Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
24e jrg. - nr.3 – 13 februari 2021
Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 27 maart 2021
Voor parochianen is dit blad gratis
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

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

www.rk-kerken-sittard.nl
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.

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!
Woord van de deken
Veertigdagentijd: tijd van vasten en onthouding
We naderen de Veertigdagentijd: de veertigdaagse Vasten als
voorbereiding op Pasen. Normaal gesproken gaat aan de Vastentijd
het carnavalsfeest vooraf. Heel vreemd dat het dit jaar helemaal
anders is. Ik houd van carnaval maar ik noem mijzelf een passieve
carnavalsvierder. U zult mij niet verkleed over de straat zien
hossen, maar mensen: wat geniet ik als ik met de Vastelaovend
zoveel blije mensen zie die zoveel ‘sjaele zeiver’ maken, de
zittingsavonden, de optocht, de muziek, echt een paar lekker-gekke
dagen! Ik zal het niet in mijn hoofd halen om met carnaval op vakantie te gaan of te stad
te ‘ontvluchten’. Nog liever zet ik de deur van mijn pastorie open om Vasteaovendvierende familieden of vrienden van een stevig bord erwtensoep te voorzien en te genieten
van hun vreugde. Maar dit jaar: niets van dit alles. Ik voel het echt als een offer! We
offeren een stuk van onze vreugde op omwille van ons aller veiligheid om zo dat gemene
virus eronder te krijgen.
Veertigdagentijd: tijd van vasten en onthouding. Onthouding waarvan? Tja, waarvan
moeten we ons dit jaar – behalve van carnaval – nog meer ‘onthouden’? Begint u de pijn
van het gebrek aan contacten ook zo te voelen? Voor mij is het een kleine ramp om me in
Sittard te moeten inwerken als je maar met enkele mensen mag samenkomen. Normaal
gesproken ontmoet je hele groepen mensen en zie je hoe mensen met elkaar omgaan, wie
de leiders zijn, wie de zorgers, wie de organisatoren, wie de denkers. Nu niet! Het is
afzien! En juist dat is vasten. Afzien van dingen die heel normaal zijn, zoals eten en
drinken of elkaar ontmoeten, omwille van een hoger doel. Dat ‘hogere doel’ heeft iets met
God te maken. Maar zou het werken aan elkaars veiligheid ook niet een ‘goddelijk doel’
zijn? Geduldig onze eenzaamheid dragen, geduldig wachten op betere tijden… God
bidden op voorspraak van St. Rosa om hulp voor zovele slachtoffers en zorgverleners…
We hoeven – naar mijn mening – dit jaar niet lang te zoeken naar een zinvolle invulling
van het vasten. Als we ons méér bewust worden van onze ‘armoede’ kunnen we groeien
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in het besef dat we God nodig hebben in ons leven en dat Hij ons alles wil geven wat we
nodig hebben. Is dat nou niet net de reden waarom we de veertigdagentijd houden? Om
ons méér bewust te zijn van Gods grote gaven, heel bijzonder van de gave van de
verrijzenis!
Een goede veerigdagentijd toegewenst!
R. Merkx, deken
U ontvangt bij dit parochieblad een zakje voor de Vastenactie
Vanaf Aswoensdag deponeren in de bussen achter in de kerken

Vastenactie 2021
Het thema van dit jaar is hetzelfde als vorig jaar: ‘Werken aan je toekomst’. Het doel is
om zoveel mogelijk kinderen een vervolgopleiding te geven na de basisschool, zodat ze
een vak leren waarmee hun toekomst meer
zekerheid biedt. Voor ons is een vervolgopleiding
heel gewoon, maar voor velen is dit nog een
toekomstdroom. De afgelopen drie jaar volgden al
meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding
met hulp van Vastenactie en kregen meer dan
tienduizend jongeren basis- of voortgezet
onderwijs. Ook worden mensen bij het opzetten van
een eigen onderneming gesteund. Deze projecten
bestaan onder meer uit het aanbieden van
trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en
het verschaffen van lesmateriaal. In het volgende
parochieblad worden een paar projecten kort
beschreven.
Helaas zullen we ook dit jaar vanwege de Corona-pandemie niet huis-aan-huis
collecteren. Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze
kerken. Het Vastenzakje treft u aan in dit parochieblaadje, maar ze liggen ook in onze
kerken. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat naar banknummer NL 51 INGB 0001
0325 40 van onze parochie of
het diocesaan nummer van de
Vastenactie: NL 21 INGB
0003 0000 46 ten name van
Missieburo Roermond onder
vermelding van ‘vastenactie 2021’. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het
gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld dekenaat Sittard” opgeheven.

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
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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 1e vrijdag)
1e 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

“Leren van St. Jozef”
De hemelse Vader heeft Jezus toevertrouwd aan de zorg en bescherming van St. Jozef.
Deze had de bijzondere taak om Jezus in zijn menselijke natuur op te voeden. Zo mogen
ook wij ons verdiepen in het leven en voorbeeld van de bruidegom van de maagd Maria
en de ‘voedstervader’ van Jezus.
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)
Zondag 18 april 2021 (10 – 17 uur)
Bezinningsdag

Sint Jozef - stil, luisterend, gehoorzaam
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Kosten: € 15,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
19 - 22 april 2021

Retraite in stilte

Sint Jozef - patroon van de Kerk
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Begin: Maandag, 16.30 uur - Sluiting: Donderdag, 13.30 uur
Kosten: € 192,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
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Alle gegevens zijn in verband met de coronamaatregelen onder voorbehoud!
Voor meer 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

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 maart (1e vrijdag van de maand)
wordt – als de coronaomstandigheden dit toelaten – in de namiddag de H. Communie in
de parochie rondgebracht. Maak gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag!
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Overleden
Michel Dekkers
Harry Wetzels
Sjaak van Cruchten
Annie Kamp-Meulenberg
Pauline Tacken-Krutzer
Paula Tummers-Krekels

Lemborgh
Marijkelaan 7
Misboekstraat 81
Schuttestraat 2
Paardestraat 27A
Kollenberg

53 jaar
76 jaar
84 jaar
93 jaar
90 jaar
90 jaar

†11-1-2021
†15-1-2021
†20-1-2021
†22-1-2021
†23-1-2021
†23-1-2021

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

HET H. DOOPSEL ONTVING
Claire, dochter van ouders Langeveld-Stauffenberg, v.d. Marckstr.
17, *03-01-2021
We bidden dat onze dopeling Claire onder de goede zorgen van
ouders, peetouders en geloofsgemeenschap mag opgroeien tot een
goede christen.

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!
Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 27 maart tot 8 mei 2021.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 15 maart 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
Vanwege de coronacrisis is er dit jaar in de Veertigdagentijd geen Kruisweg op de
vrijdagen en worden er op de zondagen geen Vespers gebeden. Wij bevelen u van
harte aan zelf deze gebeden persoonlijk te verrichten als voorbereiding op Pasen.
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Zaterdag 13 februari
18.00u; gestplev voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en familie; gestplev v
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere
v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); nadienst voor
Harry Wetzels, Sjaak van Cruchten en Annie Kamp-Meulenberg
Zondag 14 februari 6e Zondag door het jaar
11.00u pljrd v. Christien Moling-Ubben; gestplrd v overl echtpaar Toon en Toos de
Louw-Francot; gestpljrd v Philomène Marx-Donners en echtgenoot Harry Marx; plev v
overleden weldoeners van de H. Petruskerk
Woensdag 17 februari Aswoendag, verplichte vasten- en onthoudingsdag
19.00u uitreiking askruisje gestev levende en overl leden van C.V. Marotte Zitterd
Zaterdag na Aswoensdag 20 februari,
18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden
(D); voor Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev levende en overl. leden kapel "Hel
en Valsj"; nadienst voor Harry Wetzels, Sjaak van Cruchten en Annie Kamp-Meulenberg
Zondag 21 februari 1e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00u; gestpljrd overl. Dienaar Gods pastoor-deken Ludovicus Tijssen; gestplev
overleden ouders Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke; pljrd voor Hub Moonen
Zaterdag 27 februari
18.00u gestplev v 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); nadienst voor Harry Wetzels, Sjaak van Cruchten en Annie KampMeulenberg
Zondag 28 februari, 2e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00u plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers
Zaterdag 6 maart
18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; plev familie Dieteren-van Neer- Meyer; ev tev Onbevlekt Hart van Maria
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); nadienst voor Harry
Wetzels, Sjaak van Cruchten en Annie Kamp-Meulenberg
Zondag 7 maart, 3e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00u gestplev echtpaar Arnoldts-Thissen; plev voor de zielenrust van Ria Roodenburgvan den Berg
Zaterdag 13 maart
18.00 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
Zondag 14 maart, 4e Zondag van de Veertigdagentijd, Zondag “Laetare”
11.00u plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; plev Jan en Miny ReijndersKuijpers
Zaterdag 20 maart
18.00 uur ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D);
ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestev
voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
gestplev levende en overl. leden vd fam Thijssen en Sevens en voor Robert Thijssen
Zondag 21 maart 5e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00u pljrd voor Arno Dieteren en Els Dieteren-Honings
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ST.-MICHIELSKERK
Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste
Zondag 14 februari 6e Zondag door het jaar
9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux
Maandag 15 februari
8.30u voor de overledenen van de familie Dieteren-Brandts uit dankbaarheid; gestev Lies
Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kissels; tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in
de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D)
Dinsdag 16 februari
8.30u ev v. Familie Spijkers-Geilen en voor Lothar Schwalbe
Woensdag 17 februari Aswoendag, verplichte vasten- en onthoudingsdag
8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D)
Donderdag na Aswoensdag 18 februari
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld
Vrijdag na Aswoensdag 19 februari H. Arnold Janssen, Priester
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Zondag 21 februari, 1e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestpljrd René Oberdorf
Maandag 22 februari Cathedra van de heilige apostel Petrus
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie
Dinsdag 23 februari
8.30u ev v. Familie Spijkers-Geilen en voor Lothar Schwalbe
Woensdag 24 februari
8.30 uur tot lof en zegen aan de Heer
Donderdag 25 februari
8.30u; overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; voor de
overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid; voor de zielerust van
het echtpaar Tummers-Alofs en kinderen
Vrijdag 26 februari
8.30 uur ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Zondag 28 februari 2e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Maandag 1 maart
8.30u voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen, Jakob en Anna Cremers en Theodoor en
Gertruda Fijen; tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn
om leiding te geven (D)
Dinsdag 2 maart
8.30u v. familie Spijkers-Geilen en Lothar Schwalbe; ev tev. de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)
Woensdag 3 maart
8.30u; ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)
Donderdag 4 maart
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)
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Vrijdag 5 maart
8.30u overl ouders Kleikamp-Cremers; v Mia Bisschops en overleden familie BisschopsMaessen; gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-Kőnings en zoon Jo; ev tev H Hart
van Jezus tot eerherstel (D)
Zondag 7 maart 3e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestplev echtpaar Arnoldts-Thissen
Maandag 8 maart
8.30u ev voor de overledenen van de familie Dieteren-Brandts uit dankbaarheid;
Dinsdag 9 maart
8.30u ev v. familie Spijkers-Geilen en Lothar Schwalbe
Woensdag 10 maart
8.30u gestev levende en overl. leden fam. Musolf-Nyssen;
Donderdag 11 maart
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens
Vrijdag 12 maart
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Zondag 14 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd, Zondag “Laetare”
9.30 uur pljrd v Wil Köhlen-Janssen en v. Jan en Tilly Konings-Köhlen; gestplev vd
zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev v
overleden weldoeners van de H. Petruskerk
Maandag 15 maart
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen
Dinsdag 16 maart
8.30u v. familie Spijkers-Geilen en Lothar Schwalbe
Woensdag 17 maart
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)
Donderdag 18 maart
8.30u tot lof en zegen aan de Heer
Vrijdag 19 maart H. Jozef, bruidegom van de H. maagd Maria
8.30 uur voor de overledenen v.d. familie Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid;
gestplev voor zielenrust van pastoor-deken mgr. Ben Janssen vw De Mander; gestplev
zuster Ida Mevissen en Harrie Mevissen; RD Jo Simons
Zondag 21 maart 5e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Maandag 22 maart
8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld
Dinsdag 23 maart
8.30 uur voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D)
Woensdag 24 maart
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen
Donderdag 25 maart Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
8.30 uur voor Nico Bitsch, priester van Bisdom Roermond
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt
20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.). Rozenkrans op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u
Zondag 14 februari 6e Zondag door het jaar
9.30u Uit dankbaarheid; voor overl. echtp. Caulfield-Tholen; de over. leden v/d
Aartsbroederschap; voor de overleden zuster Ine-Marie Bennis.
Donderdag 18 februari
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebieden overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Zaterdag 20 februari
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 21 februari 1e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen; voor de overleden zuster Ine-Marie Bennis.
Donderdag 25 februari
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebied en de over. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 27 februari
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 28 februari 2e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 4 maart
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebieden; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. CaulfieldTholen.
Zaterdag 6 maart
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 7 maart 3e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 11 maart
10.30u v de kinderen vd Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebieden; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 13 maart
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 14 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd, Zondag “Laetare”
9.30u voor het overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 18 maart
10.30u v kinderen vd Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebied; v.d. overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Zaterdag 20 maart
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 21 maart 5e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 25 maart Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
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10.30u v kinderen vd Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebied; v.d. overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen; ter nagedachtenis aan overl. ouders Sollet-Castermans
Zaterdag 27 maart
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 15 maart (opgave
dus ruim voor verschijnen parochieblad!)
St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het
kantoor van de Aartsbroederschap, Oude Markt 20,
tegenover de Basiliek.
De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u

Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10



4512275

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23
ING-bank: NL07INGB0001571973)

VASTENACTIE 2021
Elders in dit parochieblad vindt u alle informatie over de vastenactie. Helaas zal vanwege
de Coronapandemie ook dit jaar niet huis-aan-huis gecollecteerd worden. Het vastenzakje
treft u in dit parochieblad aan en kunt u gevuld deponeren in de offerblokken welke achter
in onze kerkgebouwen staan.

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 5 maart (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.

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

zaterdag 13 feb
woensdag 17 feb

19.00 u
19.00 u

zaterdag 20 feb
woensdag 24 feb

19.00 u
19.00 u

zaterdag 27 feb
woensdag 3 mrt

19.00 u
19.00 u

zaterdag 6 mrt
woensdag 10 mrt

19.00 u
19.00 u

zaterdag 13 mrt
woensdag 17 mrt

19.00 u
19.00 u

zaterdag 20 mrt
woensdag 24 mrt

19.00 u
19.00 u

6E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Aswoensdag
1E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
2E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus
3E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Jrd Jo Boers
Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
4 E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Overleden broer Martien
5 E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Voor roepingen voor de seculiere orde van de Karmel

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof
Misintenties volgende parochieblad tot 13 maart: Diaken R. Fleischeuer 4528072,
Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R.
Quaedvlieg-Fiddelers tel. 451 2821
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N.B. De H. Mis op zondag is om 11.00 uur i.p.v. 10.30 uur
Zondag 14 februari: 6e Zondag door het jaar , tevens dialekmès
11.00 uur
Enkel toegankelijk voor degenen die zich hebben ingeschreven.
Mia en Leo Reul, voor Willem en Elisabeth Verleng, voor Zuster Christina Op den Camp,
voor Louise Boetzkes en voor Aukje Thomassen; Ouders Wagemans-Houben, zoon Sjaak,
dochter José en schoonzonen Sjer en Nand; Gerrit Baltussen en Tiny Baltussen-Franssen.
Ter nagedachtenis aan Peet en Ellie Kusters-Geelen, Nico en Mieke van den Aakster-Valk
en overige overleden familieleden. Tevens uit dankbaarheid voor genezing
Woensdag 17 februari: Aswoensdag
Dag van Vasten en Onthouding 18.30 uur
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Zondag 21 februari: 1e Zondag van de Vasten
11.00 uur
Gerrit Baltussen en Tiny Baltussen-Franssen
Zondag 28 februari: 2e Zondag van de Vasten
11.00 uur
Gerrit Baltussen en Tiny Baltussen-Franssen
11.00 uur
Zondag 7 maart: 3e Zondag van de Vasten, tevens gezinsviering
Mieke Meeuws, Pater Leon Goertz en John Alexander Devine.
Zondag 14 maart: 4e Zondag van de Vasten (“Laetare” )
11.00 uur
Jaardienst Bèr en Fien Coenen – Sangers; jaardienst overleden echtpaar Luyten – Cremers
en overleden familie; Tiny Baltussen-Franssen als zes weken dienst en Gerrit Baltussen
Zondag 21 maart
11.00 uur
Alle vieringen worden tevens via livestream uitgezonden! Ga hiervoor naar de website:
www.voicesofkids.123website.nl Als u op de website bent, klik dan vervolgens in de
menubalk op ‘Livestream Parochie Overhoven’. Of ga rechtstreeks naar de website:
http://voicesofkids.123website.nl/447376529
OVERLEDEN
Op 85 jarige leeftijd is overleden Tiny Baltussen-Franssen. Zij woonde voorheen:
Heistraat 78. Er is in besloten kring afscheid genomen. Op 14 maart is haar
zeswekendienst.
TERUGBLIK KERSTMIS 2020
In verband met de coronamaatregelen werden nog in de laatste week voor Kerstmis alle
nachtmissen afgezegd door de Nederlandse bisschoppen. Wel kon de gezinsviering via de
livestream gevolgd worden. De Zieken Omroep Sittard verzorgde deze livestream.
Hartelijk dank hiervoor!
De dagmissen op Eerste en Tweede Kerstdag mochten door 30 personen bijgewoond
worden. Ook de kerststallen werden op de beide kerstdagen goed bezocht. Kerstmis 2020
was anders dan andere jaren, maar we zijn dankbaar dat we dit alles nog konden
organiseren. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Veel mensen
hebben deze inzet gewaardeerd en onze parochie extra giften doen toekomen. Bedankt.
Heeft u een kersstal en wilt u hem wegdoen, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt deze
afgeven op ons parochiekantoor tijdens kantooruren (di.t/m vrijdag 10.00 -12. 00 uur.
HUISZEGENKAART
Wilt u nog een huiszegenkaart voor 2021 ontvangen, stuur dan een e-mail naar
parochieoverhoven@gmail.com of meldt u tijdens kantooruren aan bij ons
parochiekantoor.
CANTOR
Met het oog op de uitzonderlijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie
weergeeft, heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een
minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder
vastgesteld op vier en dat blijft het maximum. Samenzang door gelovigen tijdens de
viering en samen met anderen repeteren vóór de viering was al niet toegestaan en dat blijft
zo. Omdat onze parochie zelf geen cantors heeft, hebben we buiten de parochiekoren
contact gezocht met de Cantors van de parochie Christus’Hemelvaart en St. Joseph in
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Vrangendael. Zij hebben zich bereid verklaard om beurtelings met afwisseling van
vertegenwoordigers van onze koren het muzikale gedeelte van de H. Mis samen met onze
organist Efrem Verleng te verzorgen. En dit geheel belangeloos. Hiervoor hartelijk dank
aan iedereen.
KINDERKOOR
Ons kinderkoor houdt natuurlijk ook rekening met de maatregelen.
Ze zingen telkens in een klein groepje. Om toch zoveel mogelijk
bij de H. Mis betrokken tezijn, willen enkele koorleden ook graag
de mis dienen als misdienaar. Ze hebben al flink geoefend met de
koster. Geweldig jongens en meisjes!

DIALEKMÈS OP ZONDAG 14 FEBRUARI
Op zondag 14 februari 2021 wordt om 11.00 uur de traditionele Dialekmès gehouden in
de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven-Sittard. Deze
mis wordt georganiseerd door CV De Narre in samenwerking
met de parochie. De muzikale opluistering, met toepasselijke
Limburgse liederen, wordt verzorgd door een kleine delegatie
van zanggroep ‘De Hofzèngesj’ (coronaproof). Deze H. Mis
kan alleen bezocht worden door mensen die zich hebben
ingetekend / aangemeld. De mis is wel voor iedereen te volgen via de livestream. De
viering zal ook live uitgezonden worden door ‘Bie Os mijn Streekomroep’.
HUISPAASKAARSEN
Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen Er zijn 3 modellen:
Model no. 1 Lam Gods € 12,- Model no. 2 Verrezen Christus
€ 13,50
Model no.3 Levensboom € 18,50
U kunt de paaskaars bestellen via een e-mail
parochieoverhoven@gmail.com of via ons parochiekantoor.
MISINTENTIES
Een misintentie is een gebedsintentie. Bijvoorbeeld voor een
overledene, een zieke, een vriend(in) in problemen, uit dankbaarheid, enz. De opgegeven
intentie wordt tijdens de viering bij de voorbeden afgelezen. Zeker in deze tijd is het
zinvol om een intentie op te geven. Als u niet in de gelegenheid bent zelf de H. Mis te
bezoeken, kunt u de H. Mis volgen via de livestream.
Het is een goed gebruik om voor een opgegeven misintentie een stipendium (een bepaald
bedrag) te geven. Dit wordt gebruikt om het reilen en zeilen van de parochie gaande te
houden. O.a. worden hiervan de salarissen van de pastores betaald. Maar ook gaat het om
het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming van de kerk, enz.
Het tarief voor een stipendium bedraagt in 2021 in het bisdom Roermond € 27,50 voor
een Eucharistieviering op zaterdag of zondag.
Hoe kunt u een misintentie bestellen?
 via ons parochiekantoor dinsdag t/m vrijdag 10.00 -12.00 uur, Geldersestraat 37,
tel. 046-4583023
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of u kunt een e-mail met de intentie sturen naar parochieoverhoven@gmail.com.
Er wordt dan contact met u opgenomen.

WIST U DAT…..? op 9 februari jl. het 91 jaar geleden was dat de eerste steen werd
gelegd voor de H. Hartkerk in Overhoven: 9 februari 1930. De bouw van
deze kerk was overigens al in december 1929 begonnen. Wilt u deze kerk
mee in stand houden, doe dan mee met de actie Kerkbalans. Jaarlijks
vragen de kerken in de tweede helft van januari een financiële bijdrage
te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de
Actie Kerkbalans.
Geef een periodieke gift!
Hoe werkt het? Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum
€ 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden
die grenzen niet. U kunt dan het gehele bedrag aftrekken in uw belastingaangifte. Wilt u
dat de kerk hiervan financieel profiteert? Voor de kerk is het extra gunstig als de gever
(een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Zo geeft u
hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij het werk van de kerk terecht.
Zie https://www.belastingdienst.nl onder ‘periodieke giften’. Voor vragen kunt u zich
wenden tot het kerkbestuur of een van onze vrijwilligers(tijdens kantooruren).
Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen tijd een extra gift overmaakte naar onze
parochie.
KOFFIEDRINKEN
I.v.m. de 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 21 februari 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.
PAROCHIECENTRUM
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
Misintenties voor het volgende parochieblad ( 27-3 tot 8-5) kunt u t/m 10 maart 2021
inleveren.
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2021: JAAR VAN SINT JOZEF
Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van
de universele Kerk, heeft paus Franciscus dinsdag per direct een Jozefjaar
afgekondigd.
Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in. Het wordt
op 8 december 2021 afgesloten.
In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat
gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in
moeilijke tijden” kunnen vinden.
Bovenmenselijke zelfgave
“St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een
ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen”, schreef Franciscus.
Als Maria’s man en beschermer van Gods Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke
roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn
vaardigheden; een liefde ten dienste van de Messias die opgroeide in zijn huis”.
Dienaar van de verlossing
“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ uit, zoals Maria dat deed bij de Annunciatie
en Jezus in de Tuin van Getsemane”, aldus Franciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat
Jozef door God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus te dienen door de
uitoefening van zijn vaderschap.”
Op die manier werkte hij mee “aan het grote mysterie van de verlossing en hij is waarlijk
een dienaar van de verlossing”.
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Voorbeeld voor alle mannen
Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede
naam, haar waardigheid en haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle
mannen, voegde de paus toe.
“In onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen vandaag de
dag zo duidelijk aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een respectvolle en gevoelige
man.”
Concrete problemen
Franciscus onderstreepte ook Jozefs “creatieve moed”; niet alleen door een stal te vinden
en die tot een “thuis te maken voor Gods Zoon die in de wereld kwam”, maar ook door
Christus te beschermen tegen de dreiging van koning Herodes.
“De Heilige Familie had te maken met concrete problemen, zoals elke andere familie,
zoals zo veel gevluchte broeders en zusters die vandaag hun leven riskeren om aan pech
en honger te ontkomen. In dat opzicht beschouw ik St.-Jozef als de bijzondere
patroonheilige van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is
zijn vaderland te verlaten.”
Als een timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is de
aardse beschermer van Christus ook een voorbeeld voor arbeiders en degenen die zoeken
naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin.

Een glas-in-loodraam met een afbeelding van St.-Jozef en het Kindje Jezus in de kerk van
Maria Onbevlekt Ontvangen in Wilmington in de Amerikaanse staat New York. Foto: CNS
Photo – Gregory A. Shemitz
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Volle aflaat
De Apostolische Penitentiarie, een Vaticaans tribunaal dat zich bezighoudt met het
verlenen van aflaten en het verlenen van dispensatie bij gewetenskwesties, kwam dinsdag
bovendien met een decreet. Daarin staat dat katholieken in het Jozefjaar een volle aflaat
kunnen verdienen; niet alleen door gebed en boetedoening, maar ook door daden van
rechtvaardigheid, naastenliefde en godsvrucht die opgedragen zijn aan de heilige Jozef.
Daarnaast gelden de normale voorwaarden voor een volle aflaat: zo snel mogelijk
biechten, de communie ontvangen en bidden voor de intenties van de paus.
Werken van barmhartigheid
In het decreet staan verschillende manieren om tijdens het Jozefjaar een volle aflaat te
verdienen, zoals “dertig minuten het Onzevader overwegen of deelname aan een
geestelijke retraite van minstens een dag met een overweging gewijd aan St.-Jozef”.
Degenen die het voorbeeld van Jozef, een “rechtvaardig man”, volgen “en een lichamelijk
of geestelijk werk van barmhartigheid doen, zullen ook een volle aflaat verkrijgen”, staat
er verder.
Volle aflaten kunnen ook verdiend worden door gezinnen en verloofde stellen die samen
de rozenkrans bidden en daarmee “hetzelfde klimaat van eenheid, liefde en gebed van de
Heilige Familie” naleven.
Godvruchtige daad
Een godvruchtige daad is bijvoorbeeld het toevertrouwen van je dagelijkse activiteiten en
je gebed om waardig werk aan St.-Jozef, door de litanie of elk ander “goedgekeurd” gebed
tot hem te bidden.
De Penitentiarie bepaalde bovendien dat tijdens deze coronacrisis ouderen, zieken en
“iedereen die vanwege legitieme redenen zijn huis niet kan verlaten” een aflaat kunnen
verdienen door middel van “een godvruchtige daad ter ere van St.-Jozef”. Zij moeten
daarnaast zo snel mogelijk aan de andere normaal geldende voorwaarden voldoen.
Op vrijdag 19 maart om 8.30u een plechtige H. Mis in de Michielskerk ter ere van
St. Jozef (Sint Joep)
Pastoraal Team:
 4512275
Deken R. Merkx, Kloosterplein 10
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
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TORENCOMITÉ TIMMERT AAN DE WEG…
De Petrustoren is uit de steigers maar de parochiële portemonnee nog
niet… Het Torencomité is bezig met een nieuw ‘aanvalsplan’ om de laatste
€ 50.000 bij elkaar te krijgen. Laat u verrassen in de Limbrichterstraat
(hopelijk binnenkort weer open!)
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