
 

 
  HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen 

www.rk-kerken-sittard.nl 
 

Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven 

www.voicesofkids.123website.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 een van de kerken. 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
24e jrg. - nr.2 – 9 januari 2021 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 5 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 13 februari 2021  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 

De merkwaardigste Kerstmis… 
‘Het klopt niet.’ Zo ben ik de preek in de Nachmis (in een lege kerk) 

begonnen. Kerstnacht vieren in een lege kerk klopt niet. Het klopt 

niet dat we op eerste en tweede Kerstdag maar 30 mensen in de kerk 

mochten hebben. Het klopt niet dat we dreigden met toegangskaarten 

te gaan werken, maar gelukkig bleef het aantal aanmeldingen onder 

het maximum… Het klopt niet dat we thuis geen groot diner mochten 

organiseren met familie en vrienden, geen drukte en gezelligheid in 

de stad, soberheid was troef dit jaar. 

Maar als we eens goed naar het kerstverhaal kijken dan krijgen we iets te zien dat ook niet 

klopt. Een zwanger echtpaar dat een reis van 100 km per ezel moet maken… In 

Btehlehem aangekomen zijn de herbergen vol. Er is geen plaats voor het goddelijk Kind. 

Dan maar naar een stal. Een voederbak als bedje. Geen dekentjes mnaar stro. Geen familie 

aanwezig, alleen herders die ruiken anar de schapen, herders: een beroepsgroep die in die 

tijd bepaald niet hoog in aanzien stond… 

Het Kerstverhaal klopt evenmin als de manier waarop wij dit jaar Kerst hebben ‘gevierd’. 

Of klopte misschien Kertsmis 2020 méér dan ooit? Lopen we niet het risico dat we van 

Kerstmis een beetje téveel romantiek en gezelligheid maken? Op zich is daar niks mis 

mee, maar we moeten ons wel blijven realiseren dat het oorspronkelijke Kerstfeest geen 

‘pretje’ was. ‘God, onze Schepper, kwam in het Zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem 

niet’. God reikt de mensheid de hand, komt mensen te hulp om hun zonde te vergeven en 

hun eeuwig leven te schenken, en een beestenstal is de plaats waar Hij geboren moet 

worden. Maar God geeft niet op. Hij redt en blijft redden! Keer op keer maakt Hij zich 

klein voor ons om ons mensen te verheffen. Geboren als Kind in een stal… In de Hostie 

maakt God zich klein voor ons om Voedserl te zijn voor ons leven. 

Zo groot is onze God, dat Hij in staat is zich klien te maken voor ons, dat Hij bereid is 

Dienaar te zijn van ons allen. God zij dank! R. Merkx, deken 

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! 

Voor actuele informatie over de maatregelen: kijk op de website! 

Alle gegevens in dit parochieblad zijn in verband hiermee onder 
voorbehoud! 
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Wist u dat… 

- uw parochie financieel geheel afhankelijk is van uw giften? 

- uw priesters en kerkmusici uit deze bijdragen betaald moeten worden? 

- de gasmeter in de kerk 100 keer zo hard loopt als bij u thuis? 

- de kerk heel veel vrijwilligers heeft die we af en toe graag trakteren? 

- uw parochie een ANBI is en uw giften aftrekbaar zijn van de belasting? 

- uw bijdrage volledig aftrekbaar is als u een periodieke gift doet? 

- u daarvoor niet naar de notaris hoeft maar dat wij dat kunnen regelen? 

- u uw erfenis belastingvrij aan de parochie kunt nalaten? 

- er in Sittard kerken zijn die goed bezocht worden maar armlastig zijn? 

- het betalen van kerkbijdrage die kerken open kan houden? 

- dit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal? 

- het richtbedrag voor Kerkbijdrage € 10 per maand bedraagt? 

- betalen van kerkbijdrage recht geeft op korting bij huwelijk of uitvaart? 

 

 

KERKBIJDRAGE OVERMAKEN ? JA, GRAAG ! 
 

Parochie H. Petrus en H. Michaël: NL51 INGB 0001 0325 40 

Parochie H. Paulus, Limbrichterveld NL86 INGB 0003 2686 33 

Parochie H. Bernadette, Baandert NL07 INGB 0001 5719 73 

Parochie H. Hart, Overhoven NL37 INGB 0001 0353 14 
 

GeefGeefGeefGeef vandaag voorvoorvoorvoor  
de kerkde kerkde kerkde kerk van morgen 
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
U bent welkom voor de H. Mis in onze kapel. 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 dat alleen voor het ontvangen van de H. communie 

af mag, een plaats toegewezen krijgen, 1,50 meter afstand van elkaar houden 

Aanmelding bij zr. M. Gisela: Tel 046 888 95 93 reginacarmelizrg@gmail.com 

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 1
e
 vrijdag) 

    1
e
 vrijdag: 10.45 - 17.00 uur 

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

te steken.  
 

 

14 - 16 februari 2021 (carnaval)                   Bezinningsdagen in stilte  
  

Thema nog niet bekend 
  

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 

Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur 

Kosten: € 112,00  + evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)  
  

4 - 7 maart 2021                                                          Lang weekend  
Deze dagen veronderstellen respect voor de stilte van elkaar. 

  

Op weg naar Pasen: Jezus en de Samaritaanse vrouw    
  

Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam 
  

Begin: Donderdag, 16.30 uur - Sluiting: Zondag, 13.30 uur 
  

Kosten: € 192,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 
  

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

6132AL Sittard, Tel: 046  888 95 93, reginacarmelizrg@gmail.com, 

http://www.reginacarmeli.nl 

 

 

 
AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT  
in de St.-Michielskerk.   
 

Vanwege de Coronacrisis is het maandelijkse EvaVita ofwel OPEN 
KERK voorlopig 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 op vaste tijden aanwezig willen zijn vij het 

Allerheiligste 
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Parochie  H. Petrus en H. Michaël – Sittard 
 

St.-Petruskerk: Kerkplein  St.-Michielskerk: Markt 
Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3 

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275   
Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960 

Kapelaan 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 5 februari (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! 
 
 

 

 

Overleden 
Leny Brouwers-Vroemen 

Mia Hodenius-Laumen 

 

Hoogstaete  
Heerstraat Stein 

 

 90 jaar 
 88 jaar 

 

†10-12-2020 
†14-12-2020 

Mogen 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 
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  GEBEDSINTENTIES 
De gebedsintentie voor de evangelisatie in 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.  De Algemene gebedsintentie 

voor de maand februari luidt: geen geweldadigheid tegen vrouwen  Dat 

vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, beschermd worden door de 

maatschappij en dat hun lijden gezien wordt en aandacht krijgt.  

    
  januari 
       2021       

    
  februari 
       2021       

 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 13 februari tot 27 maart 2021.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 8 februari 2021 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 NL 98 RABO 0147 6036 76  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 9 januari  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  
Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) 
Zondag 10 januari Doop van de Heer 
11.00u gestplev Lies Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels; gestplev echtelieden Jeun 
en Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev overl fam Muyres-Maessen 
Zaterdag 16 januari 
18.00u  gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. 
Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)  
Zondag 17 januari 2e Zondag door het jaar 
11.00u; gestplev overl fam Cobben-Cals; gestpljrd Guus van Aubel en Mia v Aubel-

Arnoldts;1
e
 pljrd voor Arnold Collé 

Zaterdag 23 januari 
18.00u gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers ; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 

der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)  
Zondag 24 januari, 3e Zondag door het jaar 
11.00u gestev Maria ten Dijck ; pljrd voor Lieske en Harrie Reijnders 
Zaterdag 30 januari 
18.00u  overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; 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 31 januari 4e Zondag door het jaar 
11.00u gestpljrd v Jo Göbbels; gestpljrd Harry Flecken; overleden ouders Leonard 

Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid 
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Zaterdag 6 februari HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren 
18.00 uur ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 

en bisdom (D); gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 
Zondag 7 februari 5e Zondag door het jaar 
11.00u plev voor de zielenrust van Ria Roodenburg-van den Berg; gestpljrd Sef en José 

Kleynen-Cals en overl ouders Martens-Kleynen ; pljrd v overl. ouders Paul Gijzen en 

Denise Gijzen-Schutgens  

 

    ST.-MICHIELSKERK   

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 10 januari  
9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux 

Maandag11  januari  
8.30u tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding 
te geven (D) 

Dinsdag 12 januari  
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Woensdag 13 januari 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Donderdag 14 januari  
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D) 
Vrijdag 15 januari H. Arnold Janssen, Priester 
8.30u ev voor het welzijn v alle levende priesters, diakens en missionarissen van het 
bisdom Roermond (D) 

Zondag 17 januari, 2e Zondag door het jaar 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux;   

Maandag18 januari  
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
voor Ludo Jansen 
Dinsdag 19 januari 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Woensdag 20 januari 
tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 21 januari H, Agnes, maagd en martelares 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 

Vrijdag 22 januari 
8.30 uur gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens; 
Zondag 24 januari 3e Zondag door het jaar 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 
Maandag 25 januari Bekering van de heilige apostel Paulus 
8.30u ev om verlichting van noden in Kerk en Wereld  
Dinsdag 26 januari HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 



  8 

Woensdag 27 januari 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

Donderdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar 

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Vrijdag 29 januari  
9.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Zondag 31 januari 4e Zondag door het jaar 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux   
Maandag  1 februari  
8.30u ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D) ; voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Annie 
Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen. 
Dinsdag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)  
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 3 februari  
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) ; 
Donderdag 4 februari 
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens; uit dankbaarheid vw Christus' 

permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)  
Vrijdag 5 februari H. Agatha, maagd en martelares 
9.30u v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen ; v overledenen vd fam 

Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D); ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
Zondag 7 februari 5e Zondag door het jaar 
9.30 uur gestpljrd v Philomène Marx-Donners en echtgenoot Harry Marx; gestplev vd 
zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 

Maandag 8 februari 
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 

Dinsdag 9 februari  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 

Woensdag 10 februari H. Scholastica, maagd 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 

Donderdag 11 februari 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer  
Vrijdag 12 februari 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
 

 
Zondag 10 januari  
10.00u voor overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestpljrd mw. Van Dingenen  
Donderdag 14 januari 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans;; overl. leden Aartsbroederschap; 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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Zaterdag 16 januari 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 17 januari 2e Zondag door het jaar 
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen ; gestpljrd v. de overleden ouders Penners-Van 
Helden en zoon Harrie Penners  
Donderdag 21 januari H. Agnes, maagd en martelares 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebied; de over. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 23 januari 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 24 januari 3e Zondag door het jaar 
9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebied; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. Caulfield-
Tholen.  
Zaterdag 30 januari 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 31 januari 4e Zondag door het jaar 
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 4 februari    
9.30u  v de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebied ; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 6 februari HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren 
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
De basiliek is open van 14.00 – 16.00u 
Zondag 7 februari 5e Zondag door het jaar 
9.30u  voor het overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 11 februari   
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebied; v.d. overl. leden Aartsbroederschap.  
Zaterdag 13 februari 
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 vóór maandag 8 februari 

(opgave dus ruim voor verschijnen parochieblad!)  
 St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het 

kantoor van de Aartsbroederschap, Oude Markt 20, 

tegenover de Basiliek. 
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 Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof 

Misintenties volgende parochieblad tot 30 januari: Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie. 

 
DOOP VAN DE HEER 

zaterdag 9 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 13 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 16 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 20 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

3E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 23 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes  

woensdag 27 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

4E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 30 jan 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 3 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
5 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 
zaterdag 6 feb 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 10 feb 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

 

 

Parochie H. Bernadette -Baandert 

 

Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10  4512275 

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

ING-bank: NL07 INGB 0001 5719 73) 
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 5 februari  (1
e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie 

in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de 
H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF 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 ele 

jaar van 14 tot 16 uur.  
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N.B. Met ingang van 1 januari  2021 zijn de H. Missen om 11.00 uur i.p.v. 10.30 uur 
 

Zondag 10 januari: 1ste Zondag door het jaar: Doop van de Heer  11.00 uur 
17 januari: 2e Zondag door het jaar     11.00 uur 
24 januari: 3e Zondag door het jaar     11.00 uur 
31 januari:  4e Zondag door het jaar, tevens gezinsviering   11.00 uur 
7 februari:  5e Zondag door het jaar     11.00 uur 

 

ALLE 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'  

 
OVERLEDEN Op 17 november 2020 is overleden mevrouw Marjo Appelmans. Mevr. 

Appelmans woonde Haagsittard 25 en is 68 jaar geworden.  

 
DANK aan alle vrijwilligers. U heeft ons het afgelopen jaar bijzonder gesteund. Het was 

niet gemakkelijk. Vooral de koren zagen hun ambities verloren gaan. Laten we hopen dat 

er volgend jaar weer ruimte komt voor hen. Dank aan de organisten en muzikanten: hun 

medewerking maakten de vieringen toch feestelijk. Ook de dames van het maandelijks 

koffie-uurtje verkeerden vaak in onzekerheid of het wel of niet door kon gaan. De dames 

en heren van het kantoor bleven zoveel mogelijk op hun post en beantwoordden vele 

vragen. Bedankt hiervoor! Hartelijk dank ook aan kosters, misdienaars en acolieten: zij 

droegen zorg voor de kerk en de Eucharistievieringen, evenals de lectoren. 

Klusjesmannen/vrouwen maakten onze kerk coronaproof. Dank hiervoor.Iedereen steunde 

elkaar en probeerde nog zo goed mogelijk het ‘normale’ leven, dat natuurlijk niet 

‘normaal’ was, door te laten gaan. Ook een woord van dank aan de werkgroep ‘live-

stream’ die sinds dit jaar in het leven is geroepen om de vieringen vanuit de Kerk van 

Overhoven uit te zenden. Hartelijk dank tekstgroep, gezinsvieringgroep , bloemengroep, 

poetsgroep ze waren er steeds weer. En ook in ‘Corona’ tijd ontstond er een kerststal. 
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Hartelijk dank hiervoor. En natuurlijk dank aan het pastorale team. Zij bemoedigden ons, 

steunden ons en zorgden ervoor dat zoveel mogelijk H. Missen konden doorgaan.                                                                                                

 
GEZINSVIERING                                                                                                                                                         
Op zondag 31 januari vieren wij in onze kerk het feest van Maria Lichtmis. Dit doen we 

met een viering speciaal voor de kinderen en met de kinderen.                                                                                                                   

Met Maria Lichtmis herdenken wij dat Jozef en Maria met Jezus voor de eerste keer naar 

de tempel gingen.  Daar ontmoetten zij de oude Simeon en Hanna, die zijn blij dat ze 

Jezus ontmoet hebben:  "het licht van de wereld". De viering is op 31 januari om 11.00 

uur in de H. Hartkerk in Overhoven-Sittard.  

 
PAROCHIECENTRUM                                                                                                                              
In ons parochiecentrum kunt u altijd terecht voor vragen. Omdat in deze tijden het nog al 

eens voorkomt dat er nieuwe maatregelen genomen worden, hebben wij sinds kort een e-

mailadres. Hier kunt u uw vragen ook op stellen. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. 

Via dit kanaal berichten wij ook zo veel mogelijk parochianen over activiteiten en 

wijzigingen, die niet vermeld staan in ons parochieblad. Kreeg u dit nog niet via e-mail, 

geef dan uw e-mailadres: parochieoverhoven@gmail.com. Volg ons ook op Facebook: 

‘Kerk Overhoven’. 

2020  In het afgelopen jaar zijn er 9 kinderen gedoopt, deden 15 kinderen 

hun eerste H. Communie, ontvingen 8 kinderen het Sacrament van het H. 

Vormsel en waren er 12 overlijdens. 

2021 Het was niet mogelijk om een Nieuwjaarsreceptie te houden. Wij 

wensen iedereen een gezegend 2021. We hopen dat het ‘nieuwe normaal’ 

weer snel het óude normaal’ wordt met aandacht voor elkaar! 

 
HUISZEGENKAART                                                                                                                                          
Omdat door de Coronamaatregel slechts weinig parochianen de H. Missen met Kerstmis 

konden bijwonen, hoeft dit niet te betekenen dat u de huiszegenkaart voor 2021 hoeft te 

missen. U kunt die krijgen tijdens kantooruren in ons parochiecentrum (geopend van 

dinsdag t/m vrijdag van 10.00- 12.00 uur) 

 
ACTIE KERKBALANS 2021 ‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN 
MORGEN’ In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden een brief 

met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u 

mogen rekenen. Voor de toekomst van de kerk.                                                                                                                                                                       

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en 

meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en 

dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via 

internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om 

gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de 

plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de 

vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven 

worden gedaan om contact te houden met parochianen 

en gemeenteleden. Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans!   
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Heeft u geen brief of formulier ontvangen, maak dan toch uw bijdrage over op: 

rekeningnummer:  
INGbank: NL37 INGB 000 1035314  of   Rabobank: NL60 RABO0147 6355 94.                                                                                                                                                    
De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal 

aftrekbaar zijn. 

Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen tijd een extra gift overmaakte naar 
onze parochie. Wij zijn er dankbaar voor! 
 
KOFFIEDRINKEN:   I.v.m. de nieuwe maatregelen tegen het Coronavirus is er 

voorlopig 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 10 januari 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.com                                                                                                                              
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DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS! 
De afgelopen weken zijn er weer bergen werk 

verzet om onze kerken in orde te maken voor de 

kerstvieringen. In alle kerken werden 

advenstkransen gemaakt, kerststallen 

opgebouwd, werd gepoetst, repeteerden koren, 

het Schifflersextet, enzovoorts! En dat terwijl 

iedereen wist dat het allemaal ‘klein’ zou zijn!  

Alle vrijwilligers hartelijke dank voor de 

positieve instelling waarmee u gewerkt hebt! 

Samen hebben we er toch nog een hele mooie 

Kerst van gemaakt! Dank voor alle inzet! 

Hopelijk hebt u volgend jaar nóg meer eer van 

uw werk! 

R. Merkx, deken 

 

KAPELAAN VERHUISD 
Op 14 december is kapelaan van der 

Wegen verhuisd naar Weert. We 

wensen hem een heel goede start toe 

onder Gods zegen! 

Zijn nieuw adres is:  

Pastoor A.Th.H.M. van der Wegen 

Vrakkerstraat 21  

6002 AT Weert  

tel: 0495-532092 / 06 34024814 

email@avanderwegen.nl 

 

 

RENOVATIE TOREN PETRUSKERK OFFICIEEL BEËINDIGD 
Op vrijdag 11 december om 15.00u werd de 

renovatie van de toren van de Petruskerk officiëel 

beëindigd. Het vernieuwde Petrusbeeld (dank aan 

de sponsor!) werd teruggeplaatst en achter het beeld 

werd een roest-

vrijstalen koker 

ingemetseld met 

daarin een aantal 

documenten over 

de renovatie, 

foto’s, de namen van de leden van het Torencomité en 

Kerkbestuur en een USB-stick met heel veel informatie. 

Het is de bedoeling dat de koker de eerste 150 jaar 

netjes blijft zitten. Wat er daarna mee gedaan wordt, is 

aan ons nageslacht…! 

Hay Verbruggen en Henk Wetzels 

RVS koker met teksten en foto’s… 
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Heel veel dank aan allen die op welke wijze dan ook hebben 

meegewerkt, gesponsord zich betrokken hebben gevoeld! Blijf 

alstublieft nog even geven want we komen nog bijna € 100.000 

tekort! Laat onze stad en de parochie niet zitten met een 

monument dat niet schuldenvrij is!  

www.torensittard.nl 
 

 

 
Pastoraal Team: 
Deken R. Merkx, Kloosterplein 10                   4512275 
Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107    4008960 

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 R. Weerawarna 

 06 36150481 

mbt pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx:  4512275 

Assistent H. Peters   4512497 
mbt contact zorginstellingen: 

  Diaken R. Fleischeuer  4528072 

 

…wordt vastgemetseld      ‘De mooie toren van Sittard gerenoveerd 2020’ 

… wordt ingmetseld     Het nieuwe Petrusbeeld… 


