
 

 

  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 
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e
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Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 8 mei 2021  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

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

Verlangen naar nieuw leven 

We leven in een heel vervelende tijd. Dingen die echt bij het 

menszijn horen, mogen niet meer. Knuffelen, handen schudden, 

familiebezoek, verjaardagsfeestjes: allemaal kans op besmetting en 

dus sterk af te raden. De horeca is dicht, dus geen pilsje tijdens een 

fietstocht of een kopje koffie op een terras na de Hoogmis. Geen 

Carnaval, een Sint Joepmarkt, misschien wéér geen 

Sacramentsprocessie, en Sint Rosa en het Oktoberfeest…? ‘Niet-

noodzakelijke’ winkels dicht, lege winkselstraten. Enorme 

eenzaamheid bij velen. Hoe houden we dit vol?  

‘Hoe houden we dit vol?’ riep het volk van Israël in Egypte. Lang geleden waren ze naar 

Egypte getrokken vanwege de hongersnood in Kanaän. Maar nu zijn de Israëlieten slaven 

geworden van de Egyptenaren. Het volk wordt te talrijk en de farao besluit actie te 

ondernemen om de bevolkingsgroei van Israël te stoppen. Alle pasgeboren jongens 

moeten worden gedood. Op wonderbare wijze ontkomt Mozes aan deze maatregel en 

wordt zelfs opgenomen onder de hovelingen van farao. Mozes krijgt van God de opdracht 

zijn volk uit Egypte te leiden. De farao stem niet in met het vertrek van zijn slaven. God 

zendt plagen over Egypte: duisternis, sprinkhanen… en de laatste plaag betekent voor alle 

eerstgeborenen van het land de dood. De Israelieten zullen aan deze plaag ontkomen 

doordat zij van Mozes de opdracht krijgen in de avond een lam te slachten en het bloed 

ervan op de deurposten te strijken. Zo redt het bloed van het lam het volk van Israël van 

de dood van de eerstgeborenen. God geeft nieuw leven. Hij leidt zijn volk door de Rode 

Zee naar het beloofde land. ‘Hoe houden we het vol?’ wordt: ‘God heeft ons gered, groot 

is zijn Naam!’. 

Jaarlijks zal Jezus ter nagedachtenis aan deze redding, met zijn apostelen het Pesach 

vieren. In de avondscheming wordt een lam geslacht. Op Witte Donderdag zegt Christus 

van dit lam: ‘Dit ben Ik zelf. Ik ben het nieuwe Paaslam. Ik ben gekomen om jullie te 

redden van de slavernij van dood en zonde. Ik geef jullie het ware leven.’ 

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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Er is een grotere slavernij dan de gevangenschap van het volk in Egypte. Er is een grotere 

vrijheidsbeperking dan die ons wordt opgelegd door de coronamaatregelen. Onze 

werkelijke vrijheidsbeperking zit in het feit dat we zijn overgeleverd aan de dood. Jezus 

Christus werd na het Laatste Avondmaal op Goede Vrijdag gekruisigd. Hij stierf de 

slavendood. Maar zoals Israël door de Rode Zee trok, trok Christus dóór de dood heen. 

Met Pasen verrees Hij uit het graf en deed ons de belofte dat wij mét Hem mogen 

verrijzen tot nieuw en eeuwig leven. Niet zonde en dood hebben het laatste woord, maar 

het Leven.  

We hebben een bijzondere Vastentijd doorgemaakt. We hebben van heel veel moeten 

afzien. Noodgedwongen. Met Pasen zullen de maatregelen nog niet allemaal voorbij zijn. 

Wat wel voorbij mag zijn: ons sombere gevoel van ‘hoe houden wij dit vol?’ Wij houden 

vol omdat we geloven dat Jezus Christus is verrezen en dat de dood definitief is 

overwonnen. Vier Pasen en besef: ook dit gaat voorbij! Niet de moeilijkheden hebben het 

laatste woord maar we zijn gered van de dood door Jezus Christus! Zalig Pasen! 

R. Merkx, deken 

 

Vastenactie 2021 
In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, o.a. in Bangladesh, 

Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, 

die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. 

Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen 

we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.  

In Sierra Leone, één van de armste landen in de 

wereld, is armoede wijd verspreid en dit geldt zeker voor 

mensen met een beperking. Zij staan vaak buiten de 

maatschappij en hebben weinig mogelijkheden om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Er is geld nodig voor het 

opstarten van een smederij waar deze mensen 

landbouwgereedschappen kunnen maken en 

verkopen.  

In het noorden van Zambia, een arme regio die 

getroffen is door de gevolgen van de Aidsepidemie, zijn 

veel gezinnen met maar één ouder of grootouders die zorgen voor hun kleinkinderen, 

terwijl ze te weinig inkomsten hebben. Er is geld nodig om 24 jongeren een training te 

laten volgen waarbij ze een beroep leren. Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij 

kunnen werken aan hun toekomst.  

Hieronder ziet u nog enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt: 

• € 24  : een technisch leerboek  voor een hele klas 

• € 40  : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas 

• € 200: een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar 

• € 360: een startpakket ‘opstarten groentewinkel’  

Helaas zullen we ook dit jaar 

vanwege de Corona-pandemie 

niet huis-aan-huis collecteren. 

Vanaf Aswoensdag staan de 

Vastenaktie-offerblokken weer 
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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.  

 

Goede Week 
De week die voorafgaat aan Pasen wordt de Goede Week genoemd. Het is de laatste week 

van de veertigdagentijd (ook wel vastentijd) die aan Pasen voorafgaat. Deze week begint 

met Palmzondag en eindigt bij de Paaswake op Stille zaterdag, een totale periode van 

zeven dagen. In de Goede Week wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus. 

Uiteindelijk wordt met Pasen Zijn verrijzenis gevierd. In de Goede Week staat dus het 

lijdensverhaal van Christus centraal. 

 

Palmzondag 
Palmzondag is het begin van de Goede Week. Op 

deze dag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem 

herdacht. Tijdens de eucharistieviering worden 

palmtakken gezegend en aan de mensen in de kerk 

uitgedeeld, omdat Jezus bij de intocht in Jeruzalem 

ook werd toegejuicht met palmtakken. De 

liturgische kleur voor Palmzondag is rood. 

 

Woensdag in de Goede Week 

Op de woensdagavond ervoor wordt een 

Chrismamis gevierd in de Kathedraal (besloten kring). Tijdens deze eucharistieviering 

worden door de bisschop de oliën gewijd, die in het komende jaar gebruikt worden bij de 

toediening van de sacramenten doopsel, vormsel en wijding. 

 

Paastriduüm 

Het Paastriduüm is een periode van drie dagen, te weten Witte Donderdag, Goede Vrijdag 

en Paaszaterdag, waarin op een bijzondere manier wordt stil gestaan bij het lijden en 

sterven van Christus. Dit gebeurt door middel van diepe bezinning en gebed. Het 

Paastriduüm wordt gezien als de belangrijkste periode van het liturgisch jaar. 

 

Witte Donderdag 

Het Paastriduüm begint op Witte Donderdag met een 

avondmis. Op deze donderdag voor Pasen wordt het 

Laatste Avondmaal herdacht. Op de avond voor Zijn 

dood aan het kruis hield Jezus een laatste maaltijd 

met zijn twaalf discipelen. Hij breekt en deelt hierbij 

het brood en deelt de wijn. 

Hij zegt Zijn leerlingen dit te blijven doen om Hem te 

gedenken. Hiermee heeft Jezus de Eucharistie 
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ingesteld. Op Witte Donderdag wordt dan ook de Heilige Eucharistie en het priesterschap 

gevierd.  

Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag wordt het lijden en sterven van 

Christus herdacht. Op Goede Vrijdag wordt in de 

kerk het passieverhaal voorgelezen en wordt 

stilgestaan bij de 14 kruiswegstaties. Meestal 

gebeurt dit om 15 uur 's middags. ’s Avonds is er 

een kruisverering. Goede Vrijdag is de enige dag in 

het jaar dat er geen eucharistieviering gehouden 

wordt en is tevens een vasten- en onthoudingsdag.  

 

Paaszaterdag (Stille zaterdag) 

Paaszaterdag is de derde dag van het Paastriduüm. Het is een rustdag tussen de dood en de 

verrijzenis. Jezus is dood. Men herdenkt in stilte. Op deze dag zijn er weinig activiteiten 

in de kerk, het blijft ‘stil’. ’s Avonds wordt de Paaswake gehouden. Tijdens deze 

Paaswake wordt gevierd dat Christus is overgegaan van dood naar verrijzenis. Deze 

viering bevat veel symboliek. Aan het begin van de viering wordt het paasvuur ontstoken 

en gezegend. Daarna wordt de nieuwe paaskaars aan dit vuur aangemaakt. Ook wordt in 

deze viering het doopwater gezegend. 

 

Pasen 
Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke 

feest. Met Pasen wordt de verrijzenis van Jezus 

gevierd. Hoewel het Kerstfeest meestal veel 

grootser gevierd wordt, is het Paasfeest 

theologisch gezien het belangrijkste feest in de 

Katholieke Kerk. Na vijftig dagen eindigt de 

Paastijd met Pinksteren. 

 

 

 

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: 09.00 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.  
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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) 

 

6 – 9 juli 202                                                                                             Retraite in stilte              
  

Teresa van Jezus: 

De innerlijke pelgrimsreis naar de Bron 
  

Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam 

Begin: Dinsdag, 17.30 uur - Sluiting: Vrijdag, 13.30 uur 

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

 

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 bij 

het Allerheiligste 

 

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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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 zaterdag 3 april (Paaszaterdag) – als de 
coronaomstandigheden dit toelaten – in de namiddag de H. Communie in de parochie 
rondgebracht. Maak gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag! 
 

 

Overleden 

Sophie Kubben-Ermans 

Suzan Krekels-Strikers 

Marie Wielders-Berckx 

Irmgard Brose 

Jan Schumans 

Fons Jaspers 

Gérard (Sjra) Houtakkers 

Bernadette Dieteren-Hellbach 

 

Kastanjelaan 3 

Baandert 29 

De Eghte Echt 

Felix Rttenln. 117 

Baenjehof 45 

Lienaertsstr. 159 

Kastanjelaan 4-2 

Brandstraat 23-2 

 

  90 jaar 

  74 jaar 

100 jaar 

  90 jaar  

  82 jaar 

  88 jaar 

  84 jaar 

  63 jaar 

 

†07-2-2021 

†08-2-2021 

†14-2-2021 

†19-2-2021 

†22-2-2021 

†25-2-2021 

†04-3-2021 

†08-3-2021 

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!   

Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 8 mei tot 19 juni 2021.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 26 april 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.  
Zaterdag 27 maart  
18.00u:  gestpljrd Jes Beaumont en v Jo van Mulken; plev familie Dieteren-van Neer- 
Meyer; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; pljrd voor Ria Wessels-v.d. Hijden en voor overl.ouders Wessels-
Schulpen; Nadienst voor Sophie Kubben-Ermans, Marie Wielders-Berckx, Suzan 
Krekels-Strikers, Fons Jaspers, Gérard Houtakkers en Bernadette Dieteren-Hellbach 

Zondag 28 maart Begin van de GOEDE WEEK  

Palmzondag Intocht van de Heer in Jeruzalem 
11.00u gestpljrd overl echtelieden Harry Marx en Philomène Marx-Donners  
Dinsdag 30 maart 
15.00u Boeteviering 
PAASTRIDUUM: 
Donderdag 1 april Witte Donderdag 
19.00u Plechtige avondmis Witte Donderdag: viering van de instelling van de 
H.Eucharistie en het Sacrament van het Priesterschap 
19.00u voor Hub Moonen; voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen; uit 
dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D) 
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag: Het lijden en sterven van de Heer 
15.00u Kruisweg 
19.00u Kruisverering 
Zaterdag 3 april Stille Zaterdag – Heilige Paasnacht 
21.00u Paaswake gestpljrd overleden ouders Joep en Jean Willems-Lendfers; gestplev v 
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev tev 
Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D);  
pl 1

e
 jrd voor Theo Vahsen; nadienst voor Sophie Kubben-Ermans, Marie Wielders-

Berckx, Suzan Krekels-Strikers,Fons Jaspers, Gérard Houtakkers en Bernadette Dieteren-
Hellbach 
Zondag 4 april Paaszondag - Verrijzenis van de Heer 
11.30u (!) gestpljrd ouders Custers-Stassen; gestpljrd voor zielenrust van pastoor-deken 
Mgr. Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn 
broer en zusters; plev v overl ouders Tjeu Tonglet en Maria Boonen, tevens voor 
Chrit Tonglet, v Tillie Kusters-Tonglet en v Jo Tonglet; gestpljrd overl fam Mertens-
Pötsch; gestplev overl ouders Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke ; voor de zielenrust 
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van Leo, Lotti, Titti, Zef en Bert; plev voor de zielenrust van Ria Roodenburg-van den 
Berg; plev voor Piet Kox en voor Piet van Gellekom; voor overl. ouders Daniels-Colaris, 
dochter Jenny en zoon Jos 
Maandag 5 april Tweede Paasdag 
11.00u voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en Theodoor 
en Gertruda Fijen; ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld 
zijn om leiding te geven (D) 
De weekdagmissen vinden vanaf nu weer plaats in de Petruskerk 
Dinsdag 6 april onder octaaf van Pasen 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 7 april onder octaaf van Pasen 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 8 april onder octaaf van Pasen 
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Driessen-Brandts uit dankbaarheid 
Vrijdag 9 april onder octaaf van Pasen 
8.30u v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; ev tev H Hart van Jezus 
tot eerherstel (D) 

Zaterdag 10 april onder octaaf van Pasen 

18.00u gestpljrd overl echtpaar Martens-Janssen; 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 Fons Jaspers, 

Gérard Houtakkers en Bernadette Dieteren-Hellbach 

Zondag 11 april 2
e
 Zondag van Pasen – Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid 

11.00u gestplev overl fam Muyres-Maessen; gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-

Cortenraad; pl 1
e
 jrd voor Mariëtte Paquay-Heijnen 

Maandag 12 april 
08.30u v.d. zieken van onze parochie 
Dinsdag 13 april 
8.30u  ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Woensdag 14 april  
8.30u  voor overleden medewerkers van de parochie 
Donderdag 15 april 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 

Vrijdag 16 april 

8.30u Voor weldoeners van de parochie 

Zaterdag 17 april 

18.00u gestpljrd ouders Jos en Lien Beursgens-Verwijlen en ouders Beursgens-Schörgers 

gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; nadienst voor Gérard Houtakkers en Bernadette Dieteren-Hellbach 

Zondag 18 april 3
e
 Zondag van Pasen 

11.00u; gestpljrd voor de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot;  
pl1ejrd voor Nettie Schouteten; pljrd voor Jo Laudy en Sophie  
Maandag 19 april  
08.30u  gestev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord 
Dinsdag 20 april 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 21 april  
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)  
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Donderdag 22 april 
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 23 april 
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens 

Zaterdag 24 april  

18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  

Zondag 25 april 4
e
 Zondag van Pasen 

11.00u plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers 
Maandag 26 april  
8.30u  voor overleden priesters en diakenvan het bisdom Roermond 
Dinsdag 27 april H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar 
8.30u  voor overleden bisschoppen in het bisdom Roermond 
Woensdag 28 april  
8.30u  uit eerbetoon aan de Heer en om zijn welwillende Zegen 
Donderdag 29 april H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van 
Europa 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

Vrijdag 30 april 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 

Zaterdag 1 mei 

18.00 uur plev familie Dieteren-van Neer-Meyer; gestpljrd v Theo en Leen Kees-van den 

Berg; gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux 

Zondag 2 mei 5
e
 Zondag na Pasen 

11.00u gestplev v overl ouders Martijn en Lie Canisius-van Leeuwen en hun dochter 

Marion; plev voor de zielenrust van Ria Roodenburg-van den Berg  
Maandag 3 mei HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
8.30u voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en Theodoor 
en Getruda Fijen; ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld 
zijn om leiding te geven (D) 
Dinsdag 4 mei 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 5 mei  
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 6 mei 
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)  

Vrijdag 7 mei 

8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); v Mia Bisschops en overleden familie 

Bisschops-Maessen  

Zaterdag 8 mei 

 

    ST.-MICHIELSKERK   

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 28 maart Begin GOEDE WEEK 
Palmzondag Intocht van de Heer in Jeruzalem 
9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux 
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Maandag  29 maart 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 

Dinsdag 30 maart  

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

Woensdag 31 maart 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D) 

Zondag 4 april Hoogfeest van Pasen Verrijzenis vd Heer 

9.30u gestplev Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. intentie;  gestplev vd zielerust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 

Maandag 5 april Tweede Paasdag 

9.30u v geestelijk welzijn van onze parochie 
De weekdagmissen vinden vanaf nu weer plaats in de Petruskerk 
Zondag 11 april 2

e
 Zondag van Pasen – Beloken Pasen 

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 
Zondag 18 april 3

e
 Zondag van Pasen 

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux;  

Zondag 25 april 4
e
 Zondag van Pasen 

9.30 uur;  gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux;  

Zondag 2 mei 5
e
 Zondag van Pasen 

9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

 

 
Zondag 28 maart Begin GOEDE WEEK 
Palmzondag Intocht van de Heer in Jeruzalem 
9.30uur overl. echtp. Caulfield-Tholen; voor de overleden zuster Ine-Marie Bennis. 
Donderdag 1 april Witte Donderdag 
Geen dienst! 
Zaterdag 3 april Paaszaterdag 
Geen dienst! 
Zondag 4 april Hoogfeest van Pasen Verrijzenis v/d Heer 
9.30u voor de kinderen van de Kinderkrans; voor de levende en overleden leden van de 
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen; overleden ouders Castro-Schellinx; 
overleden ouders Sollet-Castermans; voor de overleden zuster Ine-Marie Bennis. 

Maandag 5 april Tweede Paasdag 
9.30u voor roepingen tot het priesterschap 
Donderdag 8 april onder octaaf van Pasen 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebied; voor de overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen; voor een bijzondere intentie.  
Zaterdag 10 april onder octaaf van Pasen 

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 
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9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Zondag 11 april 2
e
 Zondag van Pasen – Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid 
9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 15 april 
10.30u voor de kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen.  
Zaterdag 17 april  
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 18 april 3

e
 Zondag van Pasen 

9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 22 april  
10.30u v de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 24 april 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen; Uit dankbaarheid vanwege 70

e
 verjaardag. 

Zondag 25 april 4
e
 Zondag van Pasen 

9.30u  voor het overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 29 april H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van 
Europa 
10.30u v kinderen vd Kinderkrans; voor de overleden vluchtelingen en kinderen in 
oorlogsgebied; v.d. overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 1 mei 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 2 mei 5

e
 Zondag van Pasen 

9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 6 mei 
10.30u v kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebied; v.d. overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen;  
Zaterdag 8 mei 
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 26 april (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 
 

De Kinderkrans van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart  
Wist u dat de Kinderkrans al bijna 150 jaar bestaat?  
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Het doel van de Kinderkrans is om de kinderen onder de bijzondere 
bescherming te stellen van Maria, de moeder van God en van de gelovigen. 
Direct na de geboorte van een kind kan het worden ingeschreven en het 
blijft dan lid tot het de volwassen leeftijd bereikt heeft.  
 
Ons leven verliest een moment zijn gewone gang als wij stilstaan bij de geboorte van een 
kind. Ouders en grootouders voelen vaak heel goed aan dat de geboorte van een nieuwe 
mens iets wonderlijks is, een groot geheim. Vaak beseffen zij maar al te goed dat wij dat 
nieuwe leven niet in onze macht hebben. En het dus ook niet altijd kunnen behoeden voor 
pijn en ongeluk. Maria, de moeder van Jezus, kent het geluk, maar ook de zorgen en de 
pijn, die dit nieuwe leven met zich mee kan brengen. Als moeder van Jezus is zij moeder 
van allen die in Hem geloven. Daarom hebben al vele duizenden mensen uit het hele land 
hun kinderen en kleinkinderen opgedragen aan Maria door hen in te schrijven in de 
Kinderkrans. 
- Voor de kinderen van de kinderkrans wordt vier maal wekelijks gebeden tijdens het 

Rozenkransgebed.   
- Altijd brandt voor het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart een 

votieflamp tot intentie van de kinderen.  
- Iedere donderdag wordt voor de kinderen een Heilige Mis opgedragen in de Basiliek en 

na deze H. Mis, in hun naam de “Akte van Toewijding” gebeden. 
- Voorts ontvangt elk kind een inschrijfbewijs en een gezegend rozenkransje. 
Inschrijven kost eenmalig 15 euro onder vermelding van naam, geboortedatum en 
geboorteplaats van het kindje én het adres waar het inschrijfkaartje en het rozenkransje 
naar toegestuurd moet worden.  
 
Opgave: 
Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Oude Markt 20, 6131 EN 
Sittard,  Tel:  046-4515141  E-mail: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
IBAN rekening: NL72 RABO 0130 5731 75 
 

 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

In verband met de nog geldende corona maatregelen is er geen traditionele 

Paaswake op 3 april, maar een Heilige Mis op 1
e
 Paasdag om 11:00 uur. 

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof 

Misintenties volgende parochieblad tot 17 april: Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie. 
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PALMZONDAG 

zaterdag 27 mrt 19.00 u Voor de zielenrust van Fientje Geisen-Theunissen 

woensdag 31 mrt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

PASEN 

zondag 4 apr 11.00 u 1
e
 Paasdag 

woensdag 7 apr 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2
E
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 10 apr 19.00 u Voor de zielenrust van Fientje Geisen-Theunissen 

Overleden Tonnie Willemen 

woensdag 14 apr 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

3
E
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 17 apr 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 21 apr 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

4
 E

 ZONDAG VAN PASEN 

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

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

5
 E

 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 1 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 5 mei 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: NL07INGB0001571973) 

 
 

VASTENACTIE 2021 

Op pagina 3 van 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 

Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H. 
Communie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie, tel. 4512275. Dan zult u op 
Paaszaterdag 3 april thuis de H. Communie gebracht krijgen.  
Op vrijdag 7 mei (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. 
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WEBSITE RK URNENHOF  

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

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 

Met ingang van 1 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.  

 
 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275                    

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard    

tel. 046-4583023  email :  parochieoverhoven@gmail.com                        

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314                                               

Rabobank: NL60RABO0147635594) 
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Zondag 28 maart:  Palmzondag   9.30 uur  reguliere H. Mis                                                   

Zondag 28 maart:  Palmzondag   11.00 uur Gezinsviering (besloten)                                                                                                                                         

Donderdag 1 april:  Witte Donderdag  19.00 uur  Eucharistie                                             

Vrijdag 2 april:   Goede Vrijdag   15.00 uur: Kruisweg                                                                                               

Vrijdag 2 april:   Goede Vrijdag   19.00 uur: The Passion door jeugd 
      en jongeren m.m.v. kinderkoor.                                                                                                                                                                            

Op Goede Vrijdag kunt u, zowel om 15.00 uur als om 19.00 uur, een bloemetje 

meebrengen om neer te leggen bij het Kruis.                                                                                                                        

Zaterdag 3 april: Paaswake    19.00 uur                                                                                                      
Sibel Schmeits-Kuhnen; Jan Gruisen; Elisabeth Gruisen-Jessen vanwege de verjaardag; 

Leo en Mia Reul, Willem en Elisabeth Verleng, Zr. Christina Op den Camp, Louise 

Boetzkes en Aukje Thomassen  (intenties worden zowel op Paaszaterdag, als 1
ste

 en 2
e
 

Paasdag gelezen)                                                                                                                                                         

Zondag 4 april:  Hoogfeest van Pasen   11.00 uur                                                                                                                                                                

Maandag 5 april:  Octaaf van Pasen   11.00 uur                                                                                             

Zondag 11 april: 2
e
 Zondag van Pasen 11.00 uur                                                                                                                

Zondag 18 april: 3
e
 Zondag van Pasen 11.00 uur                                                                                                  

ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden                                                                                                                                    

Zondag 25 april: 4
e
 Zondag van Pasen     11.00 uur                                                                                                                            

Zondag   2 mei:  5
e
 Zondag van Pasen 11.00 uur                                                                                                

Mia Storken-Lemmens voor haar verjaardag. 

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga voor de Livestream  naar 

de website: www.voicesofkids.123website.nl   Als u op de website van ons kinderkoor 

bent, klik dan vervolgens in de menubalk op  'Livestream Parochie Overhoven'.  U heeft 

ook de mogelijkheid om rechtstreeks naar deze pagina te gaan, door naar de volgende site 

te gaan 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' 

 

KERKELIJKE UITVAART OOK TIJDENS CORONA MOGELIJK                                                     

Het is in veel overlijdensadvertenties te lezen: “Vanwege corona heeft de uitvaart in stilte 

plaatsgevonden.” Dat mag natuurlijk, als het een 

keuze van de familie is. Maar dat hoeft niet. Ook 

tijdens de pandemie kan er een gewone kerkelijke 

uitvaart plaatsvinden.                                                                          

Bij uitvaarten gelden zelfs ruimere regels. Er 

mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. 

Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand 

(kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. In 

onze kerk is dit zeer goed mogelijk. U kunt informatie verkrijgen via ons parochiekantoor.                                                                                                                                                 

 

DOPEN                                                                                                                                                                              

U kunt uw kind in onze parochie laten dopen. U kunt zich daarvoor aanmelden via ons 

parochiekantoor. De contactpersoon, mevr. Anneke Verboord, kan u hier verder over 

inlichten.                                                                                                                                                                    
 



  17 

VASTENACTIE 2021: Werken aan je toekomst                                                                    

Voor informatie zie pagina 3. Achter in de kerk liggen 

vastenzakjes. Deze zijn ook verkrijgbaar via ons parochiekantoor. U kunt t/m Pasen uw 

gave deponeren in het bekende offerblok of overmaken. 

 

PALMZONDAG                                                                                                                                                                  
Op 28 maart a.s. vieren wij Palmzondag. Omdat we nog steeds uitgaan van 

30 bezoekers per H. Mis wordt de Gezinsviering apart gevierd van de 

gewone H. Mis. Op deze zondag is de gewone H. Mis om 09.30 u, bedoelt 

voor de kerkgangers / parochianen. Om 11.00 uur is dan de Gezinsviering, 

deze is alleen toegankelijk voor de kinderen en diens ouders / gezinnen. 

Dit jaar worden er i.vm. het Coronavirus geen Palmpaasstokken gemaakt. 

Wel zijn er door de kinderen van groep 3 en 4 van onze basisschool mooie kleurplaten van 

een palmpaasstok gemaakt. Deze zullen samen met een attentie van de Stichting ”Leif en 

Leid”, gebracht worden naar de bewoners van Gelderhof. 

 

THE PASSION  Goede Vrijdag                                                                                                                                   

in de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard op Goede Vrijdag, 2 april 2021 om 19.00 

uur met uitbeelding, tekst en muziek door de jeugd en jongeren.                                                       

Op Goede Vrijdag, 2 april 2021, wordt in de Heilig Hartkerk te THE PASSION 

uitgevoerd door jeugd- en jongeren van de parochie en het parochieel kinderkoor.                                                                

Met uitbeelding door de jeugd en passende teksten en muziek (verzorgd door het 

jeugdkoor) wordt er stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus in het Lijdensverhaal, 

ofwel het Passieverhaal. Het initiatief is een samenwerking tussen de parochie H. Hart 

Overhoven en het kinderkoor ‘The Voices of Kids’.                                                                                                

In verband met de geldende maatregelen mogen er maar een beperkt aantal mensen in de 

kerk zijn. Vooraf aanmelden is verplicht, dit kan via email: prochieoverhoven@gmail.com  

of telefonisch: 06-30567774 .                                                                                                                                                                           

Uiteraard is THE PASSION vanuit de H. Hartkerk Overhoven ook rechtstreeks te volgen 

via LIVE-STREAM via de website: www.voicesofkids.123website.nl of via de 

facebookkanalen:  Kerk Overhoven & Kinderkoor The Voices of Kids &  Ziekenhuis 

Omroep Sittard 

De toegang in de kerk, of het bekijken van de LIVE-STREAM is gratis. Toch vragen wij 

het publiek in de kerk vriendelijk voor een vrije gave in de collectemand. De kijkers van 

de LIVE-STREAM vragen wij vriendelijk een vrije gave over te maken voor de parochie 

H. Hart van Jezus Overhoven via NL37INGB0001035314. Hartelijk dank voor uw gave. 

 

LIVESTREAM TIJDENS DE GOEDE WEEK- EN PASEN                                                                                                                    
Tijdens de ‘Goede Week’ en Pasen worden alle vieringen uitgezonden via de livestream. 

Uiteraard is iedereen welkom in de kerk, maar voor degene voor wie dat niet mogelijk is, 

of om andere redenen niet naar de kerk kan komen, blijven wij de livestream uitzenden!                                                                          

In verband met het ‘karakter van de vieringen’ zullen wij in de ‘Goede Week’ & Pasen 

ook in de Kerk filmen, dus niet alleen op het priesterkoor.                                                                                         

Houdt er dus rekening mee dat u tijdens de vieringen in ‘De Goede Week’ en Pasen in 

beeld kunt komen van de livestream. Dit is in de periode vanaf zondag 28 maart 

(Palmzondag) t/m maandag 5 april (2de Paasdag).                                                                                                                                                         
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OPENSTELLING KERK GOEDE VRIJDAG 2 APRIL VAN 10.00u TOT 15.00u  

De H. Hartkerk van Overhoven is op ‘Goede Vrijdag’ (vrijdag 2 april) geopend van 10.00 

uur tot de aanvang van de Kruisweg-viering om 15.00 uur.                                                                                                                                                   

De parochie onderneemt dit initiatief om de parochianen, de bewoners van de wijk 

Overhoven en alle mensen uit de omgeving van 10.00 uur tot 15.00 uur de gelegenheid te 

geven voor het optsteken van een kaarsje bij het grote kruis, voor stilte, rust en gebed. Het 

kerkgebouw is immers een plek waar iedereen welkom is!                                                                                                                                                                 

In de kerk zal gedurende de ‘openstelling’ muziek te horen zijn van de Mattheuspassion. 

Deze muziek is gecomponeerd door Johann Sebastian Bach en vertelt het lijdens- en 

sterfverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens Mattheüs.                                                                            

Ook kinderen (van de plaatselijke basisschool en daarbuiten) worden speciaal uitgenodigd 

om een bloem te knutselen en deze bij het kruis in de kerk neer te leggen.                                                                                                                                                                                   

Om 15.00 uur vindt in de kerk de Kruisweg plaats (aanmelding is hier niet voor nodig). 

Om 19.00 uur THE PASSION (aanmelding verplicht!)                                                     

 

KOFFIEDRINKEN Helaas is het nog niet mogelijk om op de eerste zondag va iedere 

maand bij elkaar te komen in ons parochiezaaltje                                                                                                      

 

THUISCOMMUNIE Op donderdag 1 april na 11.15 uur wordt er voor aan huis 

gebonden parochianen en bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht. Wilt u 

deze (Paas)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                                                                                                                                  

Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 21 april aanleveren. 

 

HET ATRIUM: EEN PLEKJE VOOR GOD EN MIJ 
Jonge kinderen krijgen de kans om Jezus de Goede Herder beter te leren kennen in een 

ruimte die helemaal voor hen ingericht is en op hun maat. De 

kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en verwerken deze met 

allerlei tastbare leermaterialen. In de rustige sfeer van het atrium 

mogen zij even tot rust komen en met God zijn. Wanneer: 

woensdagmiddag 13.30-15.30u. Wie niveau 1: 3-6 j., niveau 2: 

6-9 j. Waar:  Geldersestraat 39, Sittard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met zuster Theresa Anne via nederland@op-tn.org of 06 64266874 of WhatsApp: 06 

10703699. 

 
De TIENERGROEP Sittard is een enthousiaste groep 

die tieners/jongeren de ruimte geeft om samen te 

ontspannen en in een laagdrempelige sfeer het katholieke 

geloof te verkennen. Vooral sport, spel en ontmoeten 

staan centraal. De groep wordt begeleid door een of 

meerderen jongeren en door de zusters Dominicanessen (de zusters die in Overhoven 
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wonen.) De tienergroep vindt plaats op zondagavond  voor tieners van de middelbare 

school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via nederland@op-tn.org of 

WhatsApp 06 10703699. 
                                                                                                                                                                                             
PRIESTERWIJDING KAPELAAN WEERAWARNA 

De Bisschop van Batticaloa op Sri Lanka is 

voornemens de Priesterwijding toe te dienen 

aan onze kapelaan Ranil Weerawarna op 

zaterdag 15 mei a.s. De kapelaan is momenteel 

druk bezig met de voorbereidingen voor de 

reis. Dat is erg ingewikkeld vanwege de 

coronamaatregelen. Eén van de eisen is dat hij 

14 dagen in quarantaine moet in een hotel bij 

aankomst in Sri Lanka. Dat is natuurlijk niet 

prettig. Als alles volgens planning loopt komt 

de kapelaan de laatste week van mei terug naar 

Nederland en zal naar verwachting zijn eerste Mis doen op Sacramentsdag, zondag 6 juni 

in de Petruskerk. Als de maatregelen het toestaan zal er dan ook Sacramentsprocessie zijn. 

(foto: diakenwijding: kapelaan Weerarwarna staat helemaal rechts) 

In de volgende uitgave berichten wij nader over de feestelijkheden. 

 

KAPEL ‘DE BAENJE’ VERHUIST 

De kapel van Zorgcentrum de Baenje – in 

1982 ingewijd door mgr. Gijsen – heeft 40 jaar 

goede diesnst gedaan en is nu ontruimd. De 

meeste sullen zullen meeverhuizen naar de 

Hof van Serviam. Daar is geen aparte kapel 

maar wel de mogelijkheid om de Mis te doen 

in de zaal. 

Alle bewoners: wen u goed in uw nieuwe 

omgeving: na de coronatijd gaan we weer Eucharistie vieren! 

 

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 
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