
 

 

  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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Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 31 juli 2021  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

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

 

Geduld is een schone zaak (deugd…) 
We hebben de afgelopen maanden flink moeten afzien. De derde 

golf van coronabesmettingen hebben we misschien wel als het 

meest zwaar ervaren. Voor de tweede keer Pasen in ‘besloten 

kring’, geen Sacramentsprocessie, wéér de Bedevaart naar 

Kevelaer uitgesteld. Onze kapelaan had de grootste moeite om 

toegelaten te worden tot zijn eigen land, Sri Lanka. En toen hij 

er eenmaal was brak daar een nieuwe golf uit van besmettingen. 

Alle religieuze vieringen werden verboden voor vele weken. 

Uiteindelijk kon na drie keer verschuiven de wijding doorgaan 

op 1 juni in een heel kleine viering met alleen enkele 

familieleden en priesters. In de kathedraal van Roermond zag het er op 29 mei niet veel 

anders uit. Normaalgesproken is de Priesterwijding een feest voor het hele Bisdom waar 

vele tientallen priesters aan deelnemen om hun nieuwe collega’s de handen op te leggen 

en hun te laten weten dat ze welkom zijn in het Presbyterium van het Bisdom. Nu waren 

er maar 30 genodigden en hebben we de wijding moeten volgen via een stream (en 

wanneer er dan ook nog een uitvaart gewenst is op het zelfde moment kun je als priester 

niet zeggen: ‘Ik kan zaterdagmorgen geen uitvaart doen want ik moet naar de televisie 

kijken…). 

Gelukkig lijkt het erop dat het einde van de pandemie in zicht is. Maar misschien wordt 

van ons nu wel de grootste uitdaging geëist: het geduld om de maatregelen zodanig af te 

bouwen dat we niet weer een nieuwe golf krijgen. Het risico bestaat een beetje dat we in 

onze vreugde doorslaan en nu eens even de ‘schade gaan inhalen’.  

Natuurlijk is het heerlijk dat we weer wat meer mogen. Ik ben geen viroloog of anderszins 

deskundig, maar een explosie van feestelijkheden lijkt me niet heel erg verstandig.  

We hebben op een bewonderenswaardige manier de deugd van het geduld beoefend 

tijdens de pandemie. Laten we het als een christelijke deugd beschouwen nu ook de 

afbouw van de maatregelen verstandig ter hand te nemen en te blijven besteffen dat na dit 

aardse ‘tranendal’ de hemel ons wacht. 

R. Merkx, deken 

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

kerken. Het criterium voor alle Missen blijft echter: anderhalve meter afstand houden. 

Voor de Petruskerk het maximum aantal deelnemers ongeveer 75 is en men bereid is 

zich te verspreiden over de kerk.. 

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 het 

communiceren mag dit worden afgezet.  I 

Wij wijzen u op de mogelijkheid via de website de H. Mis te volgen! 

Voor actuele informatie over de maatregelen: kijk op de website! 
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Broederschap annuleert ook de bedevaart Kevelaer 2021 
De bedevaart naar Kevelaer zal ook dit jaar helaas geen doorgang 

vinden. Het bestuur van de Broederschap Sittard-Kevelaer heeft 

met pijn in het hart moeten besluiten de bedevaart te annuleren 

vanwege de coronacrisis. 

Op dit moment is er teveel onzekerheid hoe de situatie na de 

zomer in Nederland en Duitsland zal zijn. Daardoor is het niet 

mogelijk om dit jaar de bedevaart naar Kevelaer te organiseren. 

De voorbereidingen voor deze grote en grensoverschrijdende 

bedevaart moeten ruim van te voren beginnen. Daarom is nu de 

knoop doorgehakt, hoe vervelend dat ook is. 

Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op bedevaart 

naar Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast maandag 12 

september 2022 in uw agenda. 

 

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
 en 2

e
 vrijdag) 

    1
e
 en 2

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.  
 

  

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) 

 

Zaterdag 17 juli 2021 (14 - 17 uur)                                                                   

Scapulierfeest O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
  

Inleiding - koffie - Scapulieroplegging – Vespers; kosten: € 7,00   

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 evangelisatie in de maand juni luidt: De 

schoonheid van het huwelijk. Dat de jongeren die zich met de steun van een 

christelijke gemeenschap voorbereiden op het huwelijk, groeien in liefde, 

met edelmoedigheid, trouw en geduld.  De gebedsintentie voor de maand juli 

luidt: Sociale vriendschap: Dat we in sociale, economische en politieke 

conflictsituaties moedig en gedreven dialoog en vriendschap tot stand 

brengen. 

    

        juni   

       2021   

        
        Juli 
       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 2 juli – als de Coronaomstandig-
heden dit toelaten – in de namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht. Als 
een ander tijdstip gewenst is, kan dat. We bellen altijd vantevoren om een afspraak te 
maken. Maak gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag! 
 

 

Overleden 

Zr. M. Odila van den Broek 

Anjes Cartigny-Zorge 

Jo Hennissen 

Jenny van Berghem-Könings 

Fiet Martens-Willems 

Zr. M. Adela den Boer 

To Engbers-Schlangen 

 

Kollenberg 2 

Mgr Claessensstr. 21 

Annendaalderweg 27a 

Zc Kollenberg 

Engelenkampstr. 14  

Kollenberg 2 

Smithlaan 151 

 

83 jaar 

87 jaar 

89 jaar 

97 jaar 

94 jaar 

85 jaar  

93 jaar 

 

 †15-4-2021 

 †27-4-2021 

 †01-5-2021 

 †05-5-2021 

 †10-5-2021 

 †14-5-2021 

 †29-5-2021    

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

 

 
 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 31 juli tot 11 september 2021.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 19 juli 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 

Vrijdag 18 juni 19.00u: Toediening H. Vormsel door vicaris Ed Smeets 

Zaterdag 19 juni Opening van het Jaarfeest van de Basiliek en bedevaart 

binnenstad. H. Mis in de Basiliek, geen H. mis in de Petruskerk 

Basiliek 18.00u pljrd v Jan en Miny Reijnders-Kuijpers en v overledenen vd fam. 

Reijnders-Kuijpers; plev familie Dieteren-van Neer- Meyer; gestplev v zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst voor Jo Hennissenen 

voor To Engbers-Schlangen 

Zondag 20 juni Twaalfde Zondag door het jaar 
11.00u gestplev voor zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; pljrd en 
verjaardag voor Frans Schmeits en Jeanne Schmeits-Schutgens en pljrd voor Truke 
Schmeits-Ten Dijck en vw verj van Pastoor Jean Schutgens 
Maandag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, Kloosterling 
8.30u. om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 22 juni 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 23 juni  
08.30u  voor de zieken van onze parochie   
Donderdag 24 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D 2) 
Vrijdag 25 juni 
8.30u gestplev voor zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders 
19.00u: Toediening van het H. Vormsel door vicaris Ed Smeets 
Zaterdag 26 juni 
18.00u  overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestplev v de 
zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;  
nadienst voor Jo Hennissen en voor To Engbers-Schlangen   
Zondag 27 juni Dertiende Zondag door het jaar 
11.00u  plzwd voor Fiet Martens-Willems; v overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis 
Maandag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)  
Dinsdag 29 juni HH Petrus en Paulus, Apostelen 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Woensdag 30 juni 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Donderdag 1 juli 
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D) 
Vrijdag 2 juli 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D); 
gestev v. Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; ev tev H Hart van 
Jezus tot eerherstel (D) 

Zaterdag 3 juli H. Tomas, Apostel 
18.00u  gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestplev deken Henri Haenraets;  tev Onbevlekt Hart van Maria voor 
priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D);  nadienst voor Jo Hennissen en 
voor To Engbers-Schlangen  

Zondag 4 juli Veertiende Zondag door het jaar 

11.00u  pljrd voor pastoor J.Linssen; plev v. de zielenrust van Ria Roodenburg 
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Maandag 5 juli 
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 voor Jakob en Anna 
Cremers en voor Theodoor en Gertruda Fijen 
Dinsdag 6 juli 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 7 juli 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 8 juli 
8.30u  overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis   
Vrijdag 9 juli HH. Martelaren van Gorcum 

8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 

Zaterdag 10 juli 
18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux;  plev fam Dieteren-Hermans; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); nadienst voor To Engbers-Schlangen 

Zondag 11 juli Vijftiende Zondag door het jaar 
11.00u gestpljrd ouders Jo en Ine Zwakhalen-Westerop 
Maandag 12 juli 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Dinsdag 13 juli 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Woensdag 14 juli  
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid 
Donderdag 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 
8.30u v overleden en vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D) 
Vrijdag 16 juli 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 

Zaterdag 17 juli 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

Zondag 18 juli Zestiende Zondag door het jaar 

11.00u plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers; plev v overleden weldoeners van de H. 

Petruskerk; plzwd voor To Engbers-Schlangen 
Maandag 19 juli 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Dinsdag 20 juli 
8.30u  voor overleden bisschoppen in het bisdom Roermond 
Woensdag 21 juli  
8.30u  ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Donderdag 22 juli H. Maria Magdalena 
8.30u   ev. voor de overledenen v d familie Leonard Driessen-Brandts uit dankbaarheid  

Vrijdag 23 juli H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa 

8.30u gestev overl ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin 

Zaterdag 24 juli 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

Zondag 25 juli Zeventiende Zondag door het jaar 

11.00u. uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
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Maandag 26 juli H.H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 27 juli Z. Titus Brandsma, priester en martelaar 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Woensdag 28 juli  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Donderdag 29 juli H. Martha 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 

Vrijdag 30 juli 

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 

Zaterdag 31juli H. Ignatius van Loyola, priester 

Ochtendmis 9u in Basiliek 

 

    ST.-MICHIELSKERK   

Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 20 juni Twaalfde Zondag door het jaar 
9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux 

Zondag 27 juni Dertiende Zondag door het jaar 

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

Catharina Krux; plev voor Hub Moonen 

Zondag 4 juli Veertiende Zondag door het jaar 

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 11 juli Vijftiende Zondag door het jaar 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

Zondag 18 juli Zestiende Zondag door het jaar 
9.30 uur;  gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux plev voor de families Wiktor en Frühling 

Zondag 25 juli Zeventiende Zondag door het jaar 

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

Catharina Krux 

 

 
Donderdag 24 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d overleden en levende vluchtelingen- kinderen in 
oorlogsgebied; levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 26 juni 
09.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 27 juni Dertiende Zondag door het jaar 
9.30u voor overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 1 juli                            

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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10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 3 juli H. Tomas, apostel  
09.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
14.00u Huwelijk Vera Niederberger en Lars Props. 
Zondag 4 juli Veertiende Zondag door het jaar 
Bedevaart Einighausen                  
09.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestichte jaardienst voor Louis Wagemens en Mia 
Wagemans-Frenken. 
Donderdag 8 juli  
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen in 
oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap;  overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 10 juli 
09.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen;  
Zondag 10 juli Vijftiende Zondag door het jaar 
basiliekkoor         
09.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 15 juli  H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 17 juli 
09.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 18 juli Zestiende Zondag door het jaar 
09.30u Gestichte jaardienst Fam. G. Joosten-Gonera; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 22 juli H. Maria Magdalena 
10.30u  v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen 
in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 

   Zaterdag 24 juli 
09.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 25 juli Zeventiende Zondag door het jaar 
09.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen; uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk. 
Donderdag 29 juli H. Martha 
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen 
in oorlogsgebied; v/d. levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.  
Zaterdag 31 juli H. Ignatius van Loyola, priester 
09.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 1 augustus 
9.30 uur v/h 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 19 juli (opgave dus ruim 

voor verschijnen parochieblad!)  
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 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 
 
 

Club Wo-Van, ein Zittesje Vereining van 100 jaar 
Op 13 juni heeft Club Wo-Van, ook wel bekend als 

de Mannen met de Rode Hoeden, hun 100 jarig 

bestaan gevierd. In 1921 opgericht door een groep 

vrienden met als motto: “zichzèllef gout 

verammezeiere en Zitterd en et Zittesj 

vereinigingslaeve op alle gebied te hellepe en te 

sjteune” (“jezelf goed ammuseren en Sittard en het 

Sittardse verenigingsleven op alle gebieden te 

ondersteunen).Met dit als voornemen heeft men een 

hechte band weten op te bouwen, die in vele gevallen 

van vader op zoon zijn over gegaan. 

Naast de culturele en carnavals activiteiten mag men 

ook binnen de parochie rekenen op de steun van Club 

Wo-Van. Zo zijn ze al ruim 50 jaar een trouw en 

bekend gezicht bij de beide processies, waar ze de 

mooie grote flambouwen dragen naast Hemel met 

Allerheiligste. Men staat ook graag paraat als hun 

hulp gevraagd wordt bij andere kerkelijke activiteiten 

en festiviteiten. Maar ook voor de Restauratie van de Kerktoren was Club Wo-Van een 

van de eerste die een financiële ondersteuning actie voor de Toren succesvol 

georganiseerd heeft. 

Op 13 juni werd het jubileumjaar geopend. We hopen dat het oindanks de nog geldende 

coronamaatregelen een bijzonder jaar zal worden voor een bijzonder jaar voor  

club Wo-Van. 

 
 
 

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 2 juli (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 
* 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 

 

 
 

12
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

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

woensdag 23 juni 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

13
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 26 juni 19.00 u Voor het 25-jarig jubileum van onze trouwe Misdienaars 

woensdag 30 juni 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

14
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 3 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

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

15
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 10 juli 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

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

16
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

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

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

17
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

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

woensdag 28 juli 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 17 juli bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, 

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

Fiddelers tel. 4512821  

 

Misdienaars H. Paulusparochie 

25 juni 1997 is mevr. Riny Quaedvlieg-Fiddelers in opdracht van Mgr. B. Janssen 

begonnen met een werkgroep Misdienaars in onze parochie. Nu, 25 jaar later, doet ze dat 

nog steeds met veel plezier met deze hechte groep jongeren.  

Riny, vanaf deze plaats willen we je feliciteren met dit 25-jarig jubileum en hopen dat je 

nog lang in goede gezondheid door kan gaan! 
 
 

 
 
 

 

 
Gebedsgroep Legioen Kleine Zielen te Sittard 
Sinds kort is er een gebedsgroep van het Legioen Kleine Zielen in de 

kapel van de Zusters Karmelietessen van het Bezinningshuis Regina 

Carmeli. De gebedsbijeenkomsten zijn voorlopig steeds op de 2
e
 

zondag van de oneven maanden en het programma ziet er dan als volgt 

uit: 15.00 uur Barmhartigheidsrozenkrans, 15.10 uur H. Mis en 

aansluitend Aanbidding met rozenkransgebed, biechtgelegenheid, een 

overweging uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde. Aansluitend 

is er een gezellig samenzijn (indien toegestaan vanwege de 

coronamaatregelen). De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 11 
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juli. Van harte welkom, aanmelding is niet nodig.                                                                             

Nadere informatie: Fam. Keuven, tel. 06-27478784 of e-mail: 

legioenkleinezielen@live.com 

Beschermheilige van het Legioen Kleine Zielen is de H. Theresia van Lisieux. Nadere en 

actuele informatie is te vinden op de website: https://hetlegioenkleinezielen.com/  

 

 
 

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) 

 

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’.  

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen:  

Facebook Kerk Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ 
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20 juni 12
e
 Zondag door het jaar   11.00 uur 

27 juni 13
e
 Zondag door het jaar   11.00 uur 

 tevens dank- en gezinsviering 

 Jaardienst pastoor van Maanen 

Vrijdag 2 juli Vormselviering door deken mgr. R. Merkx 19.00 uur 

4 juli 14
e
 Zondag door het jaar    11.00 uur 

11 juli 15
e
 Zondag door het jaar   11.00 uur 

Jaardienst pater Jacques Alkemade; een bijzondere intentie uit dankbaarheid, voor Leo en 

Mia Reul, Willem en Elisabeth Verleng, Zuster Christina op den Camp, Louise Boetzkes 

en Aukje Thomassen. 

18 juli 16
e
 Zondag door het jaar   11.00 uur 

Bosman-Geelen en overleden familieleden; ouders Bergmans-Ruijpers 

25 juli 17
e
 Zondag door het jaar   11.00 uur 

Pugno Mannen; ouders Meulenberg-Thissen en Leentje Fleischeuer 

 

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! 
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’  

 

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 

 

GEDOOPT 

Op zaterdag 15 mei 2021 is gedoopt Finn Keulers, Heistraat 62,  Sittard.                                                

Op  maandag 24 mei 2021 is gedoopt Indy Stelten, Pastoor Mulderstraat 18 Broeksittard 

 

H. VORMSEL 

Op vrijdag 2 juli wordt het H. Vormsel toegediend door Deken Merkx. De viering begint 

om 19.00 uur. Deze viering wordt ook uitgezonden via de livestream! 

 

ORGELCONCERT OP ZONDAGMIDDAG 11 JULI 

Op zondagmiddag 11 juli, om 15.00 uur, wordt er een orgelconcert gegeven in de H. 

Hartkerk te Overhoven, uiteraard met de geldende corona-regels. De organisatie is in 

handen van Stichting ‘Behoud Franse Klooster’. Het orgelconcert wordt verzorgd door 

Rob Waltmans (organist van de Basiliek van het Heilig Sacrament uit Meerssen). De zang 

wordt verzorgd door sopraan Marie-Jeanne Lemmen uit Scheulder. Het beloofd een mooi 

muzikaal programma te worden! U allen bent van harte welkom! Toegang: vrije gave. Het 

concert wordt tevens uitgezonden via de livestream. 
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FELICITATIES AAN ‘ONZE’ KAPELAAN 

De parochie Overhoven feliciteert kapelaan Rani Weerawarna, samen met zijn collega 

Nicolas Pethuru, kapelaan in Geleen, van harte met hun priesterwijding op 31 mei jl. in 

hun thuisland Sri Lanka. Kapelaan Weerawarna heeft in onze parochie al enkele keren 

meegewerkt aan de gezinsvieringen. Wij hopen kapelaan  Weerawarna spoedig weer te 

ontmoeten. Jammer dat hij door alle Corona-problemen niet bij de Eerste H. Communie 

mis  op 13 juni kon voorgaan, maar we hopen dat hij dit volgend jaar wel kan en dat hij 

nog vele (gezins)missen in onze kerk zal doen. 

 

E.H. COMMUNIE: Wij feliciteren alle communicantjes, die op 13 juni hun  

Eerste H. Communie deden. Proficiat jongens en meisjes! 
Katholieke Bs Overhoven te Sittard: 

Marit Bakker, Loek Bartels, Daphne Bindels, Damian Bijlsma, 

Ilana Gulikers, Lisa Kenzeler, Lorenzo Kusters, Livia 

Rademakers, Liam de Sévrèn Jacquet, Lisa de Sévrèn Jacquet, 

Fleur Wolters 
Katholieke Bs Lahrhof  te Sittard:  Natalee Nami 

SBO Het Mozaïek te Sittard Myron Jongen 
 

 

WERKZAAMHEDEN AANLEG LIVESTREAM 
Sinds september 2020 maakt onze parochie gebruik van livestream voor het uitzenden van 

de vieringen vanuit onze H. Hartkerk. Uiteraard is het niet de bedoeling dat dit ‘ter 

vervanging is’ van de H. Mis in de kerk. Wij zien u graag zelf in onze kerk! Maar voor 

diegene die vanwege de een of andere reden niet  naar de kerk kunnen komen, zijn wij blij 

dat wij onze vieringen online kunnen uitzenden. Vele zieke parochianen maken hier 

gebruik van, alsook de patiënten in het ziekenhuis (Ziekenhuis Omroep Sittard) en zelfs 

ook regelmatig Limburg24! Wij vinden dit heel erg fijn! 

Onze vrijwilligersgroep is momenteel bezig om de bekabeling van de livestream definitief 

netjes weg te werken. Tientallen meters kabel worden vakkundig door onze vrijwilligers 

getrokken via de zolders, kruipruimtes en kabelgoten. Er wordt geboord, kabelgoten 

worden op maat gezaagd en er worden kabels getrokken. 

Wij hebben heel veel respect voor deze vrijwilligers, die zich hiervoor inzetten. En ook 

voor de vrijwilligers die op de zon- en feestdagen in de weer zijn om de uitzending te 

verzorgen! De ‘1e fase’ van het project zal nog enige tijd in beslag nemen. Daarna komt 

de ‘2de fase’, het definitief aansluiten van het apparatuur, etc. Ook dit zal nog veel tijd 

kosten, maar de vrijwilligers doen dit graag voor onze parochianen en onze 

parochiegemeenschap! Het geeft veel voldoening, en uiteraard is het stiekem ook een 

beetje hobby om te klussen. 

Wij hopen van harte dat u dit project een warm hart toedraagt. Als u thuis regelmatig de 

livestream kijkt, vergeet u dan niet de wekelijkse collecte via het IBAN nummer? En 

uiteraard waarderen wij het als u een financiële ondersteuning overmaakt voor dit 

livestream-project naar NL37 INGB 0001 0353 14. Heel hartelijk dank! 
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SCHILDERWERKZAAMHEDEN KERK OVERHOVEN 

U heeft in het vorige parochieblad al kunnen lezen over de CD-actie voor de 

schilderwerkzaamheden aan onze H. Hartkerk! Deze schilderwerkzaamheden zijn hard 

nodig. Er is  inmiddels begonnen met de 

werkzaamheden De onderste laag boeiplaten is al onder 

handen genomen, evenals de kozijnen van de sacristie. 

Maar er is nog veel werk aan de winkel. In de loop van  

dit jaar wordt het project voortgezet! Wij hopen dat u 

dit project, en onze kerk, een warm hart toedraagt 

middels de Cd-actie voor het schilderwerk van onze 

kerk! 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! 

Wilt u geen Cd, dan kunt u deze actie 

ondersteunen via het  IBAN nummer ING: 

NL37INGB0001035314 of  Rabobank: 

NL60RABO0147635594 onder vermelding van 

Schilders actie  

 

KOFFIEDRINKEN 
Helaas is dit nog niet mogelijk 

 

THUISCOMMUNIE  
Op zondag 11 juli na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen en 

bewoners van het SGL de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze communie ontvangen 

dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.  

 

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 

10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 

doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 

betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 

aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 

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

Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 14 juli aanleveren. 
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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: 

NL37INGB0001035314 of  Rabobank:  

 

Mijn Priesterwijding en eerste Mis 
Ik ben erg dankbaar aan de Almachtige eeuwige God voor mijn roeping. Ons hele leven is 

roeping, niet alleen de priesterwijding. Maar mijn priesterwijding is in zekere zin de 

vervulling van 14 jaar verlangen om priester te 

worden.  Vanwege de corona-situatie was het echte 

sacramentele moment van geloofsbeleving een 

bijzondere ervaring. De datum is paar keer veranderd, 

eerst was het 15 mei, toen 3 juni, 4 juni en 

uiteindelijk 31 mei. Sri 

Lanka heeft een streng 

lockdown systeem. 

Vrijdag 28 mei 

kondigde de regering aan en bepaalde dat het land gesloten 

moest zijn tot en met 7 juni behalve de z iekenhuizen, 

apotheken, groentewinkels, bakkerijen en nolg enkele 

andere. Er was geen enkel feest toegestaan. Voor een uitvaart 

mochten 15 mensen samenkomen en eveneens voor een 

huwelijksregistratie. Dus met deze beperking moest de 

wijding plaats vinden: niet meer dan 15 mensen samen: bij 

de wijding waren de bisschop, inwonende priesters van het 

bisschophuis en nog paar anderen uit de omgeving, mijn 

moeder en mijn broer. Alles werd heel sober gedaan. Er was 

niet veel mogelijk. De fotograaf was een priester, de acoliet 

was een priester, de lectoren waren 

een priester en een zuster. Het koor 

was met drie leken  en zusters. 

Maar er was geen enkele 

aanpassing van de wijdingsritueel, 

alles ging zoals het hoorde. Maar ik 

vond dat het wel het voordeel had 

dat heel sterk de nadruk lag op 

inhoud, meer dan op het feestelijke. 

Voor mijn gevoel was er was meer 

geloofsbeleving in de  

viering dan buitenkant. Ik dacht: 

‘Zo moet het ook geweest zijn in de 

vroege kerk, een paar leken en een 

handoplegging met veel oudere priesters.  

Mijn moeder en een van mijn broers waren bij mijn priesterwijding aanwezig. Ik vind het 

wel wel jammer dat mijn andere familieleden en de families van mijn broers er niet niet 

bij konden zijn. Maar voor de rest was het een echte wijding. 

Bisschop Ponniah, de moeder en broer van de kapelaan 
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Ik ben ook naar Sri Lanka gegaan omwille van mijn moeder zodat zij kon meeleven met 

mij bij mijn priesterwijding. Wat ook mooi was dat mijn ‘vocation director’ (de pastoor 

die mij heeft begeleid naar klein-seminarie 

en die heeft ontdekt dat  ik roeping had), 

ook vicaris voor de liturgie is in ons 

bisdom. Hij heeft dus alles gedaan bij de 

voorbereidng van mijn priesterwijding.  

Dan nog iets bijzonders over mijn eerste 

heilige mis. Die was de dag na de wijding,  

 

op 1 juni. Ik heb de Mis opgedragen in het 

huis van mijn ouders. Er waren nog drie 

priesters aanwezig, waaronder de vocation 

director, drie zusters uit mijn parochie, mijn 

moeder en twee broers samen met hun 

families. Voor mij is thuis de Mis vieren niet 

nieuw, en ook niet voor mijn familie en de gasten. Toen ik vroeger klein was hadden wij 2 

keer per mand thuis de heilige mis. Dus mijn tweede Mis was ook thuis, de derde Mis was 

bij mijn broers thuis en vandaag ben ik 

naar het klooster van de zusters geweest 

voor de Mis. Het gaat dus goed met mij! 

Ik wil jullie graag alle mensen  bedanken 

die met mij in gebed verbonden waren, alle 

parochianen, de kerkbestuursleden en 

Pastoor deken Merkx. Dankuwel allemaal, 

tot gauw. Het plan is om 15 juni terug te 

vliegen naar Nederland. Ik verheug mij 

erop jullie weer te zien! 

 

 

Nieuwe priesters: welkom! 

In deze dagen beseffen we meer dan ooit dat we een wereldkerk zijn. Twee jongens, die 

de beste jaren van hun leven geven, willen hier bij ons werken.  
Ze komen uit een heel andere clultuur, andere kerkelijke omstandigheden. Maar het is 

dezelfde Christus die zij verkondigen in Woord en Sacrament. Een enorme uitdaging voor 

hen én voor ons. Laten we hen welkom heten zoals Christus welkom is in ons midden. 

Momenteel proberen onze nieuwe priesters zo snel mogelijk naar Nederland te komen. 

Wanneer dat gaat lukken is nog niet duidelijk. Daarom kunnen we helaas nog geen 

informattie geven over hun eerste Missen. 

Eerste Mis bij moeder thuis 
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Kapelaan Ranil Weerarwarna (l) (Sittard) en Nicholas Pethuru (Geleen) bij het geven van de zegen 

Kapelaan Weerawarna met zijn moeder en twee broers en hun gezinnen 
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Alphacursus: iets voor jou? 
Een Alphacursus beoogt op een ontspannen manier te 

ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Iedereen is 

welkom en er is geen ‘voorkennis’ nodig. Alpha is een 

eigentijdse manier om te ontdekken wat ‘geloven’ je kan 

geven. Er worden onderwerpen besproken als: Is er méér? 

Wie is Jezus? Wat is bidden? Wat is de bijbel? Hoe leidt 

God ons? Als je houdt van een goed gesprek, samen wilt 

nadenken over God, serieus wilt nadenken over de zin van 

je leven… VRAAG EEN AANMELDINGS-

FORMULIER AAN op alphacursussittard@hotmail.com. 

De cursus wordt bekostigd door de parochies en vindt 

plaats op 10 woensdagavonden van 18.30 tot 21.30u vanaf 

8 september. Plaats: Bezinningshuis Regina Carmeli 

Kollenberg 2 Sittard; www.alphasittard.nl  

 

 

 

 
 

 

 
Pastoraal Team: 
Deken R. Merkx, Kloosterplein 10                   4512275 

Em.Past P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107    4008960 

Kapelaan R. Weerawarna, Kloosterplein 10 06 36150481 

Assistent H. Peters, In de Camp 3, Broeksittard   4512497 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2   4528072 
Centrale administratie parochiecluster:         4512275 

Kloosterplein 10 ► e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties of bespreken 

van overige zaken is de administratie geopend op maandag 

en vrijdag, tussen 10.00 en 12.30u of na telefonische 

afspraak 

 

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Contact:  mbt  H. Doopsel:  

via pastorie: 4512275 of  

Catechist  B. Scholte 4519139 

Melden bij voorkeur via mail:    

doopsel@rk-kerken-sittard.nl 

mbt Huwelijk - Uitvaarten: 

Deken R. Merkx:  4512275 

mbt Jeugd- & Jongerenpastoraal: 

Kapelaan R. Weerawarna 

 06 36150481 

mbt pastoraal zieken en ouderen: 

Deken R. Merkx:  4512275 

Assistent H. Peters   4512497 
mbt contact zorginstellingen: 

  Diaken R. Fleischeuer  4528072 

 


