
 

 
  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. 5 – 8 mei 2021 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 19 juni 2021  

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

Priesterwijding 
Met vreugde zien wij uit naar de Priesterwijding van onze 

diaken-kapelaan Ranil Weerawarna. Op zaterdag 15 mei is het 

zover. Twee dagen na zijn landgenoot Nicholas Pethuru 

(kapelaan te Geleen) ontvangt Ranil de Priesterwijding in de 

parochiekerk van de H. Ignatius in Ampara, Sri Lanka uit 

handen van mgr. Joseph Ponniah. Op 26 mei zal kapelaan 

Weerawarna terugkeren naar Nederland. Hij moet dan 

waarschijnlijk nog een aantal dagen in quarantaine. En dan op 

zondag 6 juni, Sacramentsdag, doet kapelaan Weerawarna om 

11.00u zijn Eerste Mis in de Petruskerk. Het zal vrijwel zeker 

onmogelijk zijn hem na afloop van de eerste Mis de hand te drukken tijdens een receptie. 

Maar we gaan er van uit dat er wel een persoonlijke Neomistenzegen gegeven kan worden 

op anderhalve meter afstand.  

Een Priesterwijding is een zeer bijzondere gebeurtenis in de Kerk. Er is wellicht geen 

vreugdevollere gebeurtenis dan deze. Een mens geeft zichzelf totaal aan God. Het is een 

levensgave zoals man en vrouw zich in het huwelijk totaal aan elkaar geven. God is blij 

met deze zelfgave van een mens, een gemeenschap is blij dat God een mens zó vervult dat 

Hij via die mens tot ons kan komen. 

We vieren dus oprecht feest. De Kerk gaat verder. God gaat verder met een gemeenschap 

van mensen. We gaan dus ook echt feest vieren. Op zaterdag 15 mei nodig ik u uit met 

kapelaan Weerarwarna zijn priesterwijding mee te vieren. Vanuit zijn parochiekerk in 

Ampara wordt een livestream verzorgd van de wijding. U moet er wel een beetje vroeg 

voor uit de veren: de wijding begin om 10.00u plaatselijke tijd: voor ons is dat om 6.30u 

(half zeven ’s ochtends). De livestream kunt u alleen via een computer (tablet of 

smartphone) ontvangen. Het webadres van de stream is: 

CORONA-MAATREGELEN 
Het is duidelijk dat er meer ruimte komt voor de deelname aan vieringen in de 

kerken. Voor de uitvaarten is het aantal al verhoogd: mits de anderhalve-meter 

gehandhaafdd blijft, betekent dti dat voor bijvoorbeeld de Petruskerk het maximum 

aantal deelnemers ongveer 75 is. In Overhoven misschien nog iets meer. We zien 

ernaar uit dat ook de zondagsmissen meer deelnemers mogen binnenlaten. Wanneer 

dat zal zijn is nog niet bekend. 

U dient nog steeds bij het binnenkomen en voor het ontvangen van de Communie uw 

handen te ontsmetten. U moet de hele viering een mondkapje dragen. Bij de 

communiceren mag dit 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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https://youtu.be/xCgiuY9Ay70 U vindt de link ook op de website van de parochie.  

Een priesterwijding is één van de meest indrukwekkende liturgieën die onze kerk kent. En 

het is van groot belang dat u meekijkt, want u wordt als het ware ondervraagd. Niet 

individueel, maar de bisschop vraagt aan de rector van het Seminarie: ‘U biedt deze man 

aan om gewijd te worden. Weet u of hij dit waardig is?’ En dan zegt de rector: ‘We 

hebben het christenvolk geraadpleegd en op grond daarvan verklaar ik dat deze kandidaat 

waardig is.’ De bisschop houdt echter geen enquête, er wordt niet gestemd door de 

parochianen, maar er worden ‘gezagvolle mensen’ geraadpleegd: de rector van het 

seminarie, de pastoor of deken waarbij de kandidaat werkt. De deken legt zijn oor weer te 

luisteren bij de parochianen. Is deze kandidaat geschikt? En dan telt niet zozeer of hij 

aardig is of leuke dingen doet, dan telt of wij in hem Jezus Christus kunnen zien, of we in 

hem iemand zien die ons in zekere zin kan ‘vertegenwoordigen’ bij God, iemand die onze 

gebeden aan God wil opdragen, die zelfs ons leven aan God kan aanbieden om aan God 

de eer te brengen die Hem toekomt. 

Eigenlijk is het Priesterschap te groot voor een mens. Maar dat is net de reden dat het een 

Sacrament is: een goddelijk teken dat door mensen gesteld wordt maar waardoor God 

present is om datgene dat wij doen te bekrachtigen. Hij zelf handelt in het teken dat wij 

stellen. Bij de Priesterwijding is het teken de handoplegging, het gebed van de bisschop en 

de zalving van de handen met het heilig Chrisma. Om aan te geven dat wijzelf maar 

‘arme’ mensen zijn, wordt de litanie van alle Heiligen gezongen: zij zijn onze 

voorsprekers bij wat wij zeggen en doen. De handoplegging gebeurt door alle aanwezige 

priesters als teken van de opname van de nieuwe wijdeling in het priestercollege van het 

bisdom. En als teken van opperste vreugde gaat de wijdeling aan het einde van het ritueel 

langs zijn collega’s en wordt de vrede gewenst.  

En aan het eind van de viering klinkt het: ‘U God, loven wij.’ U loven wij omdat u een 

zwakke mens de kracht geeft helemaal van U te zijn, zodat U er helemaal voor ons kunt 

zijn. 

Rob Merkx, deken 

 
Sacramentsprocessie en Eerste Mis 
We vieren op zondag 6 juni Sacramentsdag, het Hoogfeest van het Lichaam en Bloed des 

Heren. Dit is de dag waarop kapelaan Weerawarna zijn Eerste Mis doet. We weten echter 

nog helemaal niet wat de beperkingen zijn vanwege het coronavirus. In het ongunstigste 

geval houden we een kleine processie door de kerk. Misschien dat we rondom de kerk 

kunnen trekken of zelfs nog meer? Het processiecomité houdt de vinger aan de pols en 

gaat voor het maximaal haalbare!  

 

Eerste H. Communie 
Als er 100 mensen in de kerk mogen dan proberen we de eerste Communie door te laten 

gaan op zondag 13 juni om 9.30u in de Petruskerk en om 11.45u in Overhoven. Mocht de 

verruiming minder zijn, dan gaan we in overleg met de ouders naar een andere datum 

zoeken. 
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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: 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.  
 

  

Zaterdag 22 mei 2021 (10 - 17 uur)                                            Bezinningsdag in stilte 
  

“Gemeenschap der Heiligen”: 
oud en jong, vrouw en man zijn ze ‘de lichtdragers van de geschiedenis’ (paus Benedictus 

XVI) en blijven ze ons uitdagen. 

Wat is de betekenis van dit punt uit de Geloofsbelijdenis? Waarom weten sommigen van 

hen ons vandaag in het bijzonder te inspireren zoals Chiara Badano (+1990), Edith Stein 

(+1942), Charles de Foucauld (+1916, wiens heiligverklaring aanstaande is) en vele 

anderen? 

  

Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch 

Kosten: € 15,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

 

6 – 9 juli 2021                                                                                    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 
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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 

 
  GEBEDSINTENTIES 
De algemene gebedsintentie voor de maand mei luidt: De financiële wereld. 

Dat degenen die verantwoordelijkheid dragen in de financiële wereld, 

samenwerken met de regeringen om de financiële sector te reguleren en de 

burgers te beschermen tegen de gevaren daarvan.  De gebedsintentie voor de 

evangelisatie in de maand juni luidt: De schoonheid van het huwelijk. Dat de 

jongeren die zich met de steun van een christelijke gemeenschap voor-

bereiden op het huwelijk, groeien in liefde, met edelmoedigheid, trouw en 

geduld. 

    
        mei   
       2021   

        
        juni 
       2021       

 

 
 
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 
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NIEUWKOMERS WELKOM!   Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 

heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 

harte welkom!  Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 

parochie verhuisd?  Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 

tel.nr.  door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  

4512275  of  aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,  

4519039. Dank u! 

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Meld dit dan op de pastorie: tel. 4512275. Op vrijdag 4 juni – als de Coronaomstandig-
heden dit toelaten – in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht. Maak 
gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag! 
 

 

Overleden 
Theo Schins 

Gemma Vugs-Nieuwboer  

Tiel Caris-Heemels 

Frans Canton 

Marthe Brouwers-Kretzers 

Eddie Gach 

Mary Frusch 

Annie Hendriks-Philippen 

Gondje Kuijpers-Ewals 

Zr. Marie-Rose Camps 

Simon van der Zee 

 

H. Dassenplein 26 

Bovenstehof 16 

Wilhelminastr. 12-1 

Molenaarlaan 11 

Haspelsestr. 61, 1 K2 

Zorgcentr.Kollenberg  

Odasingel 609 

Anjelierstraat 2a 

Linaertstraat 159 

Hoogstaete, Smithln. 

Molenaarlaan 18 

 

81 jaar 

71 jaar 

93 jaar 

83 jaar 

89 jaar  

84 jaar 

98 jaar 

89 jaar 

93 jaar 

95 jaar 

86 jaar 

 

†15-3-2021 

†27-3-2021 

†30-3-2021 

†12-4-2021 

†13-4-2021 

†14-4-2021 

†18-4-2021 

†19-4-2021 

†22-4-2021 

†23-4-2021 

†27-4-2021 

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

 

 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 19 juni tot 31 juli 2021.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 7 juni 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. 

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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ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 8 mei  
18.00u:  ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 
bisdom (D); gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; Nadienst voor: Gemma Vugs-Nieuwboer, Tiel Caris-Heemels, Mary 
Frusch-Frusch, Frans Canton, Annie Hendriks-Philippen, Gondje Kuijpers-Ewalds en Zr. 
Marie-Rose Camps 
Zondag 9 mei 6e Zondag van Pasen 
11.00u plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers;  plzwkd vTiel Caris-Heemels en v.ouders 
Caris-Heemels 
Maandag 10 mei 
8.30u gestjrd overl. ouders Blous-Ten Dijck 
Dinsdag 11 mei 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Woensdag 12 mei 
08.30u jrd v overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid (D) 
Donderdag 13 mei hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
11.00u tot lof en zegen aan de Heer (D 2) 
Vrijdag 14 mei H. Mattias, apostel 
8.30u gestev v.d. zielenrust van het echtpaar Simonis-Daemen en kinderen 
Zaterdag 15 mei Alle Heilige Bisschoppen van Maastricht 
6.30u Wijding Kapelaan Weerawarna, Ampara, Sri Lanka (livestream) 
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: Gemma Vugs-Nieuwboer,Tiel Caris-Heemels, Mary 
Frusch, Frans Canton, Annie Hendriks-Philippen, Gondje Kuijpers-Ewalds en Zr. Marie-
Rose Camps   
Zondag 16 mei 7e Zondag van Pasen  
11.00u  plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; gestpljrd overl. ouders 
Kretzers-Nortier 
Maandag 17 mei 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D);  
Dinsdag 18 mei 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Woensdag 19 mei 
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens;  
Donderdag 20 mei  Z. Josefa Stenmanns, maagd 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Vrijdag 21 mei 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D); 
gestev v. Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen 
Zaterdag 22 mei 
18.00u gestpljrd v ouders Sjeng  en Marga Sanders-Dings; gestplev v de zielerust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev v overledenen vd 
familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D); nadienst voor: Mary Frusc, Frans 
Canton,  Annie Hendriks-Philippen, Gondje Kuijpers-Ewalds en Zr. Marie-Rose Camps 
Zondag 23 mei Hoogfeest van Pinksteren 
11.30u (let op afwijkend tijdstip!) zwkd v Gemma Vugs-Nieuwboer 
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag, Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
11.00u v.d. zieken van onze parochie   
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Dinsdag 25 mei 
8.30u  voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Woensdag 26 mei H. Filippus Neri, priester 
8.30u  om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Donderdag 27 mei Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester 
8.30u  overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

Vrijdag 28 mei 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Zaterdag 29 mei 
18.00u gestpljrd v Mia en Jan Schrijen-Coolen; pljrd v Jeanne Luijten-Lebens; gestplev 
voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 
plzswknd v Mary Frusch, nadienst voor: Annie Hendriks-Philippen, Gondje Kuijpers-
Ewalds en Zr. Marie-Rose Camps 
Zondag 30 mei Hoogfeest H. Drie-eenheid 
11.00u; voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Maandag 31 mei Maria Visitatie 
08.30u  voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 1 juni H. Justinus, martelaar 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 2 juni  
8.30u ev v Maria Smeets uit dankbaarheid (D); ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de 
moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 3 juni H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie;  
Vrijdag 4 juni 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); ev Mia Bisschops en overleden familie 
Bisschops-Maessens; gestev voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen 
Zaterdag 5 juni H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren 

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

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

dekenaat en bisdom (D), nadienst voor Gondje Kuijpers-Ewalds; plzwd voor No Linssen 

en v overl.familieldn Linssen-Deutschmann 
Zondag 6 juni Sacramentsdag – Heilig Sacrament v Lichaam en Bloed van 
Christus; Eerste Mis kapelaan Ranil Weerawarna 
11.00u plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers; gestpljrd em-pastoor Jean Schutgens, plev v. 

de zielenrust van Ria Roodenburg 
Maandag 7 juni  
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 Anna 
Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen 
Dinsdag 8 juni 
8.30u  voor overleden bisschoppen in het bisdom Roermond 
Woensdag 9 juni  
8.30u  uit eerbetoon aan de Heer en om zijn welwillende Zegen 
Donderdag 10 juni 
8.30u   ev. voor de overledenen v d familie Leonard Driessen-Brandts uit dankbaarheid  
Vrijdag 11 juni Hoogfeest H. Hart van Jezus 
8.30u gestev overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin 
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Zaterdag 12 juni Onbevlekt Hart van Maria 
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 13 juni 
9.30u Eerste H. Communie diverse basisscholen (onder voorbehoud) 
11.30u (let op afwijkend tijdstip!) gestpljrd em-pastoor Jean Schutgens  

gestplev Zef Schrooten; plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk 

M.m.v. Club Wo-Van b.g.v. 100-jarig bestaan. 
Maandag 14 juni H. Lidwina, maagd 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 15 juni 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Woensdag 16 juni  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Donderdag 17 juni 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Vrijdag 18 juni 
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens 

Zaterdag 19 juni  
18.00u Bedevaart naar de Basiliek (geen Mis in de Petruskerk) 

 

    ST.-MICHIELSKERK   

Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 9 mei 6e Zondag van Pasen 
9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux 

Zondag 16 mei 7e Zondag van Pasen 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; plev voor Hub Moonen 

Donderdag 13 mei  hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
9.30u ter ere van de H. Servatius voor het behoud van het geloof in onze streken 

Zondag 23 mei Hoogfeest van Pinksteren 
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 
Zondag 30 mei Hoogfeest H. Drie-eenheid 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

Zondag 6 juni Sacramentsdag – Heilig Sacrament v Lichaam en Bloed van 
Christus 
9.30 uur;  gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 

Zondag 13 juni 
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

 

 



  10 

 
Zondag 9 mei 6e Zondag van Pasen 
9.30u basiliekkoor; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 13 mei hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
9.30u basiliekkoor; voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden 
vluchtelingen en kinderen in oorlogsgebied; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Vrijdag 14 mei 
12.00 u Huwelijk Richard Brix en Yara Schaefer.  
Zaterdag 15 mei Alle Heilige Bisschoppen van Maastricht 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 16 mei 7e Zondag van Pasen 
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Donderdag 20 mei Z Josefa Stenmanns, maagd 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebied; voor de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 22 mei 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Zondag 23 mei Hoogfeest van Pinksteren  
9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; voor de overleden ouders Castro-Schellinx. 
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag 
9.30u basiliekkoor; overl. echtp. Caulfield-Tholen; voor de levende en overl. leden 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 27 mei Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester 
10.30u voor de kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; voor de levende en overl. leden Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen.  
Vrijdag 28 mei 
Zaterdag 29 mei 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 30 mei Hoogfeest H. Drie-eenheid – Bedevaart Overhoven 

9.30u koor van Overhoven; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 3 juni H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 
10.30u v de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; voor de levende overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 5 juni H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Zondag 6 juni Sacramentsdag – Heilig Sacrament v Lichaam en Bloed van Christus 
9.30u basiliekkoor; voor het overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 10 juni Hoogfeest H. Hart van Jezus 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de overleden vluchtelingen en kinderen in 
oorlogsgebied;; overl. echtp. Caulfield-Tholen, overleden ouders en voorouders Sollet-
Castermans. 

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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Zaterdag 12 juni Onbevlekt Hart van Maria 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 13 juni 
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 17 juni 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebied; v.d. levende en overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 19 juni  
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
18.00u basiliekkoor; Opening van Jaarfeest en bedevaart Binnenstad 
Zondag 20 juni Viering van het Jaarfeest 
9.30u basiliekkoor; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen; v.d. levende en overl. leden 
Aartsbroederschap 

 
 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 juni (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 

 

HET  BLAUWE  BOEKJE 
Het Blauwe Boekje is in 1869 gestart onder de naam “Maandschrift voor de Broederschap 

van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart”. Dit maandschrift 

was bij uitstek het middel om de devotie ‘Onze Lieve Vrouw 

van het Heilig Hart’ uit te dragen. In 1960 werd de naam 

gewijzigd in Het Blauwe Boekje. Het is het enige katholieke 

tijdschrift dat zich tot nu toe in Nederland heeft weten staande 

te houden.  

Heden ten dage heeft elke uitgave van Het Blauwe Boekje een 

thema. Dit jaar staat in het teken van de geheimen van de 

Rozenkrans. Verder bevat het vaste rubrieken zoals Nieuws 

van het Basiliekteam, de inschrijvingen in de Kinderkrans, 

wordt er aandacht gegeven aan gebedsintenties en zijn er  

gedichten en een humorpagina.  

Het tijdschrift komt 6 keer per jaar uit.  Een jaarabonnement 

kost € 15,-  en een steunabonnement € 20,-. 

 

Abonnees van het Blauwe Boekje zijn automatisch lid van de Aartsbroederschap. 

Wekelijks wordt er gebeden voor de levende en overleden leden.  
                                                                                                                                                                                                                         

Uitgave van het Blauwe Boekje bgv 

het 125-jarig jubileum in2008 
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Heeft u interesse in Het Blauwe Boekje en/of lidmaatschap van de aartsbroederschap, 

stuur dan een email naar basiliek@rk-kerken-sittard.nl. Of breng een bezoekje aan ons 

kantoor/winkel, Oude Markt 20 in Sittard (open van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 12.00 

uur en van 14.00 – 16.00 uur). 

 

 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

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

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 4 juni (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 EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 

* op maandag tot en met vrijdag: 

   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 

   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 

* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 

 

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.  
 

 

LAAT DE URN VAN UW DIERBARE IN DE 

URNENHOF PLAATSEN: EEN BLIJVENDE HERINNERING! 
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6 E
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 8 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 12 mei 19.00 u Virgilie van Hemelvaart 
7 E

 ZONDAG VAN PASEN 
zaterdag 15 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 19 mei 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

PINKSTEREN 
zaterdag 22 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 26 mei 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof 

Misintenties voor het volgende parochieblad tot 5 juni: Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-

Fiddelers tel. 4512821  

 

FEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID 
zaterdag 29 mei 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 2 juni 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
FEEST VAN HET H. SACRAMENT 

zaterdag 5 juni 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 9 juni 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

11 E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 12 juni 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 16 juni 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Neem een goed doel op in uw testament! 

Het mag ook uw parochie zijn…! 

Legaten aan de kerk zijn vrijgesteld van erfbelasting. 
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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) 

                                                                                                                                                                                 
 

Zondag  9  mei  6e Zondag van Pasen   11.00 uur                            
Sibel Schmeits-Kuhnen                                                                                                             
Donderdag 13 mei Hoogfeest Hemelvaart   11.00 uur                                           
Zondag 16 mei  7e Zondag van Pasen   11.00 uur                                                
Ouders Meulenberg-Thissen en Leentje Fleischeuer                                                                                       

Zondag 23 mei  Hoogfeest Pinksteren   11.00 uur                                        
Sibel Schmeits-Kuhnen vanwege de verjaardag                                                                                                            

Maandag 24 mei 2e Pinksterdag    11.00 uur                                                                                                                                     
Zondag 30 mei  Hoogfeest:Allerheiligste Drieëenheid,   
bedevaart Basiliek            Basiliek      9.30   uur 
    
   De Mis van 11.00u in Overhoven     

   vervalt geen livestream                                                                               

Jaardienst Sjeng Frissen                                                                                                                                                      
Zondag 6 juni  Hoogfeest Sacramentsdag  11.00 uur                                                                                                                                         
Zondag 13 juni               11e Zondag door het jaar,  

tevens 1e H. Communie    11.45 uur 
 

MISINTENTIES    
Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie                                                                                                                                                      
sturen naar parochieoverhoven@gmail.com Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook 

kunt u de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 

12.00 uur Geldersestraat 37 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023 

 
 
 
 
 

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream!                                                                                                   
Ga naar de website: www.voicesofkids.123website.nl en klik daar in de menubalk op 

‘Livestream Parochie Overhoven’.  

Of gebruik deze link: www.voicesofkids.123website.nl/447376529  

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen:  

Facebook Kerk Overhoven  

Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ 
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TERUGBLIK OP DE GOEDE WEEK 
Palmzondag: 
Er was een mooie gezinsviering, waarbij de betekenis van de Palmpaasstok werd 

uitgelegd. Het lijdensverhaal werd voorgelezen door 3 personen. De kinderen lazen 

gebedjes.  

Dank aan de werkgroep van de Gezinsvieringen van onze parochie voor alle 

voorbereidingen voor deze viering! En zeker ook een woord van dank aan de vrijwilligers 

van onze parochie die jaarlijks zorgen voor de mooie palmtakjes. Na deze gezinsviering 

werden tekeningen van de kinderen van groep 3/4 van de basisschool, samen met 
palmtakjes en een traktatie bezorgd bij o.a. Gelderhof. Dit werd door de mensen dankbaar 

aanvaard. Dit was een gezamelijke initiatief van de werkgroep Gezinsvieringen van 

parochie H. Hart en de stichting ‘Leif en Leid’. 

Op Goede Vrijdag was de kerk tot 15.00 uur geopend. Mensen konden even binnenlopen 

om een kaarsje aan te steken en te bidden. De televisiezender L1 kwam een kijkje nemen. 
’s Avonds werd voor de eerste keer ‘THE PASSION’ gehouden. Met passende teksten en 

muziek werd er stilgestaan bij het Passieverhaal. Het was een groot succes. Ook via de 

livestream volgden veel mensen dit gebeuren. We danken de mensen van BIE OS 

Streekomroep, de ZOS en Limburg24 die THE PASSION live uitgezonden hebben en alle 

instanties die de link gedeeld hebben! Dank ook aan degenen die in de 

kerk aanwezig waren en aan alle vrijwilligers 

die mee hebben gewerkt. De sfeer was zeer 

ingetogen en respectvol. Dank met name aan 

alle kinderen van ons Jeugdkoor voor hun inzet. 

U kunt THE PASSION te allen tijde 

terugkijken, deze begint vanaf 1 uur  de link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZVvjjb6M

o4                                                                                               

 
OPBRENGST VASTENACTIE    
De vastenzakjes in het offerblok hebben dit jaar € 127 opgebracht. 

Hartelijk dank hiervoor en ook dank aan de mensen die hun vastenbijdrage hebben 

overgemaakt via de bank! 

 
BEDEVAART BASILIEK   
Dit jaar wordt er weer een bedevaart gehouden naar de Basiliek. Alle parochianen  worden 

uitgenodigd om de H. Mis in de basiliek bij te wonen. Er zal dan geen H. Mis zijn in 

Overhoven en geen livestream. NB de H. Mis in de Basiliek begint om 9.30 uur! 
 
EERSTE H. COMMUNIE 
Dit jaar zijn er 13 communicanten in onze parochie:  

Ilana Gulikers, Lisa Kenzeler, Daphne Bindels, Myron Jongen, Lisa de Sevren Jacquet, 

Liam de Sevren Jacquet, Livia Rademakers, Damian Bijlsma, Loek Bartels, Fleur 

Wolters, Marit Bakker, Lorenzo Kusters & Nathalee Nami. worden sinds kort op deze 

heugelijke dag voorbereid. Helaas door de Coronamaatregelen niet op school, maar in ons 

parochiezaaltje. Deken R. Merkx en kapelaan R. Weerawarni bereiden hen voor, daarbij 
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geholpen door Ingrid Ruigt en Efrem Verleng. Wij wensen hun een mooie voorbereiding 

toe voor de Eerste Heilige Communie die gepland staat op zondag 13 juni om 11.45 uur! 

 

COLLECTE / FINANCIËLE BIJDRAGE VOOR LIVESTREAM 
De parochie verkeert in zwaar weer. Toch blijven wij onze schouders eronder zetten. Al 

sinds september verzorgt onze eigen ‘livestreamgroep’ wekelijks de uitzending van 

Eucharistievieringen uit de kerk van Overhoven. We zijn zeer dankbaar voor dit initiatief, 

dat iedereen de mogelijkheid biedt om de vieringen uit de eigen kerk te kunnen volgen. 

Wij hopen van harte dat u dit goede werk waardeert, alsook het werk van alle andere 

vrijwilligers die betrokken zijn bij de verzorging van de vieringen: pastor, kosters, 

acolieten, lectoren,,bloemsiergroep, poetsers, musici, en alle andere betrokken 

vrijwilligers. En dat iedere zondag!  Mogen wij rekenen op uw financiële bijdrage, 
zodat wij onze ‘levendige gemeenschap’ levend mogen houden, en voort mogen 
zetten? Onze kerk heeft u financiële hulp hard nodig! Graag bevelen wij de collecte / 
financiële bijdrage van harte bij u aan. U kunt bijdragen door een gift over te maken 
naar  NL37 INGB 0001 0353 14.  
Tevens heeft u de mogelijkheid om uw bijdrage in een gesloten enveloppe te deponeren 

in de brievenbus van het parochiekantoor , Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard 

t.a.v. Werkgroep Livestream Parochie H. Hart Overhoven.  Deze opbrengst komt 

volledig ten goede aan onze parochiekerk. 

 

CD ACTIE VOOR SCHILDERWERK KERK OVERHOVEN 
Het schilderwerk in de H. Hartkerk van Overhoven heeft een grote onderhoudsbeurt 

nodig, met name de boeiplaten aan de achterzijde van de kerk! Als wij niet ingrijpen 

zal het houtwerk door de weersinvloeden beschadigd gaan worden! Dit jaar, en ook het 

volgende jaar, willen wij hieraan onderhoudswerken gaan uitvoeren.U kunt zich 

voorstellen dat dit veel geld kost! De parochie van Overhoven heeft daarom met ons 
parochieeel kinderkoor ‘The Voices of Kids’ en een ‘CD-actie’ opgezet! In de 

zomerperiode zullen wij een CD maken met liederen van ons kinderkoor en enthousiaste 

zangers en zangeressen uit 

Overhoven en omgeving! Deze 

CD’s zullen in het najaar 

gereed zijn! Uiteraard kunt u 

ook de muziek digitaal 

ontvangen! De kosten voor de CD (of de digitale ontvangst van de muziekbestanden) 
zijn minimaal 10,- euro, maar laat uw gulle hart spreken voor dit goede project! U 

kunt de CD vanaf nu bestellen, zodat wij weten hoeveel wij er mogen laten maken. 

Bestellen via: parochieoverhoven@gmail.com of telefonisch: 06-30567774.  Na de 

bestelling ontvangt u een bericht. De betaling hoeft pas in het najaar plaats te vinden (via 

IBAN of contant) als u de CD komt afhalen! 

Draagt u onze kerk ook een warm hart toe?  Van harte bij u aanbevolen! 
 
KOFFIEDRINKEN Helaas is dit nog niet mogelijk 
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THUISCOMMUNIE Op zondag 9 mei en zondag 13 juni  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 

Voor het volgende parochieblad kunt u t/m 2 juni 
aanleveren. 

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE!  Mocht u 

uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u 

daarvoor! Heeft u nog geen kerkbijdrage betaald, doe het 

dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 

stand houden! ING: NL37 INGB 0001 0353 14 of  
Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94  
 

 
NIEUWS UIT SRI LANKA 
Hier een brief die we op 27 april ontvingen van kapelaan Ranil Weerawarna die in Sri 

Lanka is voor zijn priesterwijding. 

 

Beste parochianen van Sittard, 

Mijn reis naar Sri Lanka was niet makkelijk maar het is wel gelukt! Ik ben veilig thuis 

gekomen. Ik ben samen gereisd met mijn collega, kapelaan Nicholas uit Geleen. De 

vliegreis naar Sri Lanka was niet echt leuk want de hele reis moesten we een mondkapje 

dragen: alleen tijdens het eten mocht het even af. En dat 14 uur lang!  

Toen wij in Sri Lanka op het vliegveld aankwamen, werden wij onder militaire 

begeleiding naar een hotel gebracht voor de quarantaine van een week. Vóór de reis 

moesten wij een PCR-test doen, in Sri Lanka de eerste dag van de hotel-quarantaine nog 

een keer en dan de laatste dag de derde keer. Gelukkig waren ze allemaal negatief. Daarna 

mochten we naar huis om daar nog een week in quarantaine te blijven. Deze tweede week 

heb ik in het bisschopshuis gelogeerd. De derde week ben ik naar huis gegaan en nu ben 

ik bij mijn familie. Ik ben erg blij om thuis bij mijn moeder te zijn. Mijn familieleden zijn 

allemaal goed gezond. Ik probeer ook zo min mogelijk risico te lopen. Ik reis bijvoorbeeld 

niet met het openbaar vervoer maar ga met de motor (beste deken, ik zal heel voorzichtig 

zijn!)  

Nu ben ik bezig met voorbereiding voor de priesterwijding. Nog een paar weken voor het 

belangrijkste moment van mijn leven. Het verlangen van 15 jaren, een droom van 15 

jaren: nu gaat het echt gebeuren! Ik verheug me enorm op de Priesterwijding. Gisteren 

ben ik weer naar het bisschopshuis gegaan. Daar heb ik overnacht. Vandaag heb ik de 

uitnodiginskaarten uitgedeeld aan de priesters van ons bisdom want iedere dinsdag komen 

alle priesters naar het bisschophuis (van het huis van mijn moeder in Werenkatagoda naar 

het bisschopshuis in Batticaloais anderhalf uur met de motor: je kunt nergens harder rijden 

dan 80: allemaal binnenwegen).  
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Daarna ben ik naar een klooster van zuster van Franciscanessen geweest want zij maken 

een nieuwe witte toog en albe voor mijn wijding. In Sri Lanka dragen alle priesters een 

witte toog.  

Nu ben ik samen met mijn thuispastoor en parochianen bezig met voorbereidingen voor 

de wijding. Spannend: de corona besmettingen zijn weer aan het toenemen! De Regering 

is klaar voor de derde golf. De komende twee weken mogen er geen feesten worden 

gehouden, het vliegveld is gesloten voor twee weken en alle scholen zijn dicht tot 31 april. 

Ik hoop dat het werkt! Ik bid voor jullie allemaal, bid ook voor mij! Ik verheug mij op de 

terugkomst en mijn eerste Mis! Heel veel groeten en ik hoop dat jullie op de dag van de 

wijding de livestream volgen! Tot ziens! Kapelaan Ranil  

 
Rechtsboven: kerk Ampara (Zuid-Oosten). Daar word ik 

gewijd. Het is mijn parochiekerk (mijn dorpje ligt 
ongeveer 20 km ten westen van Ampara). Onder: mijn 

familie (mijn moeder in blauwe jurk en mijn twee broers 

en hun gezinnen) 
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PINKSTEREN 
 

Kom Heilige Geest en vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in 

hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen 

worden. En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 
 

 

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 

 


