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speciale link of verwijzing naar onze kerk.  
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Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 9 januari 2021  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
We beginnen een nieuw kerkelijk jaar. Voor ons is de nieuwe start 
niet op 1 januari maar op de eerste zondag van de Advent. Dan 
begint de voorbereiding op Kerstmis.  
Ik ben nu 4½ maand deken in Sittard. Ik voel me al goed thuis. De 
pastorie is op orde ik woon er heel erg graag. Ik ben ook blij 
verrast door de grote inzet van veel mensen die meewerken op 
allerlei gebied. Zo werd bijvoorbeeld onlangs door een hele ploeg 
vrijwilligers de pastorietuin onder handen genomen. Natuurlijk 
hebben kapelaan Weerawarna en ik ook meegwerkt. Kapelaan van 
der Wegen was een beetje beduusd: hij heeft jarenlang het 
onderhoud van de tuin gedaan en nu moest hij aanzien dat veel de plantjes die hij liefdevol 
verzorgd had, het loodje legden. Maar het is uiteraard de bedoeling dat de tuin snel weer 
‘het groene hart van Sittard’ is.  
De restauratie van de Petrustoren komt in een eindfase: er moet nog een aantal 
mergelblokken worden vervangen maar we verwachten dat voor Kerstmis de steiger is 
afgebroken. Nu de centen nog… 
Er is al een flinke nieuwe inpuls gegeven aan de samenwerking tussen de parochies van 
de binnenstad, Overhoven, Limbrichterveld, Broeksittard en Vrangendael. Er zijn al goede 
ideeën over een nieuwe bestuursstructuur.  
Helaas blijft het kennismaken met alle parochiële vrijwilligers nog een beetje op een laag 
pitje staan: met grote groepen samenkomen kan niet vanwege de coronacrisis. Maar ik heb 
al heel wat mensen ontmoet en veel fijne gesprekken gehad. 
Sinds 1 september woont kapelaan Weerawarna op de pastorie: voor mij persoonlijk 
natuurlijk ook een grote verandering maar het gaat heel goed! En dan komt binnenkort het 
vertrek van kapelaan van der Wegen. Hij zal per 1 december pastoor worden in de 
parochies van Boshoven en Laar. Een grote kindervriend en leraar vertrekt uit Sittard en 
we zullen hem erg missen vooral bij de Zaterdag- en Dinsdagmiddagclub. Jammer dat we 
vanwege corona geen afscheid kunnen nemen zoals we dat zouden willen. 
Wat ook een grote uitdaging wordt: kapelaan Weerawarna is het eerste half jaar nog 
diaken en kapelaan van der Wegen gaat weg. Én ik ben pastoor van Vrangendael 
geworden: een parochie erbij! 
Dat vereist enkele ingrepen in het misrooster omdat we het anders niet rond krijgen. Zeker 
met Kerstmis wordt dat een grote uitdaging, boevendien weten we niet eens hoeveel 

CORONA-MAATREGELEN 
- Alleen toegang tot de kerk als u klachtrenvrij bent 
- Altijd 1,5 m afstand houden 
- Maximaal 30 personen per H. Mis 
- Handen desinfecteren bij binnenkomst 
- Mondkapje dragen gedurende de hele Mis behalve bij de Communie 
- Handen desinfecteren voor de Communie 
- Er mag niet gezongen worden door de gelovigen 
Bij twijfel? Blijf thuis en volg de Mis via de website! 
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mensen er in de Missen mogen komen met Kerst! Ga maar eens organiseren! Kerstmis 
zonder zang? Het wordt spannend… 
U ziet: uitdagingen genoeg! Maar ik mag werken in het vertrouwen dat God zijn Kerk 
leidt en dat we het sámen mogen doen! 
Voor het nieuwe kerkelijke jaar hopen we natuurlijk dat de coronacrisis die alles zozeer 
verlamt, spoedig voorbij zal zijn. Dat we weer samen kunnen komen zoals we dat gewend 
zijn en ook samen weer eens een feestje kunnen vieren! 
Voor de komende advenst wens ik u zegen toe: laten we erop blijven vertrouwen dat onze 
God is: Emmanuël: God mét ons, God vóór ons. Hij laat ons niet in de steek. Dat vieren 
we met Kerstmis! Ondanks de beperkingen: moge het een Zalig Kerstmis worden! 
R. Merkx, deken 

 

Toelichting 
Mistijden veranderen is altijd lastig. Iedereen is gewend aan zijn of haar ‘eigen’ tijd. Maar 
parochies groeien naar elkaar toe en gaan op steeds meer terreinen samenwerken. Daarbij 
is het van groot belang dat we de inzet van priesters zo goed mogelijk benutten. Door alle 
vieringen vast te zetten op twee tijdstippen: 9.30u en 11.00u, kan indien nodig iedere 
priester twee zondagsvieringen doen. Om dit mogelijk te maken is er nergens meer dan 
een half uur in aanvangstijd gewijzigd hoeven te worden. 
Op de weekdagen lijkt de Mistijd van 8.30u ’s morgens het best. De zusters van de 
Kolleberg doen sinds enkele weken de Mis om 7.00u. Hier kunnen allen aan deelnemen 
die in het arbeidsproces zitten. De Mis in de Petruskerk heeft dan al eerste doelgroep de 
senioren van de binnenstad. Naar de kerk komen in het donker brengt extra risico’s met 
zich mee die we willen vermijden door de Mis een half uur later te zetten. 
Vanwege de hoge stookkosten gaan we vanaf maandag 30 november de Mis om 8.30u in 
de Michielskerk doen. Ook vervallen tot mei de avondmissen: enerzijds vanwege de hoge 
stookkosten, anderzijds vanwege de zeer geringe opkomst van gelovigen (gemiddeld 
ongeveer 4 personen) en het feit dat de kapelaan nog geen H. Mis kan opdragen. We 
zullen deze wijziging evalueren en kijken hoe we na Pasen verdergaan. 
Ideeën of wensen kunt u altijd kenbaar maken! We horen ze graag! 

Belangijke wijzigingen H. Missen 

 

- De Mis op maandag t/m vrijdag om 8.00u in de Petruskerk wordt 
verplaatst naar de Michielskerk en het tijdstip gaat naar 8.30u. 

- De avondmis van maandag t/m vrijdag in de Petruskerk vervalt tot 
de priesterwijding van kapelaan Weerawarna. De intenties van de 
avondmis worden verplaatst naar de ochtendmis. 

- De weekendmissen blijven gehandhaafd: enkele tijden worden 
gewijzigd:   

 18.00u Petrus 19.00u Limbrichterveld (ongewijzigd) 
 9.30u: Michiel, Basiliek, Broeksittard 
 11.00u: Petrus, Vrangendael, Overhoven 
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ADVENTSACTIE 2020 
Ook dit jaar zamelt de Adventsactie geld in voor projecten waarin jonge moeders en 
kinderen centraal staan. De actie is dit jaar gericht op de vicieuze cirkel van armoede, 
ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een 
belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar 
zijn. Jonge kinderen die te weinig 
voedingsstoffen binnenkrijgen, lopen 
een blijvende groeiachterstand op. Ze 
worden sneller ziek, ontwikkelen zich 
langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren minder goed op school. De slechte 
voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. De kans is 
groot dat ze later in een lage inkomstensector en dus in armoede terechtkomen. Daarom 
steunt de Adventsactie diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, 
granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. 
Jaarlijks wordt deze campagne gehouden tijdens de vier weken voor Kerstmis: de 
adventperiode.  

 

 

 

Kerstmis en Nieuwjaar vieren in onze parochies 
Kerstavond 24 december 

Kindjewiegen: korte viering voor ouders met jonge kinderen 
Vrangendael: 16.30u  Petrus:17.00u 
Gezinsmis: Eucharistie voor gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar 
Petrus: 18.00u  Overhoven: 18.00u 
Nachtmis: 

Overhoven: 20.00u ■ Limbrichterveld 20.00u ■ Petrus 20.30u ■ Vrangendael: 22.00u  
■ Broeksittard 22.00u ■ Michiel: 23.00u 
Eerste Kerstdag 25 december 
Basiliek: 9.30u ■ Michiel: 9.30u ■ Broeksittard: 10.00u ■ Overhoven:10.30u ■ 
Vrangendael: 11.00u ■ Petrus: 11.00u 
Tweede Kerstdag 26 december 

Basiliek: 9.30u ■ Michiel: 9.30u ■ Broeksittard: 10.00u  ■ Overhoven: 10.30u ■ 
Petrus: 11.00u 
Nieuwjaarsdag 1 januari 
Broeksittard 9.30u ■ Petrus 11.00u ■ 11.00 Overhoven ■ Vrangendael: 11.00u 
(Gebedsdienst) 
We weten nog niet hoeveel aanwezigen mogen worden toegelaten in verband met 

de coronabeperkingen. Er is in ieder geval geen vrije toegang tot de vieringen. U 

dient een (gratis) toegangsbewijs aan te vragen! In het weekend van 12 en 13 

december zal nadere informatie volgen. Het is niet mogelijk eerder te 

reserveren! 
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AD MOSAM BAROCK 

VOM HIMMEL HOCH 
EEN FEESTELIJK ÉN INTIEM 

K E R S T C O N C E R T 18 DECEMBER 
Wat is er met kerst mooier dan je onder te dompelen in een prachtig concert? Ad 

Mosam combineert twee korte kerstconcerten – elk in een prachtige kerkruimte – tot 

één bijzondere kerstervaring. Eeuwenoude melodiëen maken dierbare herinneringen in 

u wakker. Onbekende barokke meesters doen u verwonderen over de rijke kersttraditie. 

 

Tijdloos zijn de koraalmelodiëen van Johann Sebastian Bach, Michael Praetorius en 

Samuel Scheidt die de warmte oproepen van het authentieke kerstgevoel. Ze omlijsten 

de meer feestelijke kerstmuziek zoals Es ist ein Ros entsprungen, O Jesulein Süss en Wie 
schön leuchtet der Morgenstern. Dit concert voeren wij uit met een prachtig vocaal 

kwartet, orgel en cello. 

 

Begeleid door lantaarnlicht gaat u naar de tweede kerkruime waar we u betoveren met 

onbekende feestelijk muziek voor sopraan, trompet, en klein ensemble. 

Van het tedere Ave Maria van Johann Melchior Gletle tot het verhalende 

Weihnachtskonzert van Vierdanck; van de uitbundige trompetklanken van Buonamente 

tot de intieme vioolklanken van Biber. Een bezielend programma met Lore Binon en haar 

kleurenrijke sopraanstem. 

 

U bezoekt op één avond twee korte concerten met twee verschillende bezettingen. 

Vanwege de beperkende maatregelen is er slechts plek voor 30 bezoekers per 

concertlocatie. Natuurlijk houden wij ons aan de coronamaatregelen en wordt er 

rekening gehouden met ruim 1,5 meter afstand tussen iedere bezoeker of huishouden. 

Het is niet mogelijk om de concerten los te bezoeken.  

 

Programma: 
Vom Himmel hoch: een feestelijk én intiem kerstconcert 

Vocale en instrumentale kerst- en advent muziek van Bach, Praetorius, Biber, e.a.  
 

Uitvoerenden: 
Ad Mosam BaRock  

o.l.v. Huub Ehlen en Patrick Vaessens 

m.m.v. Lore Binon, sopraan 

 

Aanvullende info 

Entreeprijs:  € 20,00 

Datum:  Vrijdag 18 december (2 concerten) Sittard 
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Tijd:  19.00u-20.15u (concert 1); resp. 20.45u-22.00u (concert 2)   

  Geen pauze! 

Deuren open: 18.45u (concert 1); resp. 20.30u (concert 2) 

Locatie:  Sint Michielskerk, Markt 24, 6131 EL Sittard; 

  Basiliek O.L.V. van het Heilig Hart, Oude Markt 23, 6131 EA Sittard 

Bezoekers: max. 60 personen per concert (30 personen per locatie) 

Tickets:   www.admosam.nl 

Info :  p.vaessens@admosam.nl  Tel. 046 45 20 721 
 

 

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 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  

 
 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, voor betreden 
van de kapel de handen ontsmetten, mondkapje, een plaats toegewezen 
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.  

  GEBEDSINTENTIES 

De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand december  luidt: voor 

een leven van gebed. Dat onze persoonlijke relatie met Jezus Christus gevoed 
wordt door het Woord van God en een leven van gebed.                         
Algemene gebedsintentie voor de maand januari luidt:Menselijke 

broederlijkheid: dat de Heer ons de genade geeft om in volle broederlijkheid 
met onze broeders en zusters van andere religies te leven, biddend voor 
elkaar en open voor iedereen. 

    

  december  

       2020   

        
  januari 
       2021       
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H. Mis: maandag t/m vrijdag: 7.00 uur; zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00 uur 
Eucharistische aanbidding: zondag: 10.00 – 17.00 uur (niet na de 1e vrijdag) 

    1e vrijdag: 10.45 - 17.00 uur 
 

Zaterdag 12 december 2020 (10 - 17 uur)   Bezinningsdag in stilte  

“Maria, de ster van de Hoop” 

ontleend aan de encycliek van paus Benedictus XVI over de Hoop 

 Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch 
Kosten: € 15,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 
 

11 - 13 december 2020 Bezinningsdagen voor gelovigen van 30 tot 50 jaar 
Komt, laat ons naar Bethlehem gaan! 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Vrijdag, 16.30 uur - Sluiting: Zondag, 14.00 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 
 

25 januari – 26 april 2021   De Alpha Cursus in een Katholieke Setting Sittard 
Waar? In het gebouw van de ‘Zaterdag Middag Club’  
Wanneer? op de maandagen: 25 jan., 1, 8, 22 febr., 1, 8, 22, 29 mrt., 12, 19, 26 apr. 

         Bij de cursus hoort ook een weekend op 13 en 14 maart. 
Hoe laat? van 18.30 tot 21.30 uur 
Meer info en/of aanmelden: www.alphasittard - alphacursussittard@hotmail.com 
 

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 bidders die op vaste tijden aanwezig willen zijn bij het Allerheiligste 

 

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 
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   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 4 december en 8 januari (1e vrijdag 
van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht.  
Maak gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag! 
 

 

 

OVERLEDEN 
Jet Kramer-Mastenbroek 
Netty Coenen-Spaetgens 
Ed van den Ende 

 

Smithlaan 151  
Prof. Duboisstraat 1 
Benedictastraat 2-1 

 

87 jaar 
89 jaar 
81 jaar 

 

†26-10-2020 
†06-11-2020 
†15-11-2020 

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        

Noah, zoon van ouders Klooster, Debussystraat 22,  *18-10-2020                      
Laurien, dochter van ouders Nami-Madalo, Schepenstraat 10,  *18-10-2020 
Lotte, dochter van ouders De Ruiter-Hille, In de Winkel 21  *18-10-2020 
Tadeus Slangen, Singelweg 6, *23-10-2020  
We bidden dat onze dopelingen Noah, Laurien, Lotte en Tadeus onder de 

goede zorgen van ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mogen 

opgroeien tot goede christenen. 
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HET H. VORMSEL 

Het H. Vormsel werd toegediend aan Tadeus Slangen, , *23-10-2020 
We wensen hem van harte proficiat en Gods H. Geest voor de toekomst.  
We bidden dat  

  

1
E
 HEILIG COMMUNIE 

OP 13 SEPTEMBER JL. ONTVINGEN 16. KINDEREN DE EERSTE H.COMMUNIE   
 
Sandra Hindi - Lars Lucassen - Rivano Mahalingam - Maartje Verblakt - Julian Van Wijk  
Iann Engemann - Jayden Mevissen Maxime van Neer - Mara Offermans 
Teun Olsen - Cyliana Roberts    Indy Wevers - Ava Lynne Dubislav - 
Jim Borghans –Jay-Liah Bothmer  Kayne Blei.  
 
 
Van harte gefeliciteerd. Mogen onze Communicanten opgroeien als overtuigde christenen 
die met vreugde door het leven gaan en de steun ervaren van het geloof! 
 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 9 januari tot 13 februari 2021.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 22 december 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 28 november  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  
Krux; gestpljrd Wil Sieben; nadienst Jet Kramer-Mastenbroek 
Zondag 29 november 1

e
 Zondag van de Advent 

11.00u gestplev overledenen van de fam. H. Canisius-Baggen en voor Jos Canisius 
Maandag 30 november, H. Andreas, apostel 
8.00u tot lof en zegen aan de Heer 
19.00u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 1 december 
NB!!  In winterperiode (30 november - Pasen zijn de dagelijkse HH Missen om 8.30u 
in de Michielskerk. De H. Mis van 19.00u komt te vervallen   
Zaterdag 5 december  
18.00u gestplev em-deken Cees Buschman ; gestplev Rie en Joop Rutgers ; ev tev 
Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom  (D)  
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gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux 
Zondag 6 december 2

e
 Zondag van de Advent 

11.00u; plev voor de zielenrust van Ria Roodenburg-van den Berg 
Zaterdag 12 december 

Vigiliemis voor de zondag om 

18.00u gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux ; plev fam Dieteren-Hermans; plev Arnold Dieteren ; ev ter ere v 
OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D))Pljrd v overleden 
ouders Wijshoff-Bormans 

Zondag 13 december, 3
e
 Zondag van de Advent, Zondag ‘Gaudete’ 

11.00u gestpljrd Jack en Gerty Hage-Simonis en familie; gestplev echtelieden Jeun en 
Tity Schelberg-Cortenraad  
Zaterdag 19 december 
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00u  voor overl. echtelieden Willems-Willems en zn. Jean en Zef; gestplev v overl 
echtelieden Ellie en Louis Corbeij-Gieskens ;  gestplev voor de zielerust van het overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 

Zondag 20 december, 4
e
 Zondag van de Advent  

11.00u gestpljrd Victor Eijckeler en Elly Eijckeler-Tummers  
Donderdag 24 december HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER  Heilige Kerstavond 

en Kerstnacht 
14.00 uur  Kerstcommunie aan zieken 

17.00 uur Kindje wiegen 

18.00 uur Gezinsmis plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers  

20.00 uur Vigilie met samenzang 
20.30 uur Nachtmis  ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit 
dankbaarheid (D); pljrd echtpaar Noteborn-Meertens; voor overl.ouders Tummers-
Janssen en Gerrit Kolkman; voor Ludo Jansen en Margaretha Koeter-Kroeze; voor Theo 
Vahsen  
Vrijdag 25 december 
Eerste Kerstdag 11.00 uur gestplev Lies Roppe en overl. fam. Roppe-Kissels; plev v 
Noël Ramakers en overl.faml. Ramakers-Indekeu  
Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag 
H. Stefanus, eerste martelaar   

11.00 uur overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis ;gestev voor  
zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina  
Zondag 27 december Feest van de Heilig Familie 
11.00u gestplev de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; gestpljrd Mia 
Rutgers-Hulst en Joop Rutgers en alle levende en overl leden vd fam Rutgers-Hulst; voor 
overl. ldn fam. Gieskens-Martens en Gieskens-Muijres 
Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag Heilige Maria, Moeder van God 
11.00u  ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
Zaterdag 2 januari, HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen 
en kerkleraren 
Vigiliemis voor de zondag om 
18.00u gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, 
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dekenaat en bisdom  (D); gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; 
gestplev Mia Bisschops, ouders Bisschops-Maessen en alle overleden familieleden 
Zondag 3 januari  
11.00u plev voor Ria Roodenburg-Van den Berg; gestev Lies Roppe en overledenen vd 
fam Roppe-Kissels; gestpljrd overledenen vd fam Brouwers-Geraets  
 

    ST.-MICHIELSKERK   
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 29 november 1

e
 Zondag van de Advent 

9.30u gestplev René Oberdorf; gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hub Cath Krux;  
Maandag 30 oktober  
8.30u Tot eerherstel aan het H. Hart van Jezus 
Dinsdag 1 december 
NB!!  In winterperiode (1 dec-4 april zijn de dagelijkse HH Missen om 8.30u in de 
Michielskerk. De H. Mis van 19.00u in de Petruskerk vervalt) 

8.30u tev. de H. Engelbewaarders voor bescherming en leiding (D) tev H Geest voor ons 
bisdom; gestjrd echtpaar Schickx-Tummers 
Woensdag 2 december 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven (D) 
Donderdag 3 december H. Franciscus Xaverius, priester 
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D); ev v het 
welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D 
Vrijdag 4 december Eerste vrijdag van de maand  
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); v Mia Bisschops en overleden familie 
Bisschops-Maessen  
Zondag 6 december, 2

e
 Zondag van de Advent 

9.30u. gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 
Maandag 7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar  
8.30u tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding 
te geven (D) 
Dinsdag 8 december Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, Patroonsfeest 
Bisdom Roermond 
8.30u gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo 
Woensdag 9 december 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Donderdag 10 december 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Vrijdag 11 december Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken 
8.30u ev voor de zielenrust v alle overleden priesters, diakens en missionarissen vh 
bisdom Roermond (D) 
Zondag 13 december, 3

e
 Zondag van de Advent, Zondag ‘Gaudete’ 

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux  
Maandag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar  
8.30u voor Ludo Jansen 
Dinsdag 15 december 
8.30u gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels 
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Woensdag 16 december 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 17 december 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Vrijdag 18 december 

8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Zondag 20 december, 4

e
 Zondag van de Advent 

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 
Maandag 21 december 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D); ev v d overl van de fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid(D) 
Dinsdag 22 december 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Woensdag 23 december 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 24 december Hoogfeest Geboorte van de Heer, Heilige Kerstavond en 

Kerstnacht 
22.45 Vigilie met samenzang 
23.00u Nachtmis gestplev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord ; overl. ouders Daniels-
Colaris, dochter Jenny en zoon Jos. 
Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag Dageraadsmis 
9.30u gestplev Corry Wetzels-Wilms en v bijz. Intentie ; gestplev v overl familie Dols-
Kusters; voor overl. ldn fam. Gieskens-Martens en Gieskens-Muijres; ev v overledenen vd 
fam Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D) 
Zaterdag 26 december Tweede kerstdag 
9.30u  voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie  
Zondag 27 december Feest van de Heilig Familie  
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux  
Maandag 28 december HH Onnozele Kinderen, martelaren 

8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 29 december 
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
Woensdag 30 december 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Donderdag 31 december 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag 
Alleen een H. Mis in de Petruskerk 
Zondag 3 januari 
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 

Maandag 4 januari 
8.30u gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; gestplev Mia Bisschops, 
ouders Bisschops-Maessen en alle overleden familieleden tev de H. Geest v allen, die in 
ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D) 
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Dinsdag 5 januari 
8.30u gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; tev. de H. 
Engelbewaarders voor bescherming en leiding (D) tev H Geest voor ons bisdom 

Woensdag 6 januari 
8.30u gestev overl echtpaar Verviers-Gieskens ; ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de 
moed om godsdienstig leven (D) 
Donderdag 7 januari  
8.30u gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels 

Vrijdag 8 januari  

8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
 

Zondag 29 november  
10.00u voor overl. echtp. Caulfield-Tholen  
Donderdag 3 december                                
10.30u voor Jean Eggen en familie Haustermans-Momm; voor de kinderen v/d 
Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 5 december   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 6 december                  
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen ; v. de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 10 december 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; de over. leden v/d Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 12 december   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 13 december                  
9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 17 december. 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. 
Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 19 december 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 20 december  
9.30u gestichte jaardienst voor Liza Joosten; voor de ouders Boers-Kirkels en dochter 
Annie en zwager Jos Welling en pastoor Quanjel; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 24 december    
10.30u  v de kinderen v/d Kinderkrans; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 

   KERSTAVOND: NB: Er is géén Nachtmis in de Basiliek!  
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag  HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 
9.30u voor Just Kroon, overl. ouders Castro-Schellinx; voor de levende en overl. leden 
Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen 

   De Basiliek is open van 14 – 16 uur 
 

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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Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag 
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
De Basiliek is open van 14 – 16 uur 
Zondag 27 december   
9.30u  voor het overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 31 december   
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. overl. leden Aartsbroederschap.  
Zaterdag 2 januari 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 3 januari   
9.30 uur Gestichte jaardienst voor Mevr. Oberndorff; v de levende en overl. leden 
Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 7 januari   
10.30u v mevr. Tiny Kroon wegens verjaardag; v kinderen v.d. Kinderkrans; v overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 9 januari 
9.00u 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 21 december 2020 (opgave dus ruim voor 

verschijnen  parochieblad!)St. Rosabeeldjes zijn weer verkrijgbaar in het kantoor van de 
Aartsbroederschap, Oudemarkt 20, tegenover de basiliek. 
 
Afscheidswoord kapelaan van der Wegen 
Beste parochianen, 
U kent allen het gezegde; 'Partir c'est mourir un peu:' 'weggaan dat is een beetje sterven.'  
Een beetje sterven aan wat men liefheeft, ja, men verliest iets van zichzelf. Het is een 
citaat van de Franse dichter Edmont Haraucourt. 
Het hele leven worden wij geconfronteerd met afscheid nemen, met loslaten. Afscheid 
nemen van een levensfase, afscheid nemen van een dierbare; afscheid nemen van je eigen 
gezondheid en ga zo maar door. Maar ook afscheid nemen na een ontmoeting of een 
bezoekje.  Afscheid nemen van een parochiecluster; van al die mensen die jou al die jaren 
door dierbaar zijn geworden. Van mensen ook die je gesteund, geholpen en gedragen 
hebben. Mensen met wie ik één in de Heer was.  
Tja, daarom valt het afscheid nemen mij zwaar.  Het maakt mij verdrietig en het doet pijn. 
Daarbij heb ik misschien ook ietwat meer moeite met loslaten dan een ander. U was mij 
namelijk, oh zo dierbaar. 
Bijna 15,5 jaar mocht ik bij u zijn. Ik ben namelijk in mei 2005 van Heerlen naar Sittard 
gekomen. Het was een hele overgang. Heerlen, Oostelijke Mijnstreek, eerder gemêleerd 
door massale immigratie in de mijnwerkerstijd, waardoor er minder dialect gesproken 
wordt en het minder traditioneel is en noem maar op. Hier in Sittard is dat een ander 
verhaal. Er is sprake van mooie Zittische tradities, een prachtige historische binnenstad, 't 
dialect, processies en een sterk verenigingsleven. 
In december 2005 mocht ik hier mijn 12,5 jarig priesterfeest vieren en in juni 2018 mijn 
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zilveren priesterjubileum. Het waren hartverwarmende momenten om nooit te vergeten. 
Nogmaals dank aan allen die deze feesten voor mij op poten hebben gezet. 
En in al die jaren heb ik mogen genieten van het herder zijn hier in Sittard.  
Genoten heb ik van de gezinsvieringen, de wekelijkse lessen op de verschillende 
basisscholen, de door mij gegeven Bijbelcursussen, de ZMC op zaterdag, de ontmoetingen 
op dinsdagmiddag met de ouderen (de DMC), de voorbereidingen op de Eerste Heilige 
Communie en de communievieringen, en zo ook het H. Vormsel, de vele doopsels, de 
huwelijken, de samenwerking met het GMC (gezinsmiscomité), de jaarlijkse 
zomerkampen (al 27 jaar) de huisbezoeken, de vele contacten, teveel om allemaal op te 
noemen.  
Ook waren er veel momenten die eerder dankbaar genoemd mogen worden, de bezoekjes 
aan zieken en stervenden, de ziekenzalvingen, de vele uitvaarten en de voorbereidingen 
hieromtrent, ervaringen die mij rijker maakten. 
Al bij al heb ik in die 15 jaren zoveel mooie mensen mogen ontmoeten op zoveel 
verschillende momenten en fronten dat het voor mij moeilijk is het contact in een keer te 
verbreken. 
Op dinsdag 23 juni j.l. werd mij gevraagd om naar het Bisdom te komen, alwaar ik mijn 
nieuwe benoeming vernam, namelijk pastoor te worden van de parochie H. Oda te Weert- 
Boshoven en de parochie HH Hieronymus en Antonius te Laar. Zoals u allen wel zult 
begrijpen was dit voor mij flink schrikken. Misschien is u dat aan mij ook wel opgevallen.  

Met deze benoeming zal er voor mij een hele 
nieuwe tijd aanbreken. Misschien, hoe moeilijk 
ik het ook vind, vraagt God dit wel van mij. 
Maar dat wil niet zeggen uit het oog uit het hart. 
De beste jaren van mijn leven tot nu toe heb ik 
aan Sittard mogen geven en die zal ik ook 
blijven koesteren.  
Naar eer en geweten heb ik getracht de Heer te 
verkondigen en dat is toch de eerste opdracht 
die ik als priester ontvangen heb. Hij die mij 
geroepen heeft! Met al mijn mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Met al mijn sterke en zwakke 
zijden of karaktertrekken. Ik mocht 15,5 jaar op 
Diens plaats staan achter het altaar, achter de 
ambo, aan het doopvont of ziekbed, op school, 
tijdens jeugdactiviteiten of zomerkampen en 
noem maar op. Echt stilgezeten heb ik niet.  
Misschien mede dankzij mijn ietwat 
ondernemend karakter en uw ontvankelijkheid 
en gastvrijheid.  
Ik heb geprobeerd mij zo dienstbaar mogelijk 

op te stellen en ernaar gestreefd de vragen, die mensen 
hebben, zo goed mogelijk te beantwoorden. Daarin probeerde ik ook de Heer voor te gaan 
en het Christelijk geloof levendig te houden, hetgeen in een tijd als deze niet gemakkelijk 
is. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat ons geloof en vooral de Christelijke cultuur 
bewaard blijven.  

Met moeder, zus en neef 
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Zo probeerde ik ook de christelijke normen en waarden levendig te houden en door te 
geven aan de jeugd en ouderen. En mocht ik mensen pijn en verdriet gedaan hebben, mijn 
oprechte excuses. 
 
Dierbare parochianen, mijn plaats wordt nu ingenomen door kapelaan Ranil. Hij neemt 
het van mij over. Ook voor hem is het beslist een uitdaging. Misschien ook niet altijd 
gemakkelijk. Zoals  
u weet of niet weet, komt hij uit een bisdom in Sri Lanka. Een hele andere cultuur, taal en 
gewoonten. Daar zijn de mensen meer gelovig, de katholieken gaan naar de kerk, leven 
gewetensvol met en voor God en zo met en voor elkaar in gemeenschap. God bindt en 
verbindt mensen in liefde. God is liefde! En zo zijn wij eerder in staat te dragen en 
verdragen. Moge kapelaan Ranil hier in Sittard net zo'n goede tijd hebben als ik heb 
gehad, dat wens ik hem toe. 
 
En tenslotte wil ik u allen héél hartelijk danken voor alles wat u de afgelopen jaren voor 
mij, maar meer nog voor de Kerk hebt gedaan. Ik wens u Gods rijkste zegen, voor u en de 
uwen en alle goeds. 
 
Kapelaan A. van der Wegen 
Mijn nieuwe adres in Weert (Altijd welkom!) 
Vrakkerstraat 21  6002 AT Weert 
Tel.: 0495-532092 Mobiel: 06-34024814  email@avanderwegen.nl 
 
Sittard treurt, Weert is blij! 
Ik heb wel eens gekscherend gezegd: ‘Het zou niet goed zijn als het omgekeerd 
was!’ Voor Sittard is het vertrek van kapelaan van der Wegen een grote aderlating. 
Hij heeft hier heel wat opgebouwd en velen zullen hem missen als priester en als 
mens. Het jeugdwerk heeft dankzij onze kapelaan een enorme impuls gekregen: de 
kapelaan was de Z.M.C.! Maar we zijn er ook van overtuigd dat de goede parochie 
waar kapelaan van der Wegen nu naartoe gaat heel wat jeugd is die zeker zal 
profiteren van de nieuwe pastoor! Oprecht wil ik namens alle kerkbesturen, 
vrijwilligers en andere parochianen kapelaan van der Wegen bedanken voor zijn 
ruim 15 jaar inzet voor onze gemeenschappen, voor jong en oud zonder onderscheid. 
De kapelaan ziet erg op tegen de overstap, dat weten we. Misschien een des te 
grotere vraag aan u allen: blijf de kapelaan in uw gebeden gedenken! Voor God 
bestaan er geen afstanden: we blijven met elkaar meeleven. Kapelaan: heel veel 
sterkte en u mag altijd een beroep doen op mij en de parochianen van Sittard! Alle 
goeds!  
R. Merkx, deken 

 

Afscheidsviering kapelaan van der Wegen 
Kapelaan van der Wegen zal zijn laatste Mis in Sittard doen op zondag 29 november om 
10.30u in de gezinsmis in Overhoven. Helaas is het niet mogelijk een afscheidsfeest te 
organiseren vanwege de coronaregels. We hopen dat er op niet al te lange termijn alsnog 
een gelegenheid komt voor een passende afscheidsreceptie. 
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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) 

 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 4 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie 
in de parochie rondgebracht. Ook op dinsdag 24 december wordt de H. Communie 
rondgebracht. Op de 1e vrijdag in januari 2020 wordt geen H. Communie 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.  
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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 10 tot 16 uur zijn. Op zaterdag en op zon- en feestdagen zijn de openingstijden het 
hele jaar van 14 tot 16 uur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 28 nov 19.00 u 
Jrd Overl. ouders Hendriks-Spijkers, 
zoon Vic, Zus en Zwager 

woensdag 2 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
2

E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 5 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 9 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

3
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 12 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes  
woensdag 16 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

4
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 19 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

donderdag 24 dec 20.00 u Geboorte van de Heer - Heilige Kerstavond /Kerstnacht 

FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE 

zaterdag 26 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 30 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

OPENBARING VAN DE HEER 

zaterdag 2 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 
woensdag 6 jan 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 22 december: Diaken R. Fleischeuer 4528072, 
Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie. 
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Zondag 29 november:  1
e
 Zondag van de Advent, tevens gezinsviering 10.30 uur                                            

Zondag   6 december  2
e
 Zondag van de Advent    10.30 uur                                                           

Zondag 13 december: 3
e
 Zondag van de Advent    10.30 uur                          

Jaardienst Corrie Frissen – van Hoef; jaardienst Ria Schaeken - Kelderman                                            

Zondag 20 december : 4
e
 Zondag van de Advent met boeteviering  10.30 uur  

KERSTMIS:  

Donderdag 24 december: Vigilie van Kerstmis                     18.00 uur 

tevens gezinsviering                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Leentje Fleischeuer-Meulenberg; Paul Cox en Lieske Cox-Lauta van 

Aysma; Mia en Leo Reul, voor Willen en Elisabeth Verleng, voor 

Zuster Christina Op den Camp, voor Louise Boetzkes en voor Aukje 

Thomassen. *)  

Donderdag 24 december:                                                          20.00 uur                             

Vrijdag 25 december: Hoogfeest Geboorte van Jezus         10.30 uur   

Zaterdag 26 december:  Feest H. Stefanus                             10.30 uur            

                                    *) intenties worden gelezen in alle H.Missen met Kerstmis                                              

Zondag 27 december: Feest H. Familie, Jezus, Maria en Jozef    10.30 uur                                                                       

Vrijdag 1 januari:   Octaaf  van Kerstmis        11.00 uur                                                          

Zondag 3 januari:   Openbaring des Heren              11.00 uur                                                            

N.B. Met ingang van 1 januari 2021 zijn de H. Missen om 11.00 uur i.p.v. 10.30 uur (zie 

het bericht elders in dit parochieblad)    

H. MISSEN IN DE H. HART VAN JEZUS-KERK ZIJN VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN: - Ga naar 

de website: www.voicesofkids.123website.nl klik dan vervolgens in de menubalk op : 

'Livestream Parochie Overhoven'.                                                                                                                                    

-of ga rechtstreeks naar deze pagina: 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'  

GEDOOPT   Op 25 oktober zijn gedoopt Junaisa en Juar Zimmerman, Hondsbroek 62, 

Born.  

BOETEVIERING  Dit jaar is er geen extra boeteviering. De boeteviering wordt ingepast in 

de Eucharistieviering van zondag 20 december.  
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KERSTMIS 2020 zal anders zijn dan in andere jaren. Op dit moment weten we nog niet 

met hoeveel mensen we in de kerk bij elkaar kunnen komen. Koren kunnen mogelijk met 

Kerstmis de H. Missen nog niet opluisteren. Voor hen is dit een hard gelag, want voor de 

leden van een koor is het zingen met Kerstmis één van de hoogtepunten van het jaar. 

We zijn nog in overleg hoe we de H. Missen toch zo goed en mooi mogelijk kunnen laten 

doorgaan. Gelukkig kunnen we onze vieringen nu ook via de live-stream doorgeven. 

Maar ondanks Corona en alle beperkingen, die dat oplevert, blijft Kerstmis 2020 nog 

steeds het feest van Hoop en Licht. 

KERKENWACHT  Mensen vragen vaak of de kerk en de Mariakapel  open is voor gebed of 

om een kaarsje aan te steken. Wij willen hier graag aan voldoen, maar dan zijn er 

vrijwilligers nodig, die gastheer of -vrouw willen zijn. Daarom vragen we of er 

parochianen zijn die 1x per week een uurtje tijd hebben om deze taak te vervullen. U 

kunt zich aanmelden bij ons parochiekantoor of via Email: 
parochieoverhoven@gmail.com. Als er voldoende aanmeldingen zijn 

kunnen we in overleg besluiten welke dag en welk tijdstip het meest 

gunstig is voor iedereen. Het zou fijn zijn als er telkens 2 mensen samen 

gastheer/gastvrouw kunnen zijn. 

ADOPTIE GRAF DOOR KINDERKOOR    In het kader van '75 jaar bevrijding' heeft het 

kinderkoor 'The Voices of Kids' uit Sittard het graf van de Britse Soldaat John Alexander 

Devine (23 j., overleden op 24 november 1944) geadopteerd. Het graf is gelegen aan de 

begraafplaats Wehrerweg in Sittard en geadopteerd bij de Stichting 

Oorlogsgravencomité Sittard.                                                                                                                                                             

Het kinderkoor heeft dit graf geadopteerd als teken van respect, bewustwording en het 

'levend houden' van het thema oorlog, vrede en vrijheid. Hiermee wilt het koor de 

kinderen ervan bewust maken dat wij onze vrede en vrijheid hebben te danken aan vele 

mensen die zich hiervoor sterk hebben ingezet en zelfs het leven hebben gegeven. In de 

komende tijd zullen wij middels een gastles, bloemlegging en uiteraard door het 

instuderen van toepasselijke gezangen dit blijven herdenken en hier aandacht aan blijven 

besteden. Op zondag 8 november hebben wij als kinderkoor in de Gezinsviering van St. 

Maarten ook stil gestaan bij '75 jaar bevrijding'. Wij  hebben de oorlogsslachtoffers 

herdacht, met name van de Britse Soldaat John Alexander Devine wiens graf is 

geadopteerd door ons kinderkoor. Zijn naam heeft een plekje gekregen in de 'Memoriam 

Kapel' van de H. Hartkerk te Overhoven. Na afloop van de viering hebben een paar 

kinderen van het koor een bloemstukje gelegd bij het graf. 

 

KERSTPAKKETTEN  Onze jaarlijkse actie  om samen met de stichting ‘Leif en Leid’ 

kerstpakketten te maken met houdbare levensmiddelen is weer van start gegaan. Vorig 

jaar konden we 31 pakketten maken, die dankbaar aanvaard werden. Dit jaar zal de nood 

bij vele gezinnen en alleenstaanden nog groter zijn: door Corona verloren mensen hun 

baan, zagen zich geplaatst voor onverwachte uitgaven en sloeg de eenzaamheid hard 

toe. Breng houdbare levensmiddelen  naar de kerk of het parochiecentrum (Let op de 

houdbaarheidsdatum: minstens tot februari 2021). Wij zorgen dan dat van uw gaven 

kerstpakketten gemaakt worden en dat ze op de goede plaatsen terecht komen. Zo 
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kunnen we toch nog een beetje glans geven aan een feest dat anders gevierd zal worden 

als in voorgaande jaren.                                                                                                                                                 

AFSCHEID KAPELAAN VAN DER WEGEN  Op zondag 29 november zal Kapelaan van der 

Wegen voorgaan in de Gezinsviering in de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard om 10.30 

uur. Het is voor hem de laatste keer, voordat hij naar Weert vertrekt om daar aan een 

nieuwe opdracht te beginnen.                                                                                                                                                                                               

Kapelaan van der Wegen heeft in Overhoven veel kinderen voorbereid op hun Eerste H. 

Communie, het H. Vormsel en heeft hier tientallen  kinderen gedoopt. Hij was bij 

uitvaarten, jubilea en huwelijken. Hij ging voor in de gezinsvieringen en gaf op de school 

catechese les. De kinderen hingen dan als het ware aan zijn lippen. De Z(aterdag) 

M(iddag) C(lub) voorziet in de behoefte van veel kinderen en ouders. Niet alleen omdat 

ze daar naar hartelust kunnen spelen en sporten, maar ook omdat hij daar tijd maakt 

voor een inhoudelijk moment, waarbij ook de boodschap van het evangelie wordt 

doorgegeven. Daarnaast heeft hij veel opgebouwd in onze parochie. Hij was vaak 

aanwezig op parochievergaderingen, stond aan de wieg van organisaties zoals ‘Leif en 

Leid’, richtte mede het kinderkoor ’The Voices op Kids’ op en had een luisterend oor voor 

iedereen: jong en oud. We zullen hem zeker gaan missen!                                                                                                                                  

We zijn kapelaan van der Wegen dankbaar voor alles wat hij voor onze 

parochiegemeenschap heeft gedaan en wensen hem een mooie toekomst in Weert toe.                                                                                                        

Het liefst zouden wij met zoveel mogelijk mensen bij deze Gezinsviering aanwezig zijn. 

Maar vanwege de huidige corona-maatregelen zijn wij beperkt. Met hoeveel mensen wij 

samen mogen komen in de H. Hartkerk weten wij nu niet, maar op dit moment wordt 30 

personen geadviseerd.                                                                                                                                                                                              

U heeft wel de mogelijkheid om de Gezinsviering op zondag 29 november a.s. om 10.30 

uur mee te volgen via livestream. Ga naar: www.voicesofkids.123website.nl (en klik 
vervolgens op de knop ‘Livestream Overhoven’ in de menubalk) of ga rechtstreeks naar 

de webpagina: www.voicesofkids.123website.nl/447376529 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN     Corona heeft tal van sectoren in de 

samenleving getroffen. Heel wat bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn 

misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar dat geldt ook voor de 

parochie. Doordat er heel lang geen vieringen met publiek 

konden plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. 

Terwijl de kosten voor de parochie wel gewoon doorliepen. Ook 

het pastorale werk ging gewoon door. Laat de parochie daarom 

niet in de steek: steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit jaar 

iets extra’s aan Kerkbalans. Zonder uw bijdrage kan de parochie 

haar werk niet blijven doen. De parochie is door de 

Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Steun ons 

en maak uw bijdrage over op rekeningnummer: INGbank: NL 37INGB0001035314  of   

Rabobank: NL60RABO0147635594.    
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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 13 december 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. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 

krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.comI   

                                 

   
                                    
Renovatie toren Petruskerk nadert einde 

De renovatie van de toren van de Petruskerk 
nadert zijn einde. De steiger begint langzaam 
te ‘dalen’. De vier hoektorentjes zijn weer 
zichtbaar. Voor Kerstmis zal de 
indruikwekkende Petrustoren weer stralen in 
alle pracht! 
Velen hebben bijgedragen aan de renovatie 
in de vorm van een financiële bijdrage. Zeer 
veel dank daarvoor! 
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Toch is het een beetje zuur dat we nog een fiks bedrag 
tekort komen: rond de € 100.000! 
Het zou buitengewoon jammer zijn als we het 
resterende bedrag uit onze reserve zouden moeten 
halen: we zouden dit geld de komende jaren nog wel 
eens heel hard nodig kunnen hebben om te 
‘overleven’. Toch zijn we vol vertrouwen dat we nog 
op een laatste impuls kunnen rekenen! Geen 
onderdeel is zo ‘van ons allemaal’ als de kerktoren! 
We rekenen om héél Sittard voor een laatste bijdrage 
aan dit symbool van Sittards trots! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
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Priesters, diakens pastoralePriesters, diakens pastoralePriesters, diakens pastoralePriesters, diakens pastorale    
medewerkers en kerkbestuur medewerkers en kerkbestuur medewerkers en kerkbestuur medewerkers en kerkbestuur     
wensen u  en al de uwen wensen u  en al de uwen wensen u  en al de uwen wensen u  en al de uwen     
van ganser harte eenvan ganser harte eenvan ganser harte eenvan ganser harte een    

    
ZALIG KERSTMISZALIG KERSTMISZALIG KERSTMISZALIG KERSTMIS    

en eenen eenen eenen een    
GEZEGEND 2021GEZEGEND 2021GEZEGEND 2021GEZEGEND 2021    

    
VredeVredeVredeVrede en vreugde  en vreugde  en vreugde  en vreugde     
aan alle mensenaan alle mensenaan alle mensenaan alle mensen    
van goede wilvan goede wilvan goede wilvan goede wil    

 
 

 


