algemene noden van de H kerk en de wereld (D) 

19.00 uur ev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.-Rosacomité); ev Pa 

en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers en Jean Schimmel; Ev Annie en Jan Bormans-

Colen; gestev v zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het Acolythencollege 

St. Michaël en St. Rosa; v Piet Veugen vw Stichting Behoud Kollenberg; ); v overl zoon 

Yoshi Stelten vw sacraments/ rosaprocessie 
belangen van bisdom en parochie  

Dinsdag 1 september HH. Engelbewaarders 
08.00 uur uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
19.00 uur v overl zoon Yoshi Stelten vw sacraments/rosa-processie Ev Annie en Jan 
Bormans-Colen; ev Pa en Ma Schreurs, tevens Paul Schurgers & Jean Schimmel; gestev v 
zielenrust van pastoor-de ev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.-
Rosacomité);ken Mgr. Ben Janssen vanwege de Mander; v Piet Veugen vw Stichting 
Behoud Kollenberg H 
Woensdag 2 september 08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven (D); 
19.00 uur voor overl. priesters en diaken bisdom Roermond 
Donderdag 3 september Verjaardag Wijding kathedraal 
08.00 uur uit dankbaarheid vw Christus' perm. aanwezigheid in H. Eucharistie  

19.00 uur voor de zieken van onze parochie 
Vrijdag 4 september H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar   
Eerste vrijdag van de maand 
08.00 uur gestev tev H. Hart van Jezus; 
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen 

Zaterdag 5 september 
Ochtendmis 9.00u in Basiliek Vigiliemis voor de zondag  om 
18.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria; voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 
bisdom (D); gestplev Winand Kissels en overleden familie en v overleden familie 
Tossaint; v gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux;  
Zondag 6 september Drie-en-twintigste Zondag door het jaar                
11.00 uur pl herdenkingsdienst voor Nellie Hendriks-Schouteten; plev overleden ouders 
Kreijn-Buijzen; gestplev levende en overl leden vd Broederschap Sittard-Kevelaer; 
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gestplev uit dankbaarheid (vw fam v Aubel-Arnoldts; gestpljrd overl ouders Barleben-
Diehl; 
Maandag 7 september  
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie  
19.00 uur  
v overl vrijwilligers uit onze parochies 
Dinsdag 8 september Maria Geboorte 
08.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer (D) 
19.00 uur Uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
Woensdag 9 september  
08.00 uur ev v weldoeners parochie (D) 
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer  
Donderdag 10 september 
08.00 uur om zegen en lof tev Onze Heer  

19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en wereld. 
Vrijdag 11 september 
 08.00 uur v overl huishouders in bisdom 
19.00 uur v overl. medewerkers parochie 

Zaterdag 12 september 
Ochtendmis 9u in Basiliek  

 
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 09 augustus Negentiende Zondag door het jaar                
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux   
Zondag 16 augustus Twintigste Zondag door het jaar    
09.30 uur; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux  

Zondag 23 augustus   Hoogfeest van de H. Rosa van Lima, patronesse van Sittard;  
09.30 uur  gestpljrd v Frits en Riet Pfen-nings-van Santvoord; gestplev 
ouders Wijshoff-Jaeger en hun zoon Karel; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; 
Zondag 29 augustus Twee-en-twintigste Zondag door  het jaar                
09.30 uur; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux,  
Zondag 30 augustus Drie-en-twintigste Zondag door het jaar  
09.30 uur gestpljrd overl ouders Wil en Maria Wauben-Schroen; gestpljrd overl. pastoor-
deken Mgr. Ben Janssen; overl. ouders Jan en  Charlotte Oremus-Roppe en Evrard 
Oremus; gestplev de overl en levende leden van de St.-Rosasociëteit; gestplev vd 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux  
Zondag 8 september Twee-en-twintigste Zondag door het jaar                
09.30 uur v lev en overl leden van de Broederschap Sittard-Kevelaer; gestplev vd 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, 
 
 

 

    ST.-MICHIELSKERK   
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Zondag 9 augustus Negentiende Zondag door het jaar           
10.00 uur Jaardienst Mathieu Weekers, overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Donderdag 13 augustus 
10.30 uur overl. echtp Caulfield-Tholen; overl. leden v d Aartsbroederschap; v de kinderen 

v/d Kinderkrans. 

Zaterdag 15 augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
09.00 uur Voor een bijz. intentie; v echtp. Caulfield-Tholen;  Kroedwösj-zegening. 

Zondag 16 augustus Twintigste Zondag door het jaar 
10.00 uur voor de overl. ouders Heinemans, levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap;  

voor overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Donderdag 20 augustus   
10.30 uur Uit dankbaarheid; v kinderen v/d. Kinderkrans; 

 v/d. overl. ledenveaartsbroederschap, v/h echtp. Caulfield Tholen.  

Zaterdag 22 augustus  Heilige Maagd Maria,  Koningin. 

09.00 uur overl. echtp Caulfield-Tholen.  
Zondag 23 augustus Hoogfeest van de H. Rosa van Lima, patronesse van Sittard 

Eenentwintigste Zondag v/h jaar 
10.00 uur voor overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Donderdag 27 augustus 
10.30 uur H. Monica Gestichte jaardienst verjaardag Felicie Crombach, v/d kinderen v/d  

Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Vrijdag 28 augustus H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 

14.30 uur Huwelijk Wendy Mols met Marcel Werkhoven. 

Zaterdag 29 augustus Marteldood van de H. Johannes de Doper. 
09.00 uur v echtp. Caulfield-Tholen. 

Zondag 30 augustus Tweeëntwintigste Zondag door het jaar 
10.00 uur v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.  

Donderdag 3 september H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar 

10.30 uur  v/d kinderen v/d Kinderkrans, overl. leden v Aartsbroederschap; v overl. echtp. 

 Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 5 september 
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen 

 

Rozenkransgebed 
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 uur  
LET OP:  mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl. 
De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollaters. 
Opgave misintenties vòòr maandag 31 augustus 2020   

(opgave dus ruim 10 dagen eerder voor verschijnen parochieblad!   

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 
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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.  
 
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 
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van 10 tot 17 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het 
hele jaar van 14 tot 16 uur.  
 

 
 

19E ZONDAG DOOR HET JAAR 
zaterdag 8 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 12 aug 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

20E ZONDAG DOOR HET JAAR 
zaterdag 15 aug 20.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 19 aug 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

21E ZONDAG DOOR HET JAAR 
zaterdag 22 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 26 aug 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

22E ZONDAG DOOR HET JAAR 
zaterdag 29 aug 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 2 sept 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

23E ZONDAG DOOR HET JAAR 
zaterdag 5 sept 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 9 sept 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

24E ZONDAG DOOR HET JAAR 
zaterdag 12 sept 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 16 sept 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
Heilig Doopsel 
  
In verband met de privacywetgeving mogen deze gegevens niet op de website 

worden gepubliceerd 

 

 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof 
Misintenties volgende parochieblad tot 5 september: Diaken R. Fleischeuer 4528072,  
Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie. 
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Zondag 9 aug 19e Zondag door het jaar 10.30 uur 
zeswekendienst  Lenie Parren-Tummers, nadienst Mia Ubachs-Mouchard;  

Pater Jacques Alkemade 
Zondag 16 aug 20e Zondag door het jaar, tevens Maria Hemelvaart 
Pater Jacques Alkemade     10.30 uur 
Zondag 23 aug. 21e Zondag door het jaar  10.30 uur 
Zondag 30 aug. 22e Zondag door het jaar  10.30 uur 
Sjeng Frissen vanwege de verjaardag; zeswekendienst Mia Ubachs-Mouchard  

Zondag 6 sept 23e Zondag door het jaar  10.30 uur 
 
GEDOOPT  
 In verband met de privacywetgeving mogen deze gegevens niet op de website worden 

gepubliceerd 
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OVERLEDEN 
In verband met de privacywetgeving mogen deze gegevens niet op de website worden 

gepubliceerd 

 
IN MEMORIAM PATER JACQUES ALKEMADE MSC  
Pater Alkemade werd geboren in Noordwijk op 15 februari 1936. Op 21 september 1956 

deed hij zijn Eerste Professie. Op 3 september 1961 volgde de Priesterwijding in Stein. Op 

25 januari 1964 vertrok hij naar Indonesië(Jakarta) waar hij bleef wonen en werken totdat 

hij in oktober 1977 terugkwam i.v.m. ziekte. In Arnhem werd hij parochie assistent in de 

Martinusparochie en vervolgens pastoor tot oktober 1978 waarna hij op 1 januari 1997 

pastor werd in de parochie Tivoli in Eindhoven en tevens overste van de communiteit. In 

2004 volgde zijn benoeming als overste in Overhoven-Sittard en tevens werd hij lid van 

het Provinciaal Bestuur. Hij was de laatste die de deur sloot van het klooster in 

Overhoven-Sittard. Op 15 januari 2014 kwam hij naar Tilburg, Notre Dame. Op 6 juli 

2020 is hij in het klooster van Notre Dame rustig ingeslapen. Dat hij rust en vrede mag 

ondervinden in Gods eeuwige Liefde.                                                                                                                                                         
 
MARIAKAPEL  
Onze Mariakapel is elke dinsdag om 18.30 uur open. Dan zijn de zusters Dominicanessen 

aanwezig. U kunt een kaarsje opsteken, de stilte opzoeken of 

de rozenkrans mee bidden. Elke donderdag om 19.00 uur is de 

kapel ook open voor het rozenkransgebed. Dan is er een 

catechist aanwezig.     

                                                                                                                                             

H.VORMSEL  
In verband met de privacywetgeving mogen deze gegevens niet 

op de website worden gepubliceerd  
 
 
 
 
MISDIENAAR 
Jordy Derks, misdienaar uit onze H. Hartparochie, heeft op school een spreekbeurt 

gehouden over het dienen bij een H. Mis! Jordy heeft zijn spreekbeurt heel goed 

voorbereid met foto’s, teksten en hij had spulletjes uit de kerk geleend zoals een 

misdienaar toog, de Kinderbijbel, , kaarsen, wierook en nog veel meer. Jordy heeft een 

heel goed cijfer voor zijn spreekbeurt gehaald! Proficiat Jordy en wij zijn ontzettend trots- 

en dankbaar dat jij misdienaar in onze parochie in Overhoven bent! Misdienaar zijn is 

belangrijk werk. Het is ook leuk, je hebt iets te doen en hoeft niet alleen maar stil op je 

plaats te zitten. Een misdienaar helpt  de voorganger bij een viering in de kerk. Je trekt 

daarvoor speciale kleding aan, net als de voorganger. Voor de misdienaar heet dat een 

‘toog’. Je doet dat meestal niet alleen. Vaak zijn er meerdere misdienaars en/of acolieten. 

Wat mag je dan zoal doen? Je helpt bij het klaarmaken van het altaar, en het opruimen 

daarvan na afloop. Je loopt bij het halen en terugbrengen van het evangelieboek mee met 

kaarsen/toortsen. Soms word je gevraagd om misdienaar te zijn bij een andere viering 
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(zoals een huwelijk), dit is heel bijzonder om mee te maken!                                                                                                                                                      

Hoe word je misdienaar? Zowel meisjes als jongens mogen misdienaar worden. Neem 

hiervoor contact op met koster Frans Frissen: TELEFOON 046-4118060  EMAIL: 

fransfrissen@home.nl of meld je aan bij de koster voor of na de viering. Je hoeft 

natuurlijk niet gelijk alles te kunnen, je gaat eerst oefenen en er is altijd iemand die het al 

goed kan en die je dan precies vertelt wat je moet doen.                                                    
 
MARIA HEMELVAART EN DE KROEDWÖSJ      
Op 16 augustus, als wij het feest van Maria Tenhemelopneming vieren, worden in onze 

kerk weer de kruiden gewijd. Volgens de traditie zijn er 7 (heilig getal) kruiden 

achtergebleven op het graf van Maria. De “kroedwösj” is een kruidenboeket, dat bestaat 

uit de volgende gewassen: Twee helende kruiden: duizendblad en boerenwormkruid. 

Twee onheil afwerende kruiden: alsem of bijvoet en koninginnenkruid, ook wel donder- 

of leverkruid genoemd. Twee voor het dagelijks brood: rogge en tarwe. Een boomvrucht: 

het walnotenblad. (bescherming tegen onweer en vliegen). Dit alles wordt samengebonden 

met een blauw lint, de kleur van Maria. U kunt zelf een kroedwösj samenstellen of u kunt 

in onze kerk tegen een vrijwillige bijdrage een kroedwösj krijgen. Deze wordt 

samengesteld door vrijwilligers. o.l.v. mevr. Ans Maessen. Aangezien het veel werk is 

voor onze vrijwilligers (zij moeten de kruiden verzamelen, sorteren en binden) hopen wij 

op een royale gift voor dit tijdrovende werk. Zij doen het echter graag voor u en uw 

bijdrage is voor de instandhouding van onze kerk. 
 
STOFZUIGER EN POETSMATERIAAL GEZOCHT  
De prachtige parochiekerk van Overhoven wordt onderhouden en gepoetst door allemaal 

vrijwilligers. Wij mogen trots zijn dat dit mooie gebouw met veel liefde en zorg door 

vrijwilligers wordt onderhouden. U kunt zich voorstellen dat dit heel veel werk is. Het is 

een grote kerk, dus ook veel vloeroppervlakte die regelmatig een poetsbeurt moet krijgen. 

De vrijwilligers zijn op zoek naar poetsmateriaal voor de schoonmaak. Ze zitten vooral 

verlegen om (een) goed werkende stofzuiger(s) en overig poetsmateriaal (zoals emmers, 

dweilen, etc. Mocht u iets op zolder hebben staan, of met opruimen tegenkomen, gooi het 

dan niet weg, maar maak onze vrijwilligers van de poetsploeg blij! Het materiaal hoeft 

uiteraard niet nieuw te zijn maar moet uiteraard wel goed functioneren. U kunt dit afgeven 

op het parochiekantoor, van dinsdag t/m vrijdag, tussen 10.00 uur en 12.00 uur aan de 

Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard, of bel voor meer info: 06-30567774. Dank u wel 

namens alle vrijwilligers van de poetsploeg van de kerk van Overhoven!                                                                        

 

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE!   
Ook in deze zware coronatijd lopen de kosten voor onze kerk gewoon door. Heeft u nog 

geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 

stand houden!                                                                                                                                    

ING: NL37INGB0001035314 of  Rabobank: NL60RABO0147635594                                                                                                                         
KOFFIEDRINKEN    
Er is weer koffiedrinken na de H. Mis op de eerste zondag van de maand!                               
Deze keer op zondag 6 september 
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THUISCOMMUNIE Op zondag 9 augustus. na 11.15 uur wordt er voor aan huis 

gebonden parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht.                                                                                     

 

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team. 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   

Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 23 augustus inleveren.          
 

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 

 

 
RENOVATIE TOREN PETRUSKERK 
De restauratie van de toren van de Petruskerk vordert 

gestaag. Het grootste deel van de constructieve 

werkzaamheden zit erop. Koninklijk Woudenberg doet 

goed werk in een heel goede samenwerking met het 

kerkbestuur. De mergelwerker is nog volop bezig om alle 

verweerde mergelsblokken te vervangen en de 

ornamenten te herstellen. Echt vakwerk! 

Ik merk dat ook het draagvlak van de acties steeds groter 

wordt. Half Sittard is ‘aan de torenwijn’ (niet meer dan 

twee glaasjes per dag, hoor!) en uit eigen ervanring weet 

ik die prima smaakt. 
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De renovatie van een kerktoren is 

natuurlijk altijd een beetje 

‘dubbel’ voor een parochie. De 

kerktoren is veel méér dan een 

bouwwerk om de klok te luiden 

voor de Missen. De Petrustoren is 

een ‘landmark’, symbool van de 

stad Sittard, de toren is van ons 

allemaal! Daarom rekent het 

kerkbestuur er ook op dat álle 

Sittardenaren hun 

verantwoordelijkheid nemen en 

bijdragen aan hét symbool van de 

stad: de hoogste kerktoren van 

Limburg! (en dat zeg ik als 

Roermondenaar, de toren van de Kathedraal is enkele meters kleiner…!) 

Blijf betrokken bij stad en kerk en steun de donate-acties! Wij rekenen op u! 

 

 

 

 

De pastorietuin: het groene hart van Sittard! 

Een vervaarlijke waterspuwer... 
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TENTOONSTELLING PELGRIMSWEGEN IN PATER KARELHUIS  
Als u een zondagmiddag rust wilt, loop dan eens langs de Geleenbeek naar 

Munstergeleen, naar der Pater Karelkapel. Daar is op dit moment een tentoonstelling 

ingericht over 

pelgrimswegen. De 

kunstenares Vanessa 

Mezzolla heeft in 

samenwerking met Leo 

Baeten een 

‘ervaringstentoonstelling

’ ingericht over de 

voettocht naar het 

Jacobusheiligdom van 

Santiago de 

Compostella. De 

tentoonstelling geeft een 

leuke indruk van wat een 

pelgrim allemaal 

meeneemt op zijn reis en 

wat hij allemaal 

meemaakt.  

Deken Merkx mocht op 

zaterdag 25 juli, de feestdag van Sint Jacobus de tentoonstelling openen. Van harte 

aanbevolen. De toegang is gratis. Bereikbaar via de winkel van het Pater Karelheiligdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beetje compassie gevraagd… 
Alle begin is moeilijk… Al de eerste week na mijn installatie moet 

het nieuwe parochieblad verschijnen. Dat is een uitdaging! Deken 

van Rens deed de opmaak grotendeels zelf en iedereen heeft 

natuurlijk zijn eigen trucs om er iets moois van te maken. Ik ook! 

Samen met secretaresse Lilo Daniëls hebben we geprobeerd er iets 

moois van te maken. Neem het ons niet kwalijk als er iets niet 

helemaal klopt. We hebben onze uiterste best gedaan! 

Op de pastorie is achtereenvolgens het internet uitgevallen en daarna 

de telefoon. Ziggo geeft KPN de schuld en omgekeerd… Uren aan de 

telefoon heeft nog geen oplossing gebracht. Maar er wordt aan 

gewerkt!  

Wees alstublieft niet boos als er wat problemen zijn bij mijn 

opstarten. Met een beetje geduld komt alles goed! 

Hartelijk dank! 

Rob Merkx, deken 

De jongedame rechts is de kunstenares… 
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De H.Mis in de Michielskerk op 23 augustus wordt 

verzorgd door een kleine schola met Gregoriaanse 

gezangen: votiefmis ter ere van de H. Rosa. 

In de Petruskerk is om 11.00u een gewone Hoogmis 

 


