Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
23e jrg. - nr.8 – 12 september 2020
Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 24 oktober 2020
Voor parochianen is dit blad gratis
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

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

www.rk-kerken-sittard.nl
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

Merk(x)waardigste Rosaprocessie sinds 351 jaar…
Het allereerste probleem waar ik als nieuwe deken mee werd
geconfronteerd was: hoe gaan de de St. Rosaprocessie vormgeven
in de huidige coronatijd? Al op 10 juni kwam die vraag ter sprake
bij mijn kennismakingsgesprek met burgemeester Hans Verheijen.
Het was meteen duidelijk: met duizenden mensen de Kollenberg
op is niet verantwoord. Zowel de burgemeester, ik als deken en het
St. Rosacomité zaten in een geweldige spagaat: we willen de
aloude belofte om Rosa te danken voor haar hulp in 1669 niet
verbreken maar we willen ook geen onverantwoorde risico’s
nemen. Eén ding was duidelijk: er komt een processie, maar hoe? Het zal klein moeten,
was de overtuiging van de burgemeester en mij.
Met die boodschap kwam ik bij het St. Rosacomité. Natuurlijk was er teleurstelling. Maar
onmiddellijk werd er niet gedacht in problemen maar in oplossingen. Met een enorme
creativiteit ging het comité aan de slag om een ‘kleine processie’ te organiseren. Meteen
werden contacten gelegd met Omroep L1 om te onderzoeken of we iets konden doen via
de televisie. L1 bleek bereid om een uitzending te verzorgen met beelden van de kleine
processie, opnames van de muziekgezelschappen, interviews, historische beelden en een
getuigenis van St. Rosa ‘zelf’.
Het was een hele opgave om alles in het geheim voor te bereiden. Nog moeilijker was het
om te bepalen hoe we de processie zouden bemensen. Hoeveel en voor al welke mensen
zouden naar boven mogen gaan? Een bijna onmenselijke keuze. Vooral voor mij als
nieuwe deken: ik ken immers nog weinig van de verhoudingen in de parochie. Ik heb me
verlaten op de adviezen van doorgewinterde St. Rosavereerders, leden van het Rosacomité en vele anderen. Maar ik heb mij ook gerealiseerd: je kunt het nooit voor iedereen
goed doen. Er zal ook commentaar komen, er zullen ook mensen teleurgesteld zijn. Maar
we zijn aan de slag gegaan. Met alle energie die in ons was. En ik denk dat we toch
mogen zeggen: het is geslaagd. Gezien de huidige omstandigheden hebben we er het
beste van gemaakt.
Het was een prachtige uitzending op L1. Daar is iedereen het over eens. Onder leiding van
regisseur Tom Doesborg werd een programma neergezet dat Sittard waardig was (zeg ik
als niet Sittardenaar…) Vele mensen hebben kunnen genieten van de uitzending. En heel
velen hebben in de middaguren toch nog de tocht gemaakt naar de St. Rosakapel om – zij
het niet in processievorm – St. Rosa te bezoeken.
Heel veel dank aan allen die hebben meegewerkt aan de Rosaprocessie 2020, de mensen
van L1, de leden van het processiecomité, het St. Rosacomité, de begeleiders van de
processie, onze hulpbisschop en allen die in welke vorm dan ook hebben meegeholpen.
Van harte hopen we dat we het nooit meer op deze manier hoeven te doen maar we
kunnen gelukkig zeggen: de traditie is niet verbroken! Sint Rosa blijven we dankbaar en
vragen heel bijzonder in deze coronatijd dat zij onze voorspreekster wil zijn bij God om
nogmaals een besmettelijke ziekte te bedwingen. Heilige Rosa, bescherm Sittard,
bescherm ons allen. Geef uitkomst nu wij tot u bidden!
R. Merkx, deken
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De basiliek zoekt gastvrouwen en gastheren
In het hartje van Sittard ligt de basiliek, een
bijzondere kerk qua sfeer en uitstraling. Voor
velen is het een toevluchtsoord om even alleen
te zijn, een kaarsje op te steken, te bidden, je
zorgen toe te vertrouwen aan O.L. Vrouw van
het Heilig Hart, of om een luisterend oor te
vinden. Wij ontvangen veel vaste bezoekers
maar de deur staat vanzelfsprekend ook open
voor de vele pelgrims, bedevaartgangers en
dagjesmensen die vaak van verre komen.
Daarom vinden wij het belangrijk dat de basiliek als enige kerk in Sittard zes dagen in
de week open is!
Dit is mogelijk door een enthousiaste groep gastvrouwen
en gastheren. De belangrijkste taken van deze
gastvrouwen en gastheren zijn:
 Het door hun aanwezigheid mogelijk maken de
basiliek open te houden;
 Informatie te geven over kerkgebouw, geschiedenis,
devotie en spiritualiteit;
 Daar waar nodig een praatje te maken, een luisterend
oor zijn.
Vanwege natuurlijk verloop zijn
wij op zoek naar vrijwilligers om
het team te versterken. De
meeste gastheren en gastvrouwen
komen één ochtend of middag
per week of eens in de twee weken. De groep komt enkele keren
per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.
Als u geïnteresseerd bent en meer wilt weten aarzel dan niet om
contact op te nemen met iemand van het basiliek team. Zij
kunnen u alles vertellen over deze mooie dankbare taak.
Voor verder informatie: Basiliek Team Oude Markt 20.
Tel.046-4515141; https://basilieksittard.wordpress.com/informatie/
basiliek@rk-kerken-sittard.nl
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The VOICES OF KIDS
Het Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ is op zoek
naar Kinderen die het kinderkoor willen komen
versterken in het nieuwe schooljaar!
In Sittard bestaat er een heel leuk en
sprankelend kinderkoor: “The Voices of Kids”.
In het komende nieuwe schooljaar zijn wij op
zoek naar kinderen die in ons kinderkoor
willen komen zingen!
Wij zijn een heel gezellig kinderkoor. Naast
zingen ondernemen wij regelmatig leuke
activiteiten zoals uitstapjes, zomerkamp, Sint
Nicolaasviering,
Kerstviering,
Carnaval,
Paasviering, etc.
Bij ons kinderkoor leer je zingen en de techniek ervan. Maar daarnaast leer je ook ‘samen
zingen’ met de andere kinderen en je leert informatie over de ‘muziek’.
Wij treden ongeveer 10x per jaar op. Wij zingen regelmatig in de kerk, maar ook in
bejaardenhuizen, het ziekenhuis en bij de wijkfeesten. Met elkaar zing je dan voor andere
mensen en dat is leuk om te doen. Ons repertoire bestaat uit swingvolle liedjes, maar ook
liedjes van Marco Borsato, Claudia de Breij, Limburgstalige liedjes en Carnavalsliedjes.
Na de zomervakantie, VANAF HALF SEPTEMBER, vangen de repetities weer aan vanaf
vrijdag 11 september. Wij repeteren op de vrijdagavonden van 19.30 uur t/m 20.15 uur in
het parochiezaaltje van de H. Hart kerk te Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS
Sittard). Is vrijdag als repetitiedag een probleem? Dan ben je iedere zaterdag welkom op
de repetitie van 12.35 uur t/m 13.20 uur in de ‘Zaterdag Middag Club’ (ZMC) te Sittard
(President Kennedysingel 20, 6137 AC Sittard.) De zaterdaggroep begint vanaf zaterdag
12 september. Tijdens schoolvakanties heeft het koor vrij.
Je hoeft géén kennis van muziek te hebben of al goed kunnen te zingen. Dit leer je
allemaal bij ons kinderkoor. Want wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan zingen!
Muziek maken met je eigen stem is heel bijzonder! Speel je al een instrument? Neem het
instrument mee naar onze repetities en uitvoeringen. Er zijn altijd liedjes waarbij je mee
kan spelen.
Deelname aan ons kinderkoor is GEHEEL GRATIS!
Kom eens een keertje vrijblijvend kijken naar onze repetitie op een vrijdagavond (vanaf
11 september) of zaterdagmiddag (vanaf 12 september) en neem contact met ons op:
TELEFOON: 06-30567774
Email: voicesofkidssittard@gmail.com
Van harte welkom!
Facebook: Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ Sittard
Website: www.voicesofkids.123website.nl
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GEBEDSINTENTIES
De gebedsintentie voor de evangelisatie in 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. De algemene gebedsintentie voor de
maand oktober luidt: De missie van de leken in de Kerk. Dat de leken,
vooral vrouwen, krachtens hun doopsel een groter aandeel op zich nemen in
leidinggevende functie van de Kerk.

september
2020

oktober
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 …??
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 1e vrijdag), 1e vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
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)
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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.
DDAGELIJKSE 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
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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!

VANWEGE PRIVACY REDENEN WORDEN OP DE WEBSITE GEEN
FAMILIEBERICHTEN MEER GEPUBLICEERD

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 24 oktober tot 28 november
2020. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vòòr maandag 12 oktober 2020 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275 of via mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv
Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op NL98RABO 0147603676 o.v.v.
misintentie en datum. Met het opgeven en betalen van een misintentie in ons parochiecluster geeft men toestemming voor het publiceren van de misintentie in het
parochieblad en de online publicatie daarvan.

ST.-PETRUSKERK
ZATERDAGMORGEN GEEN H MIS in H. Petruskerk, wel om 9.00u Basiliek!
Zaterdag 12 september Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D) ; pljrd overleden ouders Wijshoff-Bormans; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev Arnold Dieteren .
Zondag 13 september 24e Zondag door het jaar
11.00 uur plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk ; gestpljrd ouders TongletWinteraeken; gestpljrd overl echtp Van Groenendael-Wielders.
Maandag 14 september Kruisverheffing
08.00 uur voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D).
19.00 uur ev tev de H. Geest voor allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
om leiding te geven (D).
Dinsdag 15 september, Onze Lieve Vrouw van Smarten
08.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer (D).
19.00 uur Voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D).
Woensdag 16 september HH Cornelius, paus, en Cyprianus

7

08.00 uur voor de zieken van onze parochie.
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen voor bisdom en parochie (D).
Donderdag 17 september H. Lambertus, bisschop en martelaar
08.00 uur ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D).
19.00 uur ev voor de overleden medewerkers van de parochie (D).
Vrijdag 18 september
08.00 uur Om verlichting van noden in de Kerk en Wereld (D).
19.00 uur voor overleden priesters en diakens van het bisdom Roermond.
Zaterdag 19 september
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur pljrd voor Loe Schmeits; gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux,
Zondag 20 september 25e Zondag door het jaar
11.00 uur; pljrd voor ouders Miet Beaumont en Wil Boosten; gestpljrd overl ouders
Baggen-Starmans ; plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers.
Maandag 21 september H, Matteüs, apostel en evangelist
08.00 uur ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D).
19.00 uur Uit eerbetoon aan de heer om zijn welwillende Zegen (D).
Dinsdag 22 september
08.00 uur ev voor de weldoeners van de parochie (D).
19.00 uur voor de zieken van onze parochie.
Woensdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D).
19.00 uur gestev voor Sef Heuts.
Donderdag 24 september
08.00 uur overleden grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis.
19.00 uur voor overleden bisschoppen van het Bisdom Roermond.
Vrijdag 25 september
08.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer (D).
19.00 uur v. overl. priesters en diakens Bisdom Roermond.
Zaterdag 26 september
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur; gestplev v de zielenrust vh overl echtpaar Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux.
Zondag 27 september 26e Zondag door het jaar
11.00 uur plev voor de overledenen van de fam. Douffet; gestplev ouders Zef en Carry
Hamers-Schintz ; pljrd v Mia van Aubel-Arnoldts en haar echtgenoot Guus, en
wederzijdse fam ; plev v Trees en Cor De Wit-Neilen en tevens v Dory Neilen.
Maandag 28 september
08.00 voor overleden medewerkers van de parochie.
19.00 uur Om verlichting van noden in Kerk en Wereld (D).
Dinsdag 29 september HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
08.00 uur voor de zieken van onze parochie.
19.00 uur gestev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord.
Woensdag 30 september H. Hiëronymus,priester en kerkleraar
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08.00 uur voor de weldoeners van de parochie.
19.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer.
Donderdag 1 oktober augustus H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares
08.00 uur uit dankbaarh. vw Christus' permanente aanwzgh. in de H. Eucharistie (D).
19.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer (D).
Vrijdag 2 oktober HH. Engelbewaarders
Eerste vrijdag van de maand
08.00 uur ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D).
19.00 uur v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen.Zaterdag 3 oktober
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur ;ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom (D) ; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux.
Zondag 4 oktober 27e Zondag door het jaar
11.00 uur gestpljrd voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot;
voor de zielenrust van Ria Roodenburg-Van den Berg.Maandag 5 oktober
08.00 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld (D).
19.00 uur ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om
leiding te geven (D).
Dinsdag 6 oktober
08.00 uur ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding
(D).
19.00 uur Voor de algemene noden van de H. Kerk en de Wereld (D).
Woensdag 7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
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 8 oktober
08.00 uur voor overleden bisschoppen van het bisdom Roermond.
19.00 uur voor de zieken van onze parochie.
Vrijdag 9 oktober
08.00 uur ev voor de weldoeners van de parochie (D).
19.00 uur Uit eerbetoon aan de heer om zijn welwillende Zegen (D).
Zaterdag 10 oktober H, Maagd Maria, Sterre der Zee
Ochtendmis 9.00u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D) gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux ; gestplev overl fam Mevissen-Driessen.
Zondag 11 oktober 28e Zondag door het jaar
11.00 uur gestpljrd Thea Bruls-Barleben ; gestplev overl fam Muyres-Maessen.
Maandag 12 oktober
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D).
19.00 uur Tot lof en zegen aan de Heer (D).
Dinsdag 13 oktober
08.00 uur Uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen (D).
19.00 uur voor overleden medewerkers van de parochie (D)
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Woensdag14 oktober
08.00 uur ev v weldoeners parochie (D).
19.00 uur tot lof en zegen aan de Heer (D).
Donderdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels.
19.00 uur voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en wereld.
Vrijdag 16 oktober
08.00 uur voor overleden bisschoppen van het bisdom Roermond.
19.00 uur gestjrd overl echtp Hage-Baggerman.
Zaterdag 17 oktober H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
Ochtendmis 9u in Basiliek
Vigiliemis voor de zondag om
18.00 uur plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; gestev voor zielenrust v
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux.
Zondag 18 oktober 29e Zondag door het jaar
11.00 uur plev voor overleden weldoeners van de H. Petruskerk ; plev Jan en Miny
Reijnders-Kuijpers; plev voor de overleden leden van de familie Landuijt-Willems.
Maandag 19 oktober
08.00 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld(D).
19.00 uur voor de zieken van onze parochie.
Dinsdag 20 oktober
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D).
19.00 uur ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D).
Woensdag 21 oktober
08.00 uur Voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D).
19.00 uur voor de algemene noden van de H kerk en de wereld (D).
Donderdag 22 oktober
08.00 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van Bisdom en Wereld (D).
19.00 uur gestev levende en overl. leden fam. Musolf-Nyssen.
Vrijdag 23 oktober
08.00 uur Voor de algemene noden van de Heilge Kerk en de Wereld (D).
19.00 uur Voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D).
Zaterdag 24 oktober
Ochtendmis 9.00u in Basiliek
ST.-MICHIELSKERK
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
Zondag 13 september 24e Zondag door het jaar
09.30 uur gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux.
Zondag 20 september 25e Zondag door het jaar
09.30 uur; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux.
Zondag 27 september 26e Zondag door het jaar
09.30 uur gestpljrd v RD Jo Simons; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Cath. Krux.
Zondag 4 oktober 27e Zondag door het jaar
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09.30 uur; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux,
Zondag 11 oktober 28e Zondag door het jaar
09.30 uur; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Zondag 18 oktober 29e Zondag door het jaar
09.30 uur gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux,
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 donderdag, tussen 10-12 en 14-15.30 uur!). Rozenkrans op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur
Zaterdag 12 september
09.00 uur v overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 13 september 24e Zondag door het jaar
10.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 17 september H. Lambertus, bisschop en martelaar
10.30 uur overl. echtp Caulfield-Tholen; overl. leden v d Aartsbroederschap; v de kinderen
v/d Kinderkrans.
Zaterdag 19 september
09.00 uur Voor een bijz. intentie; v echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 20 september 25e Zondag door het jaar
10.00 uur Jaardienst voor over. Vader Lodewijk Collé, overl. ouders Stoffels-Loomans en
overl. ouders
Ruyten-Stoffels; Jaardienst ouders Teney-Pennings; voor overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 24 september
10.30 uur Voor de kinderen v/d. Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap, overl.
echtp. Caulfield Tholen.
Zaterdag 26 september
09.00 uur overl. echtp Caulfield-Tholen.
Zondag 27 september 26e Zondag door het jaar
10.00 uur voor overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 1 oktober H. Theresia van Lisieux
10.30 uur v/d kinderen v/d Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 3 oktober
09.00 uur v overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 4 oktober 27e Zondag door het jaar
H. Franciscus van Assisi
10.00 uur Bedevaart Sweikhuizen
Voor de overl. en levende leden v/d Aartsbroederschap v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 8 oktober
10.30 uur v/d kinderen v/d Kinderkrans, overl. leden v Aartsbroederschap; v overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 10 oktober Maria Sterre der Zee
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen.
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Zondag 11 oktober 28e Zondag door het jaar
10.00 uur v overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 15 oktober
10.30 uur v/d kinderen v/d Kinderkrans; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 17 oktober
09.00 uur v. overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 18 oktober 29e Zondag door het jaar
10.00 uur voor de overl. en levende leden v/d Aartsbroederschap oor overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Donderdag 22 oktober
10.30 uur v/d kinderen v/d Kinderkrans, overl. leden v Aartsbroederschap; v overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 24 oktober
09.00 uur v 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 rollators.
Opgave misintenties vòòr maandag 5 oktober 2020
(opgave dus ruim 7 dagen voor verschijnen parochieblad!)
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10  4512275
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973)

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK
Ieder jaar gaat onze parochie op bedevaart naar de Sittardse Basiliek. Sinds enkele jaren
gaan we op de laatste zondag van september en doen we dat niet meer met een
bidprocessie vanaf de Maria&Bernadettekapel in onze voormalige Bernadettekerk, maar
kan iedereen op eigen gelegenheid naar de Basiliek gaan. Onder deze gegevens en omdat
het geen grote bedevaart is, kan deze bedevaart ook in Coronatijd gewoon doorgaan. De
H. Mis in de Basiliek begint om 10 uur.
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 2 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de
H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.
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WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om
aanvullende informatie kunt vragen.
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL
Met ingang van 1 april geldt de zomeropening voor de RK Urnenhof en Maria &
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden
van 10 tot 17 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het
hele jaar van 14 tot 16 uur.

zaterdag 12 sept
woensdag 16 sept

19.00 u
19.00 u

zaterdag 19 sept
woensdag 23 sept

19.00 u
19.00 u

zaterdag 26 sept
woensdag 30 sept

19.00 u
19.00 u

zaterdag 3 okt
woensdag 7 okt

19.00 u
19.00 u

zaterdag 10 okt
woensdag 14 okt

19.00 u
19.00 u

zaterdag 17 okt
woensdag 21 okt

19.00 u
19.00 u

24E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
25E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
26E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
27E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
28E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
29E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof
Misintenties volgende parochieblad tot 10 oktober: Diaken R. Fleischeuer 4528072,
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Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie.
Zondag 13 september 24e Zondag door het jaar`
10.30 uur
Zeswekendienst Truus Janssen-Goossens; jaardienst overleden ouders MeulenbergThissen; nadienst Mieke Meeuws; nadienst Jo Duijsters
Zondag 20 september 25e Zondag door het jaar
9.30 uur
Eerste .H. Communie Basisschool Overhoven & Het Mozaïek
Nadienst Jo Duijsters
Er is op zondag 20 september géén Eucharistieviering om 10.30 uur!
Zondag 27 september 26e Zondag door het jaar
10.30 uur
Eerste.H. Communie Basisschool Loedoes - Hoogveld/Limbrichterveld
Jaardienst overleden ouders Johan en Katharina Claessen-Aufsfeld en zoon Josef;
jaardienst Lambert Heijnen; ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden
Zondag 4 oktober 27e Zondag door het jaar
10.30 uur
Ouders Bergmans-Ruijpers
Zondag 11 oktober 28e Zondag door het jaar, tevens gezinsviering 10.30 uur
zeswekendienst Mieke Meeuws
Zondag 18 oktober 29e Zondag door het jaar
10.30 uur
OVERLEDEN
Op 28 juli is overleden mevr. Truus Janssen-Goossens. Zij woonde Smithlaan 67. Mevr.
Janssen is 98 jaar geworden. Haar zeswekendienst is op zondag 13 september om 10.30
uur.
Op 12 augustus is overleden mevr. Mieke Meeuws. Mevr. Meeuws woonde
Andersonstraat 39 L. Zij is 77 jaar geworden.
Op 18 augustus is op 94-jarige leeftijd overleden dhr. Jo Duijsters. Meneer Duijsters
woonde de laatste tijd in de Baenje, Schuttestraat 2, voorheen op de Parellelweg. Op
zondag 25 oktober is de zeswekendienst voor Jo Duijsters.
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.
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IN MEMORIAM JO DUIJSTERS
Op 18 augustus kregen wij bericht dat Jo Duijsters was overleden. Jo was intens
verbonden met onze kerk. Iedere dinsdag kwam hij op zijn fiets naar de kerk om te
klussen. Samen met vele anderen. Hij had zijn eigen werkplaats en er lag een schrift in de
sacristie waarin we alles dienden op te schrijven wat er kapot was. Dit schrift ligt er nog
steeds! Daar ligt ook de sleutel op van de werkplaats. Die werkplaats was hem heilig
want hij was zuinig op zijn gereedschap. Daar mocht niemand aankomen. Maar Jo liet
zich ook niet onbetuigd bij sneeuwruimen of om de kerk te dweilen. Altijd was hij in de
weer. ‘De handen laten wapperen’ was zijn leuze! Ook in de wijk heeft Jo zich
verdienstelijk gemaakt. Zo heeft hij een (Tafel)tennisvereniging opgezet en actief geld
geworven voor deze vereniging.
Zijn grootste uitdaging was ieder jaar weer de kerststal. Steeds wilde hij hem nog mooier
maken dan in de voorgaande jaren. Hij bezielde al zijn medewerkers met zijn
enthousiasme! Tot op hoge leeftijd was Jo acoliet bij vele uitvaarten. Als dank voor het
vele vrijwilligerswerk ontving hij -samen met zijn vrouw (ook een actieve vrijwilligster)op 30 oktober 2011 de Bene Merenti, de Pauselijke onderscheiding, uit handen van Deken
van Rens. In 2013 werd hij -opnieuw samen met zijn vrouw-Lid in de Orde van Oranje
Nassau. En ondanks zijn hoge leeftijd bleef Jo maar doorgaan. Totdat het niet meer ging.
Het viel hem zwaar om Overhoven te verlaten en ook niet meer in onze ‘zijn’ kerk te
kunnen komen. Jo, wij hebben je moeten loslaten en blijven je altijd dankbaar voor wie je
was en wat je voor de kerk deed. Wij vertrouwen erop dat Jo zijn rust heeft gevonden bij
de Heer en wensen Ank en de kinderen veel sterkte toe bij dit verlies.
EERSTE H. COMMUNIE
De Eerste H. Communie is dit jaar uitgesteld tot zondag 20 september. Door het uitbreken
van het Coronavirus kon de aanvankelijke datum op Hemelvaartsdag niet doorgaan.
Gelukkig lijkt het nu wel mogelijk om deze Eerste H. Communie te laten doorgaan.
Zondag 20 september is het dan zover: dan zullen Noël Haen, Abbygail de Hue, Ryan
Karstenberg, Carmen Marx, Ruben Philippen; Emma Schnieders, Levi Siezenis en Neil
van der Venne voor de eerst keer de H. Hostie ontvangen. Kapelaan van der Wegen heeft
deze jongens en meisjes erop voorbereid en zal in deze H. Mis ook de voorganger zijn.
In de kerk zullen voor de ouders en de naaste familieleden, die door de ouders zijn
opgegeven, plaatsen gereserveerd worden met in achtneming van de coronaregels. Voor
belangstellenden zullen er naar verwachting nog plaatsen in de kerk zijn. U wordt alleen
gevraagd om u ter plekke te laten registreren. Daarna krijgt u ook een plaats toegewezen.
Enkele vrijwilligers zullen U hiervoor aanspreken.
Ouders en familieleden die gereserveerde plaatsen hebben, zijn al geregistreerd. Wel
verzoeken wij hen om zich ook even te melden met hun naam, zodat wij er zeker van zijn
dat iedereen aanwezig is.
Houd er rekening mee dat deze H. Mis een afwijkende begintijd heeft. De H. Mis
begint om 9.30 uur!
Er zal om 10.30 uur géén H. Mis in Overhoven zijn.
Op zondag 27 september is er om 10.30 uur een Eucharistieviering ter gelegenheid van
de Eerste H. Communie van de school Loedoes uit Hoofveld/Limbrichterveld. Zij hebben
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gevraagd om te mogen uitwijken naar onze kerk. Dit i.v.m. de groepsgrootte. Parochianen
uit Overhoven kunnen ook deze H. Mis bijwonen met in achtneming van de
Coronamaatregelen. Dus ook hier wordt u bij binnenkomst geregistreerd.
Wij verzoeken u dringend om al deze regels bij de Eerste H. Communie in acht te
nemen en geen plaats te nemen op of bij gereserveerde plaatsen! Als iedereen
meewerkt wordt het voor de kinderen een onvergetelijke dag!
ZIEKENZALVING
Door de Coronamaatregelen zal er dit jaar geen gezamenlijke ziekenzalving gehouden
worden. Mocht u de ziekenzalving willen ontvangen, kan dit natuurlijk wel op individuele
basis. Neemt u hiervoor contact op met ons parochiecentrum.
DIERENZEGENING
Sinds enkele jaren worden in Overhoven, na de gezinsmis in oktober, de dieren gezegend.
Dit jaar is er door de coronacrisis geen dierenzegening. Wel is er op 11 oktober een
gezinsviering met als thema St. Franciscus.
KOORZANG
Door de Coronacrisis kunnen onze koren voorlopig niet ingezet worden bij de liturgie. Dat
is jammer voor hen, maar ook voor onze parochianen. Het heeft te maken met de
richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en de regels voor ventilatie. Een
cantor of enkele zangers mogen zingen volgens het bisschoppelijk protocol. U als
gelovige mag helaas niet meezingen. Wij zullen proberen -daar waar dit mogelijk is- een
cantor of klein ensemble te vragen om de H. Mis op te luisteren.
POETSMATERIALEN
Er is dringend behoefte aan poetsmaterialen. Daarom doen we opnieuw een oproep. Heeft
u nog ergens een stofzuiger, emmers, dweilen, bezems etc., dan houden wij ons
aanbevolen!
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 4 oktober.
THUISCOMMUNIE
Op zondag 13 september en op zondag 11 oktober 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
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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 4 oktober 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
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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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TORENBIER VERKRIJGBAAR !
Dit najaar is de opbrengst van het Abrassbier door De
Mander beschikbaar gesteld voor de renovatie van de
kerktoren van de Petruskerk.
Oud-burgemeester Sjaar Cox nam op 27 augustus het
certificaat in ontvangst en keurde het bier goed!
Afgelopen zaterdag waren in korte tijd alle beschikbare
500 flesjes uitverkocht. Maar er wordt bij-gebrouwen
zodat iedereen aan zijn trekken komt!
Meer informatie en bestellen op de website van De
Mander Zitterd.
Ook de torenwijn (rood en wit) is nog steeds verkrijgbaar
bij wijnhandel van Berkum in Sittard.
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