Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
24e jrg. - nr. 7 – 31 juli 2021
Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 11 september 2021
Voor parochianen is dit blad gratis
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl

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

www.rk-kerken-sittard.nl
Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven

www.voicesofkids.123website.nl
Wilt u thuis de H Mis vanuit onze kerk volgen? Dat kan heel gemakkelijk. Bij uw
computer moet u onze website www.rk-kerken-sittard.nl bezoeken en daar aanklikken de
speciale link of verwijzing naar een van de kerken.

CORONA-MAATREGELEN
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!

Woord van de deken
Sint Rosa: voorspreekster in barre tijden…
De grote St.-Rosaprocessie
Vorig jaar hadden we er al naar gesmacht… De wellicht
beroemdste processie van Limburg in coronatijd. Wat heeft het
ons hoofdbrekens gekost! Een eeuwenoude traditie in stand
houden en tóch geen onverantwoorde dingen doen. ‘Niet laten
doorgaan’ was het advies van de Overheid. ‘Kijken wat wél kan’
vond het St.-Rosacomité. En met heel veel overleg, zoek- en
denkwerk vonden we een oplossing. Een zo klein mogelijke
processie op het meest ongebruikelijke tijdstip: ’s morgens om
zeven uur… Het was een echte processie maar daar was ook alles mee gezegd. Geen
muziekgezelschappen, geen wolken wierook, geen meetrekkende gelovigen, geen echt
‘St.-Rosagevoel’. God zij dank kregen we veel medewerking van omroep L1. Zij toonden
een van tevoren opgenomen programma met mooie fragmenten van enkele
muziekgezelschappen, een ‘sprekende’ Rosa en dat gelardeerd met live-opnames van de
processie. We hadden onze belofte gestand gedaan en vele duizenden genoten enkele uren
later mee op de televisie. Rosa in coronatijd…
St. Rosa verdient onze eer
Een meisje uit een arm gezin in Lima in Peru. Geboren in 1586. Al in haar kinderjaren
heeft ze een sterke band met God. Als twintigjarige wil ze intreden in een klooster, zwaar
tegen de zin van haar ouders. Als leek treedt ze toe tot de Derde Orde van St. Dominicus.
Ze ‘bouwt’ haar eigen kloostertje: het tuinhuisje is goed genoeg. Alleen voor God wil ze
leven. Spoedig wordt haar bijzondere manier van leven bekend en velen weet Rosa aan te
zetten tot geloof en goede werken zoals de zorg voor zieken en ouderen. In alles wil ze op
Christus lijken, zelfs door vrijwillig te lijden. Op 31-jarige leeftijd sterft ze. De paters
Dominicanen propageren de verering van Rosa in Sittard. In het jaar van haar
heiligverklaring overwint Sittard een zware dysenterie-epidemie. Op háár voorspraak. Het
stadsbestuur laat uit dankbaarheid een kapel bouwen en belooft voor eeuwig St. Rosa te
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eren met een jaarlijkse processie. Lange tijd hebben we gedacht dat besmettelijke ziekten
waren uitgeroeid… Totdat… De voorspraak van St. Rosa hebben we nodig. Zeker nu! Het
is méér dan een traditie!
De St.-Rosaprocessie anno 2021
Even dachten we dat de coronacrisis tot een einde liep. Misschien hebben we te vroeg
gejuicht. Ook dit jaar dus weer onzekerheid. De Bisschoppen van Nederland vragen ons
met klem - wat processies betreft - ons te conformeren aan richtlijnen van de Overheid.
Daarom de eerste twee Rosa-dinsdag-missen (3 en 10 augustus) zónder aanwezigen,
alleen te volgen via de eigen website van het St.-Rosacomité (sintrosasittard.nl. Wist u
overigens dat daar via een webcam de St.-Rosakapel dag en nacht live te zien is!) Mocht
de persconferentie van 13/8 versoepelingen toelaten dan bestaat de mogelijkheid om
publiek toe te laten op de laatste twee dinsdagen in augustus. Dan wordt echter alleen
toegang verleend middels het overleggen van een geldig ID & een geldig vaccinatiebewijs
(GGD/RIVM), bewijs van herstel of negatieve snel-test.
De processie op de laatste zondag van augustus wordt een enorme uitdaging, eenvoudig
en sober. Zonder onze Bisschop Mgr. H. Smeets welke door ernstige ziekte is getroffen.
Zonder lof aan de kapel maar wel met gelegenheid tot verering van het Allerheiligste,
stroomt dit jaar de processie in 1 rij door om de St.-Rosakapel heen en volgt haar weg
naar beneden. Uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter afstand welke door het
Processie Comité Sittard wordt gehandhaafd. We bidden op voorspraak van St. Rosa dat
het door kan gaan, in welke vorm dan ook. Wij houden U vanzelfsprekend op de hoogte!
Doe mee!
Natuurlijk hopen we elkaar te treffen op St.-Rosazondag. Ook als deken wordt mijn
geduld heel zwaar op de proef gesteld. Meer dan een jaar al deken en nog steeds kunnen
we niet wat we graag zouden willen. Ik hoorde dat St-Rosazondag de dag is dat veel
Sittardse gezinnen samenkomen om de familieband te vieren ter ere van onze
Stadspatrones. Wat let ons om ook in huiselijke kring St. Rosa te vereren? We hebben
toch wel een St.-Rosabeeldje of een prentje met haar afbeelding (gratis te krijgen in de
kerken van de binnenstad : er staat ook een gebed op). Wees creatief en feest mee, hoe dan
ook. St. Rosa zal ons helpen! St. Rosa, wees onze voorspreekster in deze coronacrisis!
Bescherm ons, bescherm de stad Sittard.
Wij wensen u allen een vreugdevol St.-Rosafeest toe!!
R. Merkx, pastoor-deken

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, een plaats toegewezen krijgen, 1,50 meter afstand van elkaar
houden
Aanmelding bij zr. M. Gisela: Tel 046 888 95 93 reginacarmelizrg@gmail.com
H. Mis: maandag t/m vrijdag: 7.00 uur; zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00 uur
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Eucharistische aanbidding: zondag: 10.00 - 17.00 uur (niet na de 1e en 2e vrijdag 1e en
2e vrijdag: 10.45 - 17.00 uur
Bidders/bezoekers zijn overdag welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op
te steken.

Maandag 27 september 2021 (10.00 – 17.00 uur)

Bezinningsdag

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

27 - 30 september 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)

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 of 06 39 45 94 33
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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GEBEDSINTENTIES
De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand augustus luidt: De
Kerk. Dat de kerk de genade en de kracht mag ontvangen van de Heilige
Geest om zich te hervormen in het licht van het Evangelie.
De algemene gebedsintentie voor de maand september luidt: Een
milieubewuste levensstijl: Dat wij allen moedige keuzes maken voor een
eenvoudige en milieubewuste levensstijl en dat wij ons verheugen over onze
jongeren die zich daar resoluut voor inzetten.

Aug
2021

Sept
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

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!
Overleden
Marjo Honings
Armand Hukom
Dory de Vet-Wiggenraad
Mil Cobben
Ria Landman-Meens

Jozefstraat 1
Schubertstraat 20
Kastanjelaan 3
Jubileumstraat 15
Pres.Kennedysingel 24

60 jaar
92 jaar
95 jaar
81 jaar
95 jaar

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

†05-7-2021
†07-7-2021
†09-7-2021
†15-7-2021
†16-7-2021
`

AANMELDING 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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HUN KERKELIJK HUWELIJK HEBBEN GESLOTEN
Richard Birx en Yara Schaefer 14 mei in de Basiliek
Roy Ruigt en Carmen Crolla 28 mei in de Basiliek
Glenn Schreurs en Anouk Köster 23 juli in de Basiliek
Bas Diphoorn en Denise Dols op 24 juli in de Petruskerk

HET H. DOOPSEL ONTVING
Sara, dochter van ouders Statnik-Geerlings ,Chr. Kisselsstraat 20 * 23-5-2021
We bidden dat onze dopeling Sara onder de goede zorgen van ouders, peetouders en
geloofsgemeenschap moge opgroeien tot een goede christen.
*=datum plechtigheid

HET H. VORMSEL
ONTVINGEN
VAN VICARIS E. SMEETS
IN DE PETRUSKERK
18 juni
Britt Bruinen, Dyento Cals, Ryan Hendrix, Liene Hommen, Sem Langeweg, Indra
Rosenboom, Wes Schlider, Ruben Simons, Vikie Urban, Kayleigh Webers,
Frederique Wetzels
25 juni
Feline Boers, Jeevisha Kandasamy, Dyalissa Lamers, Noa Mesters, Megan Peters,
Jessie Quaedflieg, Kirsten Quaedflieg, Ryan Salden, Chris Schmeits, Daan Sliepen,
Esmee Smeets, Bente Stekelenburg, Dylan Stevens, Jayda Valize.
Wij wensen hun van harte proficiat en Gods H. Geest voor de toekomst!
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 6 augustus en vrijdag 3 september
wordt – als de Coronaomstandigheden 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!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 11 september tot 23 oktober
2021. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vòòr maandag 30 augustus 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.
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Met het opgeven en betalen van een misintentie in ons parochiecluster geeft men
toestemming voor het publiceren van de misintentie in het parochieblad en de online
publicatie daarvan.
ST.-PETRUSKERK
Zaterdag 31 juli H. Ignatius van Loyola, priester
18.00u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestplev v
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst
voor Marjo Honings, voor Armand Hukom, voor Dory de Vet-Wiggenraad, voor Mil
Cobben en Ria Landman-Meens
Zondag 1 augustus 18e Zondag door het jaar
11.00u gestplev voor zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en familie; pl.3ejrd voor Jet
Heerschop en ouders Lies Bormans en Roel Heerschot; plev v. de zielenrust van Ria
Roodenburg
Maandag 2 augustus H. Aloïsius Gonzaga, Kloosterling
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 voor Theodoor en Getruda Fijen
Dinsdag 3 augustus
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)
19.00u St.-Rosakapel, stille mis, zonder publiek ev Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers
en Jean Schimmel; voor Thei Hunnekens en overl.vd fam. De Kok ev Ria Wessels-van
der Hijden; ev Jan en Elly Beursgens-Kessels; ev Louis Boesten en Wim Knoben; v
ouders Jos en Lientje Beursgens-Verwijlen; v ouders Houben en ouders Beugels en zn.
Harry en Karel; ev Louis Beursgens; v Theo Hunnekens en overl vd fam De Kok; v Wil
Haustermans, Johny Chua en Mia Chua-Marx; v Lou Maas en zwager Harry Kusters
Woensdag 4 augustus H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars), priester
08.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)
Donderdag 5 augustus
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)
Vrijdag 6 augustus Feest Gedaanteverandering van de Heer
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); v Mia Bisschops en overleden familie
Bisschops-Maessen
Zaterdag 7 augustus
18.00u ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom (D); pljrd Bertha Mevissen; gestplev v de zielerust van het overl. echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst voor Marjo Honings, voor Armand
Hukom, voor Dory de Vet-Wiggenraad, voor Mil Cobben en voor Ria Landman-Meens
Zondag 8 augustus 19e Zondag door het jaar
11.00u gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad
Maandag 9 augustus H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein) maagd en
martelares, patrones van Europa
8.30u Ter ere van de H. Geest
Dinsdag 10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaar
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
19.00u St.-Rosakapel Stille mis, zonder publiek jrd v Zef Schurgers en Leny SchurgersSchins; ev Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; Louis Beursgens; voor
Thei Hunnekens en overl.vd fam. De Kok; ev Ria Wessels-van der Hijden; ev Jan en Elly
Beursgens-Kessels; ev Louis Boesten en Wim Knoben; v overleden ouders Jos en Lientje
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Beursgens-Verwijlen; ev ouders Houben en ouders Beugels en zn Harry en Karel; v overl
ouders Theelen-Verheijen en Linssen-Bakkus; v Wil Haustermans, Johny Chua en Mia
Chua-Marx; v Lou Maas en zwager Harry Kusters
Woensdag 11 augustus H. Clara, maagd
8.30u voor de weldoeners van de parochie (D)
Donderdag 12 augustus
8.30u Ter ere van de H. Geest
Vrijdag 13 augustus
8.30u v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Zaterdag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)
gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; nadienst voor Marjo Honings, voor Armand Hukom, voor Dory de VetWiggenraad, voor Mil Cobben en voor Ria Landman-Meens
Zondag 15 augustus Maria Tenhemelopneming Kroedwösj-zegening
11.00u pljrd voor Truus Latten-Giesbertz en zoon Alex Latten; gestplev v Hans Gerards
en zijn ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus
Maandag 16 augustus
8.30u ev tev de H. Geest
Dinsdag 17 augustus
8.30u ev uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen
19.00u St.-Rosakapel Stille mis, zonder publiek gestev voor zielenrust v. pastoor-deken
Mgr. Ben Janssen vw St. Rosacomité; ev Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean
Schimmel; voor Thei Hunnekens en overl.vd fam. De Kok; ev Ria Wessels-van der
Hijden; ev Jan en Elly Beursgens-Kessels; ev Louis Boesten en Wim Knoben; v overleden
ouders Jos en Lientje Beursgens-Verwijlen; ev ouders Houben en ouders Beugels en zn
Harry en Karel; ev Louis Beursgens; v Wil Haustermans, Johny Chua en Mia Chua-Marx;
v Lou Maas en zwager Harry Kusters
Woensdag 18 augustus
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Donderdag 19 augustus
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
Vrijdag 20 augustus H. Bernardus, abt en kerkleraar
8.30u Ter ere van de H. Geest
Zaterdag 21 augustus H. Pius X, paus
18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst voor Mil Cobben en voor Ria Landman-Meens
Zondag 22 augustus 21e Zondag door het jaar
11.00u plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers ; Pl 7e Jrd v Rector Henk Dieteren uit
dankbaarheid (D); pljrd voor Jacob Scheuermann
Maandag 23 augustus H. Rosa van Lima, maagd, patrones van Sittard
8.30u ev Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid (D)
19.00u mis in de Michielskerk
Dinsdag 24 augustus H. Bartolomeüs, apostel
8.30u tot lof en zegen aan de Heer
19.00u St.-Rosakapel Stille mis, zonder publiek gestev voor zielenrust v. pastoor-deken
Mgr. Ben Janssen vw het Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa; ev Pa en Ma
Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; voor Thei Hunnekens en overl.vd fam. De
Kok; voor Louis Boesten en Wim Knoben; v Lou Maas en zwager Harry Kusters; ev Jan
en Elly Beursgens-Kessels; ev Louis Beursgens; voor het echtpaar Wil en Fien Mulleners;
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ev ouders Houben en ouders Beugels en zn Harry en Karel; voor Wil Haustermans, Johny
& Mia Chua-Marx, Funs Maas, Lies Nadolski-Maas en Carolien Hellebrekers-Stevens en
tevens als jaardienst voor de ouders Haustermans- Beenen en Jean Eggen, en ouders
Maas-Wolfs en ouders Marx-Boessen;voor Jos en Lientje Beursgens-Verwijlen; ev Ria
Wessels-van der Hijden
Woensdag 25 augustus
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie
Donderdag 26 augustus
8.30u Ter ere van de H. Geest
Vrijdag 27 augustus H. Monica
8.30u uit eerbetoon aan de Heer en zijn welwillende Zegen
Zaterdag 28 augustus H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
Ochtendmis 9u in Basiliek
Virgiliemis voor de zondag en tevens begin St.-Rosafeest om
18.00u in de St.-Michielskerk
Zondag 29 augustus St.-Rosaprocessie Hoogfeest van de H. Rosa van Lima,
patronesse van Sittard
9.30u St. Rosa in de St.-Michielskerk , aansluitend eenvoudige bidprocessie naar de
St.-Rosakapel
Géén dienst in de St.-Petruskerk
Maandag 30 augustus
9.30u Eenvoudige bidprocessie
10.00u St.-Rosakapel ev Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel;voor Jos
en Lientje Beursgens-Verwijlen; gestev voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben
Janssen vanwege het Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa ; v echtelieden Jeun en
Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.-Rosa-comité); v Piet Veugen vw Stichting Behoud
Kollenberg; v Ed van den Ende vw Stichting Behoud Kollenberg; Rob Duetz, vw
Acolythencollege
Dinsdag 31 augustus
9.30u Eenvoudige bidprocessie
10.00u St.-Rosakapel ev Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; voor Jos
en Lientje Beursgens-Verwijlen; gestev voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben
Janssen vanwege de Mander; v echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.Rosacomité); v Piet Veugen vw Stichting Behoud Kollenberg; v Ed van den Ende vw
Stichting Behoud Kollenberg; v Rob Duetz, vw Acolythencollege; voor Louis Boesten en
Wim Knoben; voor Lou Maas en Harry Kusters
8.30u voor de algemene noden van Heilige de kerk en wereld (D2)
Woensdag 1 september
8.30u Ter ere van de H. Geest; ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om
godsdienstig te leven (D)
Donderdag 2 september
8.30u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; uit dankbaarheid
vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D
Vrijdag 3 september Verjaardag van de Wijding van de kathedraal
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D; v Mia Bisschops en overleden familie
Bisschops-Maessen; gestev tev het H. Hart van Jezus
Zaterdag 4 september H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
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18.00 uur gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestplev Winand Kissels en overleden familie en v overleden familie
Tossaint; ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom (D)
Zondag 5 september 23e Zondag door het jaar
11.00u. plev overleden ouders Kreijn-Buijzen; gestplev levende en overl leden vd
Broederschap Sittard-Kevelaer; gestplev uit dankbaarheid (vw fam v Aubel-Arnoldts)
gestpljrd overl ouders Barleben-Diehl en dochters
Maandag 6 september
8.30u; ev tev de H. Geest v allen die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om
leiding te geven (D)
Dinsdag 7 september
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding
Woensdag 8 september Maria Geboorte
8.30u Ter ere van de H. Geest
Donderdag 9 september
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Vrijdag 10 september
8.30u Ter ere van de H. Geest
Zaterdag 11 september
Ochtendmis 9u in Basiliek
ST.-MICHIELSKERK
Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste
Zondag 1 augustus 18e Zondag door het jaar
9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux
Zondag 8 augustus Negentiende Zondag door het jaar
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux;
Zondag 15 augustus Maria Tenhemelopneming
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 22 augustus Een-en-twintigste Zondag door het jaar
9.30u estplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestpljrd v Frits en Riet Pfennings-van Santvoord
Maandag 23 augustus H. Rosa van Lima, patronesse v. Sittard
19.00u Avondmis Patroonsfeest in Paterskerk
Zaterdag 28 augustus
18.00u Pelgrimsmis gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux
Zondag 29 augustus Hoogfeest van de H Rosa van Lima, patronesse van Sittard;
9.30 uur gestpljrd overl. ouders Jan en Charlotte Oremus-Roppe en Evrard Oremus;
gestplev ouders Wijshoff-Jaeger en hun zoon Karel; gestpljrd overl. pastoor-deken Mgr.
Ben Janssen; gestpljrd overl ouders Wil en Maria Wauben-Schroen; plev de overleden en
levende leden van de St-Rosasociëteit; pljrd voor ouders Wetzels-Latten; vd zielerust van
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev v overledenen vd
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fam Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D); ter intentie van overleden zoon
Yoshi Stelten; voor Thei Vahsen
aansluitend St.-Rosaprocessie Geen dienst in de Petruskerk
Zondag 5 september 23e Zondag door het jaar
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt
20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.). Rozenkrans op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u; zondag 17.00 Noveen Bisschop
Zondag 1 augustus
9.30u levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; echtpaar Caulfield-Tholen.
Donderdag 5 augustus Kerkwijding van de Basiliek Maria de Meerdere
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. CaulfieldTholen.
Zaterdag 7 augustus
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
12.00u Huwelijk James Hay en Lois Nieland.
Zondag 8 augustus 18e Zondag door het jaar
9.30u voor overl. echtp. Caulfield-Tholen; ter nagedachtenis van Jan, Roos en Gertie
Devies.
Donderdag 12 augustus
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 14 augustus Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
14.00u Huwelijk Vera Niederberger en Lars Props.
Zondag 15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming basiliekkoor
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestpljrd Zef Krekels en tevens voor ouders
Krekels-Schmeits en schoonouders Janssen-Muris; zeswekendienst voor Armand Hukom.
Donderdag 19 augustus
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 21 augustus H. Pius X, Paus
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen;
Zondag 22 augustus 20e Zondag door het jaar basiliekkoor
9.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 26 augustus
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen; gestichte jaardienst verjaardag Felicie Crombach.
Zaterdag 28 augustus H. Augustinus bisschop en kerkleraar
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 29 augustus Een-en-twintigste Zondag door het jaar; St. Rosa
9.30u Geen Eucharistie
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Donderdag 2 september
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 4 september
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 5 september 22e Zondag door het jaar
Bedevaart Broeksittard. Eigen koor
9.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 9 september
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.
Huwelijk Myrte Wouters en Marc Cox.
Zaterdag 11 september
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 30 augustus (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

Rozenkrans- en Noveengebed voor Bisschop Harrie Smeets
Bisschop Smeets is altijd nauw verbonden geweest met de Basiliek. Het Bisdom
Roermond vraagt een speciale noveen te bidden voor onze Bisschop op 9
zondagmiddagen om 17.00u in de Basiliek. De data zijn: 18 en 25 juli, 1, 8, 15, 22 en 29
augustsu en 5 en 12 september. U kunt deze noveen ook thuis meebidden op
www.bisdom-roermond.nl. In de basiliek is plaats voor maximaal ongeveer 50 personen.

Kroedwösjzegening
Op Mariatenhemelopnening worden traditeioneel kruiden gezegend: de zgn. Kroeswösj
(kruisdenbundel). Per plaats verschillen de kruiden die in deze bundel zitten. In ieder
geval zit er boerenwormkruid in, een graansoort, een tak van een notenboom en ook
andere veldkruiden. In tijden dat er vaak brand ontstond na blikseminslag werd een takje
van de kroedwösj bij onweer in de kachel verbrand om het onheil af te weren.
Tegenwoordig leggen we meer de nadruk op de geestelijke betekenis. De kruiden drukken
onze dankbaarheid uit voor de oogst en richten onze ogen op de ‘oogst’ van het leven van
de Maagd Maria. Zij is naar haar dood niet begraven maar met ziel en lichaam in de hemel
opgenomen. Ons ons staat eenmaal die heerlijkheid te wachten! Mogen de veldkruiden
ons herinneren aan de gelukkige afloop van ons leven in de hemel.
In alle Missen in het weekend van 14/15 augsutus worden kruiden gezegend. Op een
aantal plaatsen wordt de Kroedwösj door vrijwilligers gemaakt. Als u heel zeker wilt zijn
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dat u er een krijgt: maak er zelf een en breng die mee naar de kerk. Tijdens de Mis vindt
de zegening plaats.

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 6 augustus en 3 september (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de
H. Communie in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan,
en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.

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

18 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Nadienst Toos Salden
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Nadienst Toos Salden
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

zaterdag 31 juli
woensdag 4 aug

19.00 u
19.00 u

zaterdag 7 aug
woensdag 11 aug

19.00 u
19.00 u

zaterdag 14 aug
woensdag 18 aug

19.00 u Zeswekendienst Toos Salden
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
21 E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
22 E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
23 E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes
19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

MARIA TEN HEMELOPNEMING

zaterdag 21 aug
woensdag 25 aug
zaterdag 28 aug
woensdag 1 sept
zaterdag 4 sept
woensdag 8 sept

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof
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Misintenties voor het volgende parochieblad tot 25 augustus bij Diaken R. Fleischeuer
4528072, Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R.
Quaedvlieg-Fiddelers tel. 4512821

Overleden
Toos Salden, Eisenhowerstraat 24, † 01-07-2021
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

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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Zondag 1 augustus
18e Zondag door het jaar
Nadienst Toos Maassen-Hurkens
Zondag 8 augustus
19e Zondag door het jaar
1e Jaardienst Margriet Daemen-Hendrikx; nadienst Toos Maassen-Hurkens
Zondag 15 augustus
20e Zondag door het jaar: Hoogfeest Maria-Ten-HemelOpneming
Jaardienst Truus Latten-Giesbertz en zoon Alex Latten; nadienst Toos Maassen-Hurkens
Zondag 22 augustus
21e Zondag door het jaar
Zondag 29 augustus
22e Zondag door het jaar
Sjeng Frissen vanwege zijn verjaardag
Zondag 5 september
23e Zondag door het jaar
Ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden; jaardienst Mia Storken-Lemmens
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’
OVERLEDEN
Op 4 juni is overleden mevr. Lies Nadolski-Maas. Mevr. Nadolski-Maas woonde
Hemelsley 35 en is 84 jaar geworden.
Op 1 juli is overleden mevr. Toos Maassen-Hurkens. Zij woonde de laatste tijd in
zorgcentrum De Kollenberg. Mevr. Maassen is 94 jaar geworden.
H. VORMSEL
Wij feliciteren de vormelingen met het ontvangen van het Heilig Vormsel: Kian
Rademakers, Renske Frusch, Yoëlle Horn, Naïri Haroutiunian, Birgit Bindels, Eva
Bakker, Milou Swinkels, Rick Mevissen, Benjamin Haas, Luca Geilen, Thys Geilen,
Shanaya Kampschreur, Joshua Keulers, Ruben Bartholomeus.
Wij hopen dat Gods Geest, die jullie ontvangen hebben, jullie mag sterken in het geloof
en je mag vervullen met hoop, alle dagen van jullie leven.
HOOGFEEST MARIA-TEN-HEMEL-OPNEMING MET KROEDWÖSJZEGENING
Op zondag 15 augustus om
11.00 uur vindt in onze kerk
de viering plaats van MariaTen-Hemel-Opneming.
Tijdens deze viering wordt
de kroedwösj gezegend. Dit
is een oud gebruik dat vooral
bekend is in Limburg. De
kroedwösj bestaat uit een bundeltje van zeven kruiden verdeeld naar 2 broodgranen
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(tarwe-, rogge-, gerst- of haverpluim, 2 geneeskruiden (b.v. duizendblad,
boerenwormkruid) 2 onweerskuiden (o.a. alsem, wilde marjolein, leverkruid) en een
boomvrucht (walnotenblad)). De gezegende busseltjes worden in huis gehangen om de
blikseminslag te weren. Oorspronkelijk was het ook een wapen tegen onheil, men zocht er
een garantie in voor een goede oogst en gezondheid voor mens en vee. U kunt zelf een
Kroedwösj samenstellen en meenemen, maar ze worden ook aangereikt, tegen een
vrijwillige bijdrage.
SCHILDERSACTIE
Graag willen wij u nog herinneren aan de Cd-actie van ons kinderkoor. Met deze Cd
willen wij een deel van de onkosten van het buitenschilderwerk aan onze kerk
financieren. U kunt de CD vanaf nu bestellen, zodat wij weten hoeveel wij er mogen laten
maken. Bestellen kunt u via: parochieoverhoven@gmail.com of telefonisch: 0630567774. Ook ligt er achter in de kerk een intekenlijst. 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 Bij goed weer zal er op zondag 1 augustus weer koffiedrinken zijn.
We zijn wel voorzichtig en houden dit in de buitenlucht, net zoals bij de dankviering op
zondag 27 uni.
THUISCOMMUNIE Op zondag 8 jaugustus 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 25 augustus 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:
NL37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594
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Financiële tips…
NEEM EEN GOED DOEL OP
IN UW TESTAMENT
Het mag ook
uw parochie zijn…?!
Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van
donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd
dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen.
Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het ‘Goede
Doel’: uw parochie te laten gelden. Het aantal ‘losse’ bijdragers is de
laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle geversbij-testament de ‘schade’ kunnen opvangen.
Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Mis-stichting’
maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH.
Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20
jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de
verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere
overledenen, bijvoorbeeld: ‘Jaardienst voor de overledenen van de familie
Janssen-Pieters’.

Bouw mee aan de toekomst
van onze Kerk.
Voor onszelf en voor hen
die na ons komen…
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UW KERKBIJDRAGE AL BETAALD?
MAAK EEN GRATIS CONTRACT
MET UW PAROCHIE EN TREK UW
VOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF
VAN DE BELASTING!
Wist u dat fiscus onze kerken ‘subsidieert’?
Informeer bij het parochiekantoor
www.rk-kerken-sittard.nl
Door de coronacrisis lopen wij elke week veel
inkomsten mis! Help ons!
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

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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