
 

 

  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.  

 

 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

23
e
 jrg. - nr.9 – 24 oktober 2020 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 5 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 24 oktober 2020  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 

  

Allerheiligen en Allerzielen 

De Kerk gedenkt begin november alle overledenen. Dat gebeurt in 

twee vieringen. Op 1 november worden allen herdacht die door de 

Kerk officieel ‘heilig’ zijn verklaard. Hun namen, rond de 10.000, 

staan vermeld in het Romeins Martyrologium. Dit is een boek van 

ongeveer 1000 pagina’s, in 2008 verschenen in een Nederlandse 

vertaling. Van iedere heilige staat er een korte levensbeschrijving. 

Op Allerheiligen gedenkt de Kerk al deze heiligen gezamenlijk. Op 

zich is dat natuurlijk een beetje merkwaardig, want ieder heilige 

heeft ook een eigen gedenkdag. St. Jozef (St. Joep) gedenken we 

bijvoorbeeld op 19 maart, de Maagd Maria heeft vele gedenkdagen: o.a. 1 januari, 25 

maart, 31 mei, 15 augustus, 8 september, 8 december: op iedere feestdag wordt een 

bepaald aspect van hun leven belicht. Vrijwel alle heiligen worden herdacht op de dag van 

hun sterven: hun binnentreden in de hemel. De heiligen waarvan de sterfdag niet bekend 

is, worden vaak herdacht op de dag dat er kerk gewijd is die naar hen is vernoemd of de 

dag waarop hun relieken naar die kerk zijn overgebracht (bijvoorbeeld de HH. Petrus en 

Paulus, 29 juni). 

Op Allerzielen gedenken we alle overleden gelovigen die niet heilig verklaard zijn. Onder 

hen zijn ongetwijfeld vele ‘heiligen’. Niet heilig ‘verklaard’ maar gewone mensen die op 

een bijzondere manier Christus present gesteld hebben in de wereld. Publiekelijk of 

verborgen. Die eenvoudige weduwe die lang voor haar zieke man heeft gezorgd, moeders 

die klaarstonden voor hun gezin, mensen die de liefde leefden. Maar ook ‘grote’ mensen 

die er een eer in stelden als bestuurders hun leven te geven voor anderen, die hebben 

bijgedragen aan het welzijn van velen.  

Onder degenen die we op Allerzielen herdenken zijn ook de mensen die nog ‘wachten’ 

om in de hemel opgenomen te worden. Vroeger werden zij de ‘mensen in het vagevuur’ 

genoemd. Een erg ongelukkige term: iets ‘vaags van vuur’. Volgens het Katholieke geloof 

CORONA-MAATREGELEN 
Onlangs hebben de Nederlandse Bisschoppen besloten dat er maximaal 30 personen 

aan de H. Mis mogen deelnemen. Ook wordt het dragen van een mondkapje 

verplicht. 

Mocht het aantal kerkbezoekers in sommige kerken toch de 30 overschrijden, zal 

voor die kerken een aanmeldingssysteem worden gemaakt. U dient bij het 

binnenkomen en voor het ontvangen van de Communie uw handen te ontsmetten. Bij 

de communiceren mag het mondkapje worden afgezet.   

Wij wijzen u op de mogelijkheid via de website de H. Mis te volgen! 

Het ligt in de verwachting dat deze maatgelen nog aangescherpt gaan worden. Voor 

actuele informatie: kijk op de website! 

Alle gegevens in dit parochieblad zijn in verband hiermee onder 

voorbehoud! 
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komen onze gebeden – en heel bijzonder de vruchten van de viering van de H. Mis – ten 

goede aan deze gelovigen. Dat is ook de reden dat er Missen worden opgedragen voor 

overleden gelovigen. We kunnen dus nog iets voor hen ‘doen’! 

Allerheiligen en Allerzielen: hemel en aarde zijn met elkaar verbonden! Onze 

kerkgemeenschap is gróter dan alleen maar de mensen die hier op aarde leven, ook zij die 

ons zijn voorgegaan of nog voorgaan naar de hemel horen wezenlijk bij de Kerk. Zij 

bidden voor ons, wij kunnen voor hén bidden.  

Laten we de heiligen blijven gedenken, hun voorbeeld navolgen en hen vragen onze 

voorsprekers te zijn. Laten we onze overledenen gedenken met dankbaarheid en voor en 

tót hen bidden! 

R. Merkx, deken 

 
DE VIERING VAN ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 

Op zondag 1 november vieren we Allerheiligen. De H. Missen zijn in alle kerken als op 

zondag. In de Missen van Allerheiligen én Allerzielen zullen de overledenen worden 

herdacht.  

Op maandag 2 november vieren we Allerzielen om 8.00u en 19.00u in de Petruskerk. 

 

De gravenzegening vindt plaats op zondag 1 november om 15.00u op de begraafplaats aan 

de Lahrweg. 

Op zondag 1 november om 15.00u worden de urnen gezegend in de Urnenhof 

(voormalige Bernadettekerk aan de Baandert) 

We hopen u daar te mogen begroeten om onze overledenen samen aan te bevelen in Gods 

Barmhartigheid.  

 
ALLERZIELENLIJST 2019-2020 
Hier volgen de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke viering – in het 
afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun 
namen worden genoemd in de Missen van Allerheiligen en Allerzielen. 
 

Alice L'Ortye-Jansen Klinkenbergstraat 11 91 jaar 22-10-2019 

Hans Gerards  Bradleystraat 22  67 jaar  4-11-2019 

Gerda Renkens-Seegers  Smithlaan 21  93 jaar  5-11-2019 

Sophie Hanssen-Arets  Putstraat 124  92 jaar  5-11-2019 

Gerda Cremers-Smeets  Lemborgh  89 jaar  5-11-2019 

Joop Roebroek  Baandertweg 86  67 jaar 12-11-2019 

Paul Simons  Smithlaan 151  88 jaar  21-11-2019 

Nöl Brouwers  Smithlaan 151  92 jaar  25-11-2019 

Marjet Smeets-Sieben  J. Dautzenbergstraat 20  81 jaar  12-12-2019 

Marcel (Cel) Paques  Brandstraat 10  87 jaar  13-12-2019 

Zeef Wolters-Willems  Prinsenbaan 25 K’bosch  74 jaar  14-12-2019 

Ludo Jansen Tomelweg 17 71 jaar  14-12-2019 

Mia Beucken-Bex  Schuttestraat  83 jaar  15-1-2020 

José Smorenberg-Dreissen  Baenjehof 25  88 jaar  15-1-2020 
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Arnold Collé  Handelsstraat 23  87 jaar  16-1-2020 

Gemma Geurts-Hoppenbrouwers E. v Barstraat 237 81 jaar 1-2-2020 

Sjaan Luites-Slaats  Bradleystraat 23  77 jaar  28-2-2020 

Lies Jetten-Baars  Smithlaan 151  92 jaar  3-3-2020 

Marianne Meijntz-Koolen   Haspelsestraat 4 72 jaar  23-3-2020 

Theo Vahsen  Paardestraat 61  80 jaar  4-4-2020 

Mariëtte Paquay-Heijnen  Kastanjelaan 29  87 jaar  7-4-2020 

Nettie Hendriks-Schouteten  Odasingel 619  85 jaar  16-4-2020 

Frits Köhlen Benedictastraat 14 I 86 jaar 30-4-2020 

Jeanne Luijten-Lebens  Bradleystraat 23  85 jaar  29-5-2020 

Gerard Stijnen  Oude Broeksittarderweg 65  79 jaar  4-6-2020 

Lies Schurgers-Thissen  Smithlaan 71  94 jaar  15-6-2020 

Harry Gielen Pr. Kennedysingel 24 90 jaar 16-6-2020 

Harry Sieben Bradleystraat 85 jaar 27-6-2020 

Jo Schmeits-Keulers De Wieer 4 84 jaar 5-7-2020 

Zef Verheijen Scheiffart van Merodestr. 7 81 jaar 7-7-2020 

Ria Roodenburg-Van den Berg  Schuttestraat 2  93 jaar  22-8-2020 

Roos Stemkens Smithlaan 151 85 jaar 31-8-2020 

Manuel Gutierrez Enciso Reigerstraat 57 79 jaar  2-9-2020 

Theo Pastwa Rijksweg Z. 87 83 jaar  30-9-2020 

 
VOOR HEN ALLEN BIDDEN WIJ: HEER, GEEF HEN ALLEN DE EEUWIGE RUST EN HET EEUWIGE 

LICHT VERLICHTE HEN, ZIJ MOGEN RUSTEN IN UW VREDE. AMEN.  

 

  GEBEDSINTENTIES 
De gebedsintentie voor de evangelisatie in 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. De algemene gebedsintentie voor de maand november luidt: 

Kunstmatige intelligentie. Dat de vooruitgang van robotica en kunstmatige 

intelligentie altijd dienstbaar is aan de mensheid. 

    

   oktober   

       2020   

        
  november 
       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. 
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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 rek.nr.: NL51 INGB 0001 0325 40 

 de parochie H. Bernadette-Baandert op rek.nr.: NL07 INGB 0001 5719 73 

 de parochie H. Hart v Jezus-Overhoven op rek.nr.: NL37 INGB 0001 0353 14 

 de parochie H. Paulus-Limbrichterveld op rek.nr.: NL86 INGB 0003 2686 33  

  

 

PLANNING PAROCHIEBLAD JAARGANG 24 – 2021 

jrg-nr van tot drukken bezorgers duur bijzonderheden 

24-1 28-11 9-1-21 17-11 27-11 6 weken 29-11: 1e Advent 

24-2 09-01 13-02 22-12( !) 08-01 5 weken 14-02: Vastelaovend 

24-3 13-02 27-03 02-02 12-02 6 weken 28-03: Palmzondag 

24-4 27-03 08-05 16-03 26-03 6 weken 13-05: Hemelvaart 

24-5 08-05 19-06 27-04 07-05 6 weken 06-06: Sacr.proc. 

24-6 19-06 31-07 08-06 18-06 6 weken 26-07: schoolvak. 

24-7 31-07 11-09 20-07 30-07 6 weken 29-08 Rosazondag 

24-8 11-09 23-10 31-08 10-09 6 weken 13-09: Kevelaer 

24-9 23-10 27-11 12-10 22-10 5 weken Allerh/Allerz 

 

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: maandag t/m vrijdag: 7.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen: 09.00 uur 

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

e
 vrijdag: 10.00 - 17.00 uur 

 

Donderdag 22.oktober, 19. november 2020: Friedensgebet (15.00 - 16.45 Uhr) 

Nach der Gebetsstunde: Zusammensein bei Kaffee und „koekjes“ 

 

Vrijdag 30 oktober 2020 (09.00 – 12.00 uur) 

Feestdag Moeder Maria-Teresa van de H. Jozef 

09.00 uur: H. Mis, daarna koffie 

10.15 uur: Meditatie, impuls ‘Moeder Maria-Teresa’ 

11.30 uur: Middaggebed 



  6 

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 

 
 

 

 
AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT  
in de St.-Michielskerk.   
 

Voor 2020 is het maandelijkse EvaVita ofwel OPEN KERK  vanwege de 
coronacrisis geannuleerd.  
 
DAGELIJKSE 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 

Kapelaan R. Weerawarna, Kloosterplein 10, 

 06 36150481 

   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! 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Meld dit dan op de pastorie: tel. 4512275. Op vrijdag 6 november (1

e 
vrijdag van de 

maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.  
Maak gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag! 
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OVERLEDEN 
 
Manuel Gutierrez Enciso 
Theo Pastwa 

 

 
Reigerstraat 47 
Smithlaan 151  

 

 
79 jaar 
85 jaar 

 

 
†02-09-2020 
†30-09-2020 

       

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

HUWELIJKEN 
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 

 

HET H. DOOPSEL ONTVINGEN 

Amira, dochter van ouders Van de Berg, Dr. Nolenslaan 13-1 * 27-9-2020  

Lotte, dochter van ouders Druiven-Hillen *18-10-2020 

We bidden dat onze dopelingen Amira en Lotte onder de goede zorgen van ouders, 

peetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 

 
 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
 
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 28 november tot 9 januari 
2021.  Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr maandag 16 november 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 

 
Zaterdag 24 oktober  
9.00u Basiliek  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  
Krux; nadienst Theo Pastwa.  
Zondag 25 oktober 30

e
 Zondag door het jaar Verjaardag van de wijding van alle 

kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is.            
11.00u plev. Voor Sef  L’Ortye en Alice L’Ortye-Jansen; gestplev René Oberdorf 
Plev v Maria Smeets uit dankbaarheid (D) 

Maandag 26 oktober 
08.00u v overledenen vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D) 
19.00u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Dinsdag 27 oktober 
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08.00u tev H Geest voor ons bisdom 
19.00u tot lof en zegen aan de Heer 

Woensdag 28 oktober  HH Simon en Judas, apostelen 
08.00u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

19.00u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 

Donderdag 29 oktober 
08.00u v overl vrijwilligers van onze parochie 
19.00u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 

Vrijdag 30 oktober Maria Teresa van de Heilige Jozef, maagd      

08.00u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 

19.00u uit eerbetoon aan de Heer en om zijn welwillende Zegen 
Zaterdag 31 oktober Vigilie Hoogfeest Allerheiligen 
09.00u Basiliek 
18.00u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestplev v 
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  Krux; plev voor 
overl. ouders Moonen-Pollmeijer, Halmans-Claessen en Huub Moonen; nadienst Theo 
Pastwa. 
Zondag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen  
11.00u v de overleden gelovigen die in het afgelopen jaar door de kerk werden begeleid 

naar Gods Koninkrijk (namen zie Allerzielenlijst); gestpljrd overl ouders Wim en Johanna 

Fabus-Könings en zoon Jo; gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; plev  

Maria Josephina Robertz; gestplev v ouders Martijn en Lie Canisius-van Leeuwen  en hun 

dochter Marion; ev. v zielenrust van de overleden leden vd Familie Simonis-Tummers; 

gestplev voor zielenrust v past-deken mgr Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders, de 

echtelieden Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn broer en zusters; v levende leden 

van fam Cremers ; plev voor Ria Roodenburg-van den Berg 

15.00u Gravenzegening Alg. Kerkhof 

15.00u Urnenzegening RK Urnenhof 

Maandag 2 november Allerzielen 
08.00u Requiemmis;  voor alle overleden gelovigen; tev de H. Geest v allen, die in ons 
bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D) 
19.00u Requiemmis voor alle overleden gelovigen; voor de actuele zielzorgelijke 
belangen van bisdom en parochie 
Dinsdag 3 november H. Hubertus, bisschop 
08.00u; plev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid van bescherming en leiding 
(D);  ev overleden ouders Kleikamp-Cremers. 
19.00u tot lof en zegen aan de Heer 
Woensdag 4 november H. Carolus Borromeus, bisschop 
08.00u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
19.00u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Donderdag 5 november  
08.00u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H.Eucharistie(D)  

19.00u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld, 
Vrijdag 6 november Eerste vrijdag van de maand 
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken 
08.00u v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; gestev t.e.v. het Heilig 

Hart van Jezus 
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19.00u uit dankbaarh. bgv de 85
e
 verjaardag van mevr. Janssen-Wieling; ev tev H Hart 

van Jezus tot eerherstel (D).  

Zaterdag 7 november Hoogfeest H. Willibrord, bisschop Verkondiger van ons geloof,   

Patroon van de Ned. Kerkprovincie 

9.00u Basiliek 
Vigiliemis voor de zondag om 

18.00u gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom (D); nadienst Theo Pastwa. 

Zondag 8 november 32
e
 Zondag dh jaar  

10.00u Oecumenische Gebedsdienst Klaproosdag Deze viering is in besloten kring. 

Informatie: Oorlogsgravencomité Sittard, mw. Versteegh, tel. 452 7584 

11.30u (let op afwijkende tijd!) gestpljrd v ouders Jean en Maddalena Oberdorf-

Cuccuru;; plev voor de overl.leden vd familie Paulus; eerste jrd. Hans Gerards (vw 

Kerkbestuur); plev v Jan en Miny Reijnders-Kuijpers; gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers 

en Victor Eijckeler 
Maandag 9 november Feest Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen 
08.00u gestev Twan Douffet 
19.00u v overl vrijwilligers van onze parochie 
Dinsdag 10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 
08.00u ev v overl vd familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D);  

19.00u v overl priesters van onze parochie 
Woensdag 11 november H. Martinus van Tours bisschop  
08.00u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

19.00u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

Donderdag 12 november H. Josafat, Bisschop en martelaar 
08.00u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 

19.00u gestev overl. ouders en grootouders Dols-Peters 

Vrijdag 13 november 
08.00u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie                                                      
19.00u v d allerarmsten uit onze stad 

Zaterdag 14 november 
09.00 Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00u gestplev voor de zielerust 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) 
Zondag 15 november 33

e
 Zondag dh jaar   

11.00u plzwkd Theo Pastwa 

Maandag 16 november  

08.00u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
19.00u Dinsdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije 
08.00u  tot lof en zegen aan de Heer 

19.00u v.d. zieken van onze parochie 
Woensdag 18 november 
08.00u om verlichting van noden in Kerk en Wereld. 

19.00u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
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Donderdag 19 november 
Opdracht van de heilige Maagd Maria                                                  
08.00u ev v d overledenen v fam Joseph Smeets-Bouwels vw dankbaarheid D); 
19.00u voor weldoeners van de parochie 
Vrijdag 20 november 
H. Cecilia, maagd en martelares  

08.00u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 

19.00u overleden medewerkers van de parochie 

Zaterdag 21 november  Opdracht van de heilige Maagd Maria 
9.00 Basiliek  
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00u gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux  
Zondag 22 november CHRISTUS, KONING VAN HET  HEELAL (34

e
 en laatste 

zondag van het kerkelijk jaar)  
11.00u pljrd voor Elly Muijters; plev voor Ria Roodenburg-Van den Berg; gestpljrd overl 
ouders Bèr Daniëls en Mien Daniëls-Laumen en zoon Bèr jr; gestplev Mia Bisschops, 
ouders Bisschops-Maessen en alle overleden familieleden. 
Maandag 23 november 
08.00u tot lof en zegen aan de Heer 
19.00u vd ernstig geestelijke zieken  
Dinsdag 24 november HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en gezellen, martelaren van 
Vietnam 
08.00u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
19.00u v. overleden priesters en diakens van het bisdom Roermond. 
Woensdag 25 november 
08.00u v alle medewerkers in de zorg 
19.00u tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 26 november  
08.00u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
19.00u overleden bisschoppen in het bisdom Roermond 
Vrijdag 27 november 
 08.00u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

19.00u tot lof en zegen aan de Heer 
Zaterdag 28 november  
9.00 Basiliek  
 
 

    ST.-MICHIELSKERK   

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
 
Zondag 25 oktober  
30

e
 Zondag door het jaar    

09.30u gestplev René Oberdorf; gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hub Cath Krux;  

Zondag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen 
09.30u. plev levende en overleden leden van het Acolietencollege St.Petrus;  
ev lev.leden van de fam. Cremers; gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;  
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Zondag 8 november 32
e
 Zondag d/h jaar  

09.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  

Zondag 15 november 33
e
 Zondag dh jaar     

09.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux;  
Zondag 22 november Hoogfeest CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL (34

e
 en 

laatste zondag van het kerkelijk jaar)  
09.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  
 

 
Zondag 25 oktober 30

e
 Zondag door het jaar    

10.00u v. jaardienst voor Piet Veugen ; v de overl. Victor Emanuel Simon ; overl.  
echtp.Caulfield-Tholen  
Donderdag 29 oktober                                
10.30u voor de overl. Angelique Legina Ridderstraat ; v de kinderen v/d Kinderkrans; 
overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 31 oktober   
09.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 1 november Allerheiligen                 
10.00u overl. ouders Castro-Schellinx; overl echtp. Caulfield-Tholen ; v. de levende en 
overl. leden v/d Aartsbroederschap. 
Donderdag 5 november 
10.30u gest. jaardienst Mulder den Boer; v de kinderen v/d Kinderkrans; de over. leden 
v/d Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 7 november   
09.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 8 november 32

e
 Zondag dh jaar                  

10.00u v overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Donderdag 12 november H. Josafat, bisschop en martelaar. 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. 
Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 14 november 
09.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.    
Zondag 15 november   33

e
 Zondag dh jaar  

10.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 19 november    
10.30u  v de kinderen v/d Kinder-krans; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 21 november Opdracht van de Heilige Maagd Maria 
09.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 22 november  CHRISTUS, KONING VAN HET  HEELAL (34

e
 en laatste 

zondag van het kerkelijk jaar)   
10.00u  v levende en overl. leden Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
 

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 14-15.30u!).  Rozenkrans op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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Donderdag 26 november   
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. overl. leden Aartsbroederschap.  
Zaterdag 28 november Z. Maria Helena Stollenwerk. 
09.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
 

 ROZENKRANSGEBED  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30u  

   Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 

   De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollators. 

   Opgave misintenties voor maandag 16 november 2020 (opgave dus ruim 7 dagen  voor 

verschijnen  parochieblad!) 
St. Rosabeeldjes zijn weer verkrijgbaar in het kantoor van de Aartsbroederschap, 

Oudemarkt 20, tegenover de basiliek. 

 

 

Parochie H. Bernadette -Baandert 

 

Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10  4512275 

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

ING-bank: NL07INGB0001571973) 
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ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF ZONDAG 1 NOVEMBER 15.00u 
Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen 
met as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige 
gebedsdienst en ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is 
gekomen. Deze RK Urnenhof is geen opbergruimte of iets dergelijks, maar het is een 
“gewijde” begraafplaats. Daarom ook willen wij ons op zondag 1 november a.s. 
aansluiten bij het wereldwijde gebed van onze Kerk en houden we in de RK Urnenhof om 
15.00 uur de Allerzielendienst. Er wordt een bidprentje uitgereikt met daarop de namen 
van iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn bijgezet.  
Vanwege de Coronapandemie moeten we dit jaar helaas wel enkele vervelende 
beperkingen invoeren. Zo zal het met het parochiekoor Cantate gefuseerde Bernadettekoor 
deze dienst niet kunnen opluisteren. De dienst zal alleen toegankelijk zijn voor 
genodigden, en dat zijn allereerst de nabestaanden van degenen die sinds vorig jaar 
Allerzielen zijn bijgezet. En dit alles is dan ook nog eens onder voorbehoud van alle 
ontwikkelingen. 

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. Het rechtstreekse e-mailadres is: info@urnenhof.nl. 
Het stellen van vragen is niet alleen handig voor uzelf (uw e-mail wordt natuurlijk zo 
spoedig mogelijk beantwoord), maar dit is tevens een hulpmiddel voor de verdere 
inrichting van de website. 
 
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
Met ingang van 1 november geldt de winteropening voor de RK Urnenhof en Maria & 
Bernadettekapel. Dat wil zeggen dat van maandag tot en met vrijdag de openingstijden 
van 11 tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het 
hele jaar van 14 tot 16 uur.  
 
DEKEN MERKX BENOEMD TOT PASTOOR IN VRANGENDAEL 

Op 11 oktober had de parochie Christus’ 
Hemelvaart en H. Jozef het afscheid willen vieren 
van pater Piet Verhagen. Vele jaren heeft hij 
klaargestaan en als oud-missionaris zijn  beste beste 
krachetn gegeven aan deze gemeenschap. Pater 
Verhagen is verhuisd naar het klooster in 
Oosterbeek. Vanwege het gevaar op een 
coronabesmetting vond de leiding van de paters het 

verstandiger om af te zien van een afscheidsviering. 
Met pijn in het hart.. 
In het kader van de groeiende samenwerking tussen 
de parochies van Sittard heeft de bisschop aan deken 
Merkx verzocht de taak als pastoor van Vrangendael 
op zich te nemen. Na een uitgebreide kennismaking 
met het parochiebestuur en de werkgroepen heeft hij 
deze taak graag aanvaard. 
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Als deken van Sittard spreek ik mijn hartelijke dank uit voor de goede zorgen van pastoor 
Piet Verhagen. Namens het dekenaatsbestuur, de dekenale raad, kerkbesturen, collega’s en 
vrijwilligers wens ik hem een gezegende tijd toe in Oosterbeek. R. Merkx 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

30
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 24 okt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 28 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN 

zaterdag 31 okt 19.00 u Voor alle overleden parochianen van het afgelopen jaar 

woensdag 4 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

32
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 7 nov 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 11 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

33
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 14 nov 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 18 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL 

zaterdag 21 nov 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 25 nov 19.00 u 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 14 november: Diaken R. Fleischeuer 4528072,  

Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie. 

Alle overleden parochianen van het afgelopen jaar worden herdacht in de H.Mis 

van Allerheiligen op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur. 

Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie. 
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Zondag 25 oktober 10.30u: 30
e
 Zondag door het jaar                                                                  

Chrit Gruisen vanwege de verjaardag; ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden; 

zeswekendienst Jo Duijsters; Annie Lemmens-Laumen                                                                                                      

zondag 1 november 10.30u:  31
e
 Zondag door het jaar Hoogfeest Allerheiligen, tevens 

Allerzielen  

voor  alle overledenen in dit jaar                                                                                                                                       

Zondag 8 november 10.30u: 32
e
 Zondag door het jaar, tevens gezinsviering                                                                              

jaardienst Maria Elisabeth Gruisen-Jessen, tevens overleden kinderen, klein- en 

schoonkinderen.                                                                             

Zondag 15 november 10.30u: 33
e
 Zondag door het jaar                                                        

Zondag 22 november 10.30u: 34
e
 Zondag door het jaar: Hoogfeest CHRISTUS 

KONING VAN HET HEELAL 

 

GEDOOPT  
Op 4 oktober is gedoopt Oscar Pérez Cruz Lucassen, Gulickstraat 38 Ophoven - Sittard 

 

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.  

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 

Allerheiligen en Allerzielen worden in onze kerk samen gevierd op zondag                  

1 november 2020. In onze parochiegemeenschap herdenken wij dan om 10.30 uur de 

overledenen, die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd en wiens kruisje in de 

gedachteniskapel hangt. Ook zullen er gedachtenisprentjes uitgedeeld worden waarop de 

namen vermeld staan van de overledenen sinds 1 november 2019. 

WIJ HERDENKEN                                                                                                                                                                
Martha Eummelen – Goërtz 86 jaar  †14 – 01 – 2020                                                                   

Harie van Heugten  89 jaar  †07 – 03 – 2020                                                            

Rika Kusters   82 jaar  †24 – 04 – 2020  

Richard Le Haen   76 jaar  †11 – 05 – 2020                                                      
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Andre van Bakel   86 jaar  †03 - 06 –  2020                                                               

Margriet Daemen-Hendrix 81 jaar  †04 – 06 – 2020                                                             

Lenie Parren-Tummers  95 jaar  †29 – 06 – 2020                                                         

Mia Ubachs-Mouchard  79 jaar  †02 – 07 – 2020                                                              

Truus Janssen-Goossens  98 jaar  †28 – 07 – 2020                                                        

Mieke Meeuws   77 jaar  †12 – 08 – 2020                                                                  

Joop (Jo) Duijsters  94 jaar  †18 – 08 – 2020     

Mogen zij allen rusten in de Vrede van de Heer                                                                                                       

LIVESTREAM   
Al vele maanden zijn wij in de 'ban' van het corona-virus. Laten wij hopen en bidden dat 

het tij gauw zal keren maar voorlopig is het virus nog onder ons. Zoals u weet hebben wij 

in onze parochiekerk al gedurende lange tijd de nodige maatregelen getroffen om een 

mogelijke besmetting in onze parochiekerk tegen te gaan. Maar voor degene die zich 

onveilig voelen, gezondheidsklachten hebben, of die - om welke reden dan ook - niet in de 

gelegenheid zijn om naar onze kerk te komen, bieden wij graag de livestream 

Eucharistievieringen aan vanuit onze H. Hartkerk uit Overhoven.  

Vanaf zondag - 11 oktober - gaan wij nu ook zoveel mogelijk de vieringen vanuit de H. 

Hartkerk uit Overhoven livestreamen. Het zijn de H. Missen die op zondag gehouden 

worden, zoals vermeld in het parochieblad. Wij willen dit niet doen als een 'vervanging' 

van de fysieke aanwezigheid tijdens de Eucharistieviering. Want dit is immers 

onmogelijk. Er mogen mensen naar de kerk komen en zij zijn bij ons dan ook van harte 

welkom! Hoeveel is steeds afhankelijk van de regelgeving van het RIVM en de 

bisschoppenconferentie (wij leven immers van dag tot dag!).  

Hoe werkt nu de livestream?  U heeft twee mogelijkheden om te kunnen livestreamen:                                 

- Ga naar de website: www.voicesofkids.123website.nl                                                                                                                  

Als u op de website van ons kinderkoor bent, klik dan vervolgens in de menubalk op :                                    

'Livestream Parochie Overhoven'.                                                                                                     
- U heeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks naar deze pagina te gaan, door naar de 

volgende site te gaan (of  klik op de link): www.voicesofkids.123website.nl/447376529                                                                       

Tevens proberen wij de livestream online rechtstreeks te publiceren op onze Facebook 

kanalen: Facebook Kerk Overhoven                                                                                                                           

Facebook Kinderkoor 'The Voices of Kids'  
De zondagsvieringen vangen aan om 10.30 uur! De verbinding (beeld) komt online vanaf 

circa 10.15 uur (rond die tijd kunt u beeld zien) 

Mensen die naar de kerk komen vragen wij dringend om een mondkapje te dragen tijdens 

de H. Mis, maar zeker bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het ter 

communie gaan. 

 

KINDERKOOR ‘THE VOICES OF KIDS’                                                                                                            

Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ doet dit jaar mee met de ‘Rabo ClubSupport’. Als u lid 

bent van de Rabobank dan zouden wij het heel fijn vinden als u een stem wilt uitbrengen 

op ons kinderkoor! Met de ‘Rabo ClubSupport’ maken wij kans op een mooi geldbedrag 

voor ons kinderkoor.  In ons koor zingen kinderen tussen 6 en 16 jaar. Wij zijn een 

'laagdrempelig' kinderkoor, d.w.z. dat ALLE kinderen bij ons van harte welkom zijn! Wij 
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vinden dat financiën geen beperking mag zijn voor deelname aan ons koor. Wij hanteren 

daarom géén contributie. Wij repeteren wekelijks en schenken aandacht aan 

zangtechnieken, ritme, meerstemmige gezangen, bewegingen (dans) en het 'samen 

zingen'. Ons kinderkoor zingt op vele plekken in Sittard en omgeving zoals in de 

zorgcentra. Ook zijn wij met onze muziek en zang zeer maatschappelijk betrokken. Zo 

hebben wij de afgelopen maanden (in de corona-tijden) helemaal belangeloos gezongen 

'buiten voor de ramen en ingangen' bij vele zorgtehuizen! Ons kinderkoor is een echte 

'vriendenclub'. Omdat wij géén contributie heffen, en voor zorginstellingen zoveel gratis 

mogelijk willen optreden, is het voor ons koor moeilijk om financiële middelen te 

genereren voor de activiteiten voor onze kinderen. Vandaar doen wij een beroep op jullie, 

via de ‘Rabo Club Support’, zodat wij onze onkosten kunnen 'dekken' en activiteiten voor 

de kinderen kunnen organiseren zoals een jaarlijks uitstapje, het sinterklaasfeest en een 

kerstoptreden.                                                                                                                                          

Elke stem is geld waard. Mogen wij rekenen op uw stem? Stem op: Stichting 

Kinderkoor 'The Voices of Kids'.  Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport                                                                                                                                                                                                                                   

N.B. De stemperiode loopt van 5 oktober tot en met 25 oktober 2020.                                                                           

Namens alle kinderen en het bestuur van ons kinderkoor, HEEL HARTELIJK DANK! 

 

POETSMATERIAAL 

Onlangs hebben wij namens de poetsgroep een oproep gedaan voor poetsmateriaal in  

parochieblad, wijkblad en zelfs ‘De Limburger’ . De reacties waren zeer positief: wij 

hebben verschillende goedwerkende stofzuigers en poetsmateriaal mogen krijgen waar wij 

heel erg blij mee zijn! Hartelijk dank aan deze gulle gevers !!! 

 

KOFFIEDRINKEN 

I.v.m. de nieuwe maatregelen tegen het Coronavirus is er deze maand geen koffiedrinken. 

We bekijken dit van maand tot maand en hopen toch weer zo snel mogelijk dit 

ontmoetingsmoment te kunnen houden. Alles natuurlijk volgens de Corona-regels.                                                                                                                                           

 

THUISCOMMUNIE 

Op zondag 8 november na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen en 

bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze communie ontvangen 

dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.                                                                                                                                       

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 8 november inleveren.                         



  18 

 
 
 

 

KLAPROOSDAG 

Met bewondering heb ik kennisgenomen van de 

vele activiteiten die de Stichting Oorlogsgraven 

Sittard ontplooit. Ook in Roermond werd veel 

aandacht geschonken aan de herdenking van de in 

de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Engelse 

soldaten maar in 

Sittard is het nog 

uitgebreider. Ik 

mocht aanwezig 

zijn bij de 

herdenking op de Engelse begraafplaats in Ophoven. Een 

zeer waardige ‘remembrance’. Ik wist niet dat er zo’n 

groot oorlogskerkhof in Sittard was, eigenlijk midden in 

de stad! 

Op zondag 8 november is de jaarlijkse oecumenische 

gebedsdienst om 10.00u in de Petruskerk. Vanwege het 

corona-maximum van 30 deelnemers is de kerk alleen 

toegankelijk voor genodigden. Voor meer informatie kunt 

u terecht bij mevrouw Versteegh van het Oorlogsgraven-

comité Sittard, tel. 452 7584. R. Merkx 
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KAPELAAN RANIL MEDEBEWONER VAN DE PASTORIE 

Op 1 september is kapelaan Ranil Weerawarna verhuisd naar 

de pastorie aan het Kloosterplein. Hij gaat inwonen bij deken 

Merkx. Rond de benoeming van de nieuwe deken werd de 

discussie gevoerd: moet de deken wel in zo’n groot huis 

blijven wonen? We moeten 

immers als kerken flink 

bezuinigen! Als compromis 

hebben we toen besloten dat 

deken en kapelaan samen de 

pastorie gaan bewonen. Ook 

heeft de grote zaal op de 

begande grond weer de oude 

functie van ‘vergaderkamer’ 

gekregen en is het kantoor 

verhuisd naar de benedenverdieping. Daardoor krijgt de 

pastorie meer het karakter van een parochiecentrum. Ook gaf 

de deken aan de grote tuin graag te willen behouden en af en 

toe ter beschikking te stellen als parochieel ‘evenemententerrein’. Kapelaan en deken zijn 

fervente tuiniers! De pastorie is inmiddels helemaal ingericht en wordt frequent gebruikt 

voor parochiële bijeenkomsten. Deken Merkx: ‘Ik woon geweldig in Sittard!’ 

 

DIAKENWIJDING KAPELAAN RANIL WEERAWARNA 

Kapelaan Ranil Weerawarna – die kapelaan Guus van der Wegen 

gaat opvolgen – wordt op zaterdag 31 oktober om 10.30u in de 

Kathedraal van Roermond tot diaken gewijd door bisschop Smeets 

samen met vier andere wijdelingen. Helaas is de plechtigheid 

alleen toegankelijk voor genodigden vanwege de coronabeperking. 

De wijding wordt echter rechtstreeks uitgezonden via een live-

stream. Op de website www.bisdom-roermond.nl vindt u een 

knopje om de live-stream te openen. Wij hopen dat velen in gebed 

met onze nieuwe kapelaan verbonden zullen zijn!  

Op zondag 1 november – Allerheiligen – zal de kapelaan voor het 

eerst diakonale assistentie verlenen in de Petruskerk.  

De datum van de priesterwijding in Sri Lanka staat nog niet vast maar deze zal 

waarschijnlijk in mei of juni 2021 plaatsvinden. 

 

HET GAAT GOED MET ONZE TOREN 

De werkzaamheden van de renovatie van de toren van de 

Petruskerk vorderen gestaag. Zoals gebruikelijk komen we 

steeds nieuwe mankementen tegen die aandacht vereisen. 

Dat betekent ook: meerwerk en méér kosten!  

Vorige maand bezochten tientallen belangstellenden op 

twee zaterdagen de toren dankzij de welwillende 

medewerking van bouwbedrijf Koninkijke Woudenberg. 

Zij genoten van een adembenemend uizicht en werden 

Eerste vergadering St. Rosacomité 

Verhuizing kapelaan Ranil 
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bijgepraat over de werkzaamheden. 

Wij rekenen erop dat u blijft doneren om het hele werk tot een goed einde te brengen! 

Alvast hartelijk dank! 

 

 

 

Pastoraal Team: 
Deken R. Merkx, Kloosterplein 10                   4512275 

Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107    4008960 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24    4512628 

Kapelaan R. Weerawarna, Kloosterplein 10 06 36150481 

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 

en vrijdag, tussen 10.00 en 12.30u of na telefonische 

afspraak 

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 

Kapelaan R. Weerawarna 

 06 36150481 

mbt pastoraal zieken en ouderen: 

Assistent H. Peters     4512497 
mbt contact zorginstellingen: 

   Diaken R. Fleischeuer  4528072 

 

De Petrustoren bij het ochtendgloren 


