Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
24e jrg. nr. 8 11 september 2021
Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 23 oktober 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. Een mondkapje is niet meer verplicht.
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
St. Rosaprocessie: klein maar fijn
Opnieuw was het een enrome uitdaging om op een veilige
manier het feest te vieren van de patrones van onze stad: sint
Rosa. Al snel werd duidelijk dat we niet op de gebruikelijke
manier de 4 St. Rosadinsdagen boven aan de kapel konden
vieren. Dan was het geworden: iedereen op een stoel en
toegangscontrole. Met het risico dat we mensen moesten
wegsturen. En dat is natuurliojk het ergste dat je als pastoor kunt
doen… Even leek het er nog op dat half augustus de maatregelen
zouden verruimen, maar dat bleek niet het geval. Daarom net als
vorig jaar: zonder publiek. Het was zelfs nóg stiller dan vorig
jaar: ik moest als priester in de kapel blijven want daar hing de camera: er was dus
nauwelijks contact met ‘buiten’: niet bepaald een leuke manier om de Mis te doen. Ik
voelde mij een beetje als sint Rosa in haar kluis in de tuin van haar ouders…
Op zaterdagavond vierden we om 18.00 uur de Pelgrimsmis in de Michiel (Paterskerk).
Op zondag 29 asugustus was het dan eindelijk zover: de jaarlijkste St. Rosaviering. Er
waren heel wat vergaderingen van het St. Rosacomité en het Processiecomité aan
voorafgegaan. Heel bijzonder was dat de Nederlandse bisschoppen enkele maanden
geleden hadden bepaald dat processies dóór mochten gaan, mits er toestemming was van
de burgerlijke overheid. Maar wat moesten we gaan doen? Het was wel duidelijk dat de
1,5 meter afstand een harde eis zou zijn. Dus viel al snel de keuze op een sobere bidtocht
‘op afstand’. Het was natuurlijk heel moeilijk in te schatten hoeveel deelnemers en zouden
komen en met name of er veel toeschouwers zouden zijn. We hadden eerst het plan om de
muziekgezelschappen langs de route een plaats te geven maar uiteindelijk werd er voor
pure soberheid gekozen om ook te voorkomen dat het processie te veel kijkers zou
trekken.
Uiteindelijk is het prima gegaan. In de Mis – die verplaatst was naar de Petruskerk –
waren zo’n 100 mensen, in de processie ongeveer het dubbele aantal. Kijkers waren er
bijna niet. Het was een echte biddtocht: boven aan de kapel stond een gebedsgroepje dat
de ronzenkrans voorbad en via luidsprekers was het gebed de hele weg over goed
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hoorbaar. Er werd ijverig meegebeden. We zijn zelfs vrijwel droog weer op de markt
gekomen!
Eregast bij de processie was de Consul-Generaal van Peru, de heer Alejandro Riveros, die
samen met zijn echtgenote de Republiek Peru vertegenwoordigde, die dit jaar zijn 200e
verjaardag viert. Het was voor de Consul de eerste keer dat hij in Sittard was en hij en zijn
vrouw waren zichtbaar onder de indruk van de St. Rosaverering in een ‘zo ver’ land.
De Consul en burgemeester Verheijen werden na de processie ontvangen op de pastorie
samen met enkele leden van het kerk- en gemeentebestuur.
Er is veel werk vezet door talloze vrijwilligers o.a. van het St. Rosacomité en het
Processiecomité, de leden van Schutterij St. Rosa, de acolieten, de velen die hebben
meegewerkt aan de versiering in de Michiel en in de Putstraat: het was af! Heel hartelijk
dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan de processie. Maar
vooral veel dank voor uw bereidwilligheid om u aan de regels te houden! Iedereen heeft
zich van de beste kant laten zien, St. Rosa waardig!
R. Merkx, deken

Een zeer gedisciplineerde, 1,5m-veilige, processie ! (foto Sittard-Geleen Nieuws)

Bijbelgroep in parochiezaaltje Overhoven
Sinds enige tijd komt Kapelaan Ranil Weerawarna, om de week op dinsdagavond, samen
met een Bijbelgroep in de parochiezaal in
Overhoven, Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard.
De naam van deze groep is ‘BmB’, ookwel
‘Bidden met Bijbel’. U bent van harte
uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
Deelname is geheel gratis en het is een fijne
groep die altijd samenkomt . Info over datums,
tijdstippen en eventuele deelname kunt u
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verkrijgen bij Kapelaan Ranil Weerawarna. De contactgegevens van kapelaan staan in dit
parochieblaadje, of stuur een mail naar parochieoverhoven@gmail.com.
Van harte welkom!

26 september
Viering 200 jaar Zusters Goddelijke Voorzienigheid Créhen
Op zondag 26 september vieren de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Créhen
de 200e verjaardag van de oprichting van hun congregatie in 2022. In 1822 richt pastoor
Guy Homery in Créhen in Normandië een weeshuis op voor arme kinderen. Uit de
medewerkers van dit huis ontstaat de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid.
Rond 1900 wordt de kerk van Frankrijk geteisterd door anti-kerkelijke wetten. Veel
Franse kloosterorden vluchten naar het buitenland. In 1903 komen de zusters naar
Nederland waar ze in Herten hun eerste klooster bouwen. In 1905 gaan de zusters werken
in het Sittardse Ziekenhuis. Door die inzet dragen zij enorm bij aan het lichamelijk en
geestelijk welzijn van heel veel inwoners van Sittard en omgeving.
Op talrijke andere plaatsen in geheel Nederland zijn de Zusters actief geweest in het
zieken- en bejaardenzorg en zetten zij zich in voor het parochiële pastorale werk. De
laatste decennia slinkt het aantal zusters in Nederland. Momenteel zijn er nog 11 zusters
in Sittard, 4 in het klooster op de Rijksweg Zuid, 4 in Silverstaete en 3 in Hoogstaete.
We vieren het 200-jarig bestaan van de congregatie op zondag 26 september om 11.00u in
de Petruskerk. Hoofdcelebrtant zal zijn vicaris generaal Harry Quaedvlieg. Het Petruskoor
zal de viering muzikaal gestalte geven.
Na de viering zullen de zusters zich met de genodigden terugtrekken. In de middag zal in
de Domijnen een tentoonstelling worden geopend over de historie van de congregatie en
het leven van de zustrers in Sittard. De tentoonstelling zal van 28 september 2021 t/m 9
januari 2022 te bezoeken zijn. Van harte aanbevolen!
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Het oude ziekenhuis van Sittard

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
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
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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 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.
De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand oktober luidt:
Missionaire leerlingen : Dat iedere gedoopte zich in missionaire
beschikbaarheid inzet voor de evangelisatie door te getuigen van een
leven waarin het Evangelie doorklinkt.

Sept
2021

Okt
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!

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 1 oktober 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!
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Overleden
Wim Jetten
Harry Gieskens
Hans Lauscher
Frans Goverde
Gerry Dols

W.Alexanderlaan 3
Mgr.Claessensstr. 33
Begijnenhofstraat 13
Wilhelminastr.13 a.17
Holsterbeek 31

93 jaar
80 jaar
59 jaar
93 jaar
85 jaar

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

†28-7-2021
†28-7-2021
†28-7-2021
†01-8-2021
†24-8-2021
`

HUWELIJKEN
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk
huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken.
Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!
Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 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.
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 11 september
18.00u plzwd voor Hans Lauscher; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
zieken en noodlijdenden (D); gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst Harry Gieskens en voor Gerry Dols
Zondag 12 september 24e Zondag door het jaar
11.00u plzwd voor Wim Jetten en tevens als pljrd v. Corrie Jetten-Wijnands; plev v
overleden weldoeners van de H. Petruskerk; gestpljrd overl echtp Van GroenendaelWielders; voor overl.ouders Caris-Heemels
Maandag 13 september H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
Dinsdag 14 september, Kruisverheffing
8.30u Tot lof en zegen aan de Heer (D)
Woensdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten
8.30u voor de zieken van onze parochie
Donderdag 16 september HH Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
8.30u voor overleden bisschoppen in het bisdom Roermond
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Vrijdag 17 september
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld
Zaterdag 18 september
18.00u plev Arnold Dieteren; gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Catharina Krux, nadienst voor Harry Gieskens en voor Gerry Dols
Zondag 19 september 25e Zondag door het jaar
LET OP: EERSTE H. COMMUNIE
10.30u (!) gestpljrd ouders Tonglet-Winteraeken; gestpljrd overl ouders BaggenStarmans; plev Jan en Miny Reijnders-Kuijpers
Maandag 20 september HH. Andreas Kim Taegõn, priester en Paulus Chõng Hasang,
en gezellen, martelaren
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Dinsdag 21 september H. Matteüs, apostel en evangelist
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)
Woensdag 22 september
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie
Donderdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
Vrijdag 24 september
8.30u v. overl. priesters en diakens Bisdom Roermond
Zaterdag 25 september
13.00u Pl. huwelijksmis echtpaar Gijsen-Bornkamp
18.00u plzwd voor Fans Goverde; gestplev v de zielenrust vh overl Jan Gerard Grijs en
Maria Hub Cath Krux; nadienst voor Gerry Dols
Zondag 26 september 26e Zondag door het jaar
200e Verjaardag Congregatie Zusters v.d. Goddelijke Voorzienigheid
11.00u plev voor de overledenen van de fam. Douffet; gestplev ouders Zef en Carry
Hamers-Schintz; pljrd v Mia van Aubel-Arnoldts en haar echtgenoot Guus, en
wederzijdse fam; plev v Trees en Cor De Wit-Neilen en tevens v Dory Neilen
Maandag 27 september H. Vincentius de Paul, priester
8.30u v. overl.medew. parochie
Dinsdag 28 september
8.30u v algemene noden van Heilige Kerk en wereld (D)
Woensdag 29 september HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
8.30u gestev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord; tt lof en zegen aan de Heer
Donderdag 30 september HH. Hiëronymus, priester en kerkleraar
8.30u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
Vrijdag 1 oktober H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares
Eerste vrijdag van de maand
8.30u v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; ev tev H Hart van Jezus
tot eerherstel (D)
Zaterdag 2 oktober HH. Engelbewaarders
18.00u 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);
Zondag 3 oktober 27e Zondag door het jaar
11.00u gestpljrd v de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot

8

Maandag 4 oktober H. Franciscus van Assisi
8.30u ev.v de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en v.
Theodoor en Gertruda Fijen; ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de
parochies gesteld zijn om leiding te geven (D)
Dinsdag 5 oktober
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)
Woensdag 6 oktober
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)
Donderdag 7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' perm.aanwezigheid in H. Eucharistie
Vrijdag 8 oktober
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie
Zaterdag 9 oktober
18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D);
gestplev overl fam Mevissen-Driessen; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
Zondag 10 oktober 28e Zondag door het jaar
11.00u plzwd voor Harry Gieskens en v overl ouders Gieskens-Martens; pl
herdenkingsdienst voor zg. Frans Canton; pljrd v. overl.ouders Wil Boosten en Miet
Boosten-Beaumont; gestpljrd Thea Bruls-Barleben
Maandag 11 oktober
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankb. voor de
actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie; overl vrijw. uit onze parochies
Dinsdag 12 oktober
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Woensdag13 oktober
8.30u ev v weldoeners parochie (D)
Donderdag 14 oktober
8.30ur voor het geestelijk welzijn van onze parochie
Vrijdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
8.30u gestjrd overl echtp Hage-Baggerman
Zaterdag 16 oktober
18.00u plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
Zondag 17 oktober 29e Zondag door het jaar
11.00u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie
Maandag 18 oktober H. Lucas, evangelist
8.30u Uit eerbetoon aan de Heer en om zijn welwillende Zegen
Dinsdag 19 oktober
8.30u om verlichting van noden in Kerk en wereld
ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Woensdag 20 oktober
8.30u v overledenen vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)
Donderdag 21 oktober
8.30u voor de zieken van onze parochie
gestev levende en overl. leden fam. Musolf-Nyssen
Vrijdag 22 oktober
8.30u voor weldoeners van de parochie
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ST.-MICHIELSKERK
Van Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste
Zondag 12 september 24e Zondag door het jaar
9.30u gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux
Zondag 19 september 25e Zondag door het jaar
9.30u; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux
Zondag 26 september 26e Zondag door het jaar
9.30u gestpljrd v RD Jo Simons ; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en
Maria Hubertina Cath. Krux;
Zondag 3 oktober 27e Zondag door het jaar
9.30u; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux,
Zondag 10 oktober 28e Zondag door het jaar
9.30u; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Zondag 17 oktober 29e Zondag door het jaar
9.30u v lev en overl leden van de Broederschap Sittard-Kevelaer; gestplev vd zielenrust
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 12 september 24e Zondag door het jaar
9.30u Gestichte jaardienst ouders Teney-Pennings; overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Maandag 13 september
H. Mis Broederschap Sittard - Kevelaer
10.00u Eucharistieviering in plaats van de uitgestelde bedevaart naar Kevelaer
Dinsdag 14 september
Bedevaart religieuzen O.L.V v/h Heilig Hart Tilburg
11.45u Eucharistieviering en 14.15 uur Gebedsviering
Donderdag 16 september HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
Zaterdag 18 september
9.00u v/h echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 19 september 25e Zondag door het jaar
9.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
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Zaterdag 25 september
9.00u overl. echtp Caulfield-Tholen.
Zondag 26 september 26e Zondag door het jaar
Zangkoor Cantate
Bedevaart Baandert
9.30u Gestichte jaardienst voor Arnold Collé, vader Lodewijk Collé, overleden ouders
Stoffels – Loomans en de overleden ouders Ruyten-Stoffels; v/h overl. echtp. CaulfieldTholen.
Donderdag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar.
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
Zaterdag 2 oktober HH. Engelbewaarders
9.00u v/h echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 3 oktober 27e Zondag door het jaar
Bedevaart Sweikhuizen
9.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
Zaterdag 9 oktober
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Basiliekkoor
Zondag 10 oktober 28e Zondag door het jaar
9.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 14 oktober
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
Zaterdag 16 oktober
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 17 oktober 29e Zondag door het jaar
9.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 21 oktober
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
Zaterdag 23 oktober
9.00u 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.
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Opgave misintenties vóór maandag 11 oktober (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

zaterdag 11 sept
woensdag 15 sept

19.00 u
19.00 u

zaterdag 18 sept
woensdag 22 sept

19.00 u
19.00 u

zaterdag 25 sept
woensdag 29 sept

19.00 u
19.00 u

zaterdag 2 okt
woensdag 6 okt

19.00 u
19.00 u

zaterdag 9 okt
woensdag 13 okt

19.00 u
19.00 u

zaterdag 16 okt
woensdag 20 okt

19.00 u
19.00 u

24 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
25 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
26 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
27 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
28 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
29 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof.
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 9 oktober bij Diaken R. Fleischeuer
4528072, Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw.
R. Quaedvlieg-Fiddelers tel. 4512821

12

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



4512275

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

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK
Ieder jaar gaat onze parochie op bedevaart naar de Sittardse Basiliek. Sinds enkele jaren
gaan we op de laatste zondag van september en doen we dat niet meer met een
bidprocessie, maar kan iedereen op eigen gelegenheid naar de Basiliek gaan. Het met het
koor Cantate uit Overhoven gefuseerde Bernadettekoor zal de zang in de Basiliek
verzorgen. Uiteraard wel met een beperkte bezetting volgens de Coronaregels. De H. Mis
op deze zondag 26 september begint om 9.30 uur.

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 1 oktober (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.

13

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

STEEDS MEER MENSEN ONTDEKKEN DE URNENHOF ALS EEN
WAARDIGE PLAATS OM DE URNEN VAN HUN OVERLEDENEN TE
BEWAREN. LOOP EENS VRIJBLIJVEND BINNEN EN ERVAAR DE
RUST VAN DEZE MOOIE PLEK!
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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)
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’
Zondag 12 september: 24e Zondag door het jaar 11.00 uur
Jaardienst overleden ouders Meulenberg-Thissen; nadienst Joop Jansen; jaardienst Jan en
Gerda Roberts-Erkens
Zondag 19 september: 25e Zondag door het jaar 11.00 uur
Zeswekendienst Hubertina Gorissen-Munnich
Zondag 26 september: 26e Zondag door het jaar 11.00 uur
Zondag 3 oktober: 27e Zondag dh jaar/tevens gezinsviering H. Franciscus
11.00 uur
Jaardienst overleden ouders Johan en Katharina Claessen-Aufsfeld en zoon Josef;
1e jaardienst Mieke Meeuws; overleden ouders Thissen-Janssen
Zondag 10 oktober: 28e Zondag door het jaar
11.00 uur
Ouders Bergmans-Ruijpers
Zondag 17 oktober: 29e Zondag door het jaar
11.00 uur
1e jaardienst Marjo Appelmans (stichting)
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 22 juli is overleden mevr. Hubertina Gorissen-Munnich. Mevr. Gorissen woonde
Hasselholtstraat 7 en is 87 jaar geworden. De zeswekendienst wordt gehouden op 19
september.
Op 2 augustus is overleden dhr. Joop Jansen. Dhr. Jansen woonde Pater Chevalierstraat
47. Hij is 72 jaar geworden.
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Gedoopt
Op 21 augustus is gedoopt Gabriël Coenjaerts, Elisabeth van Barstraat 233 , Sittard.
Op 22 augustus is gedoopt Lisandro Scheffer,
Einsteinstraat 21 Sittard.

Bijbelgroep ‘Bidden met de Bijbel’
Op dinsdagavond om de andere week is er in het
zaaltje van de kerk van Overhoven ‘BmB’: bidden
metr de Bijbel. Meer informatie: pagina 3

Ziekenzalving
De jaarlijkse ziekenzalving vindt dit jaar plaats op zondag 19 september om 11.00 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via ons parochiekantoor (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 12.00 uur: tel. 4583023. Hier kunt u ook nog inlichtingen krijgen. Achter in de kerk liggen
ook de aanmeldformulieren.
De ziekenzegening bij SGL is op 3 oktober. Ook hiervoor graag tijdig aanmelden.

Boekenbeurs
Op 25 september houdt Leif en Leid weer een boeken-/sieradenbeurs in ons
parochiezaaltje. Leif en Leid ondersteunt veel sociale projecten in onze wijk en ook onze
parochie. Van harte aanbevolen!

Dierenzegening
Al vele jaren is er in onze kerk rond dierendag een gezinsviering met het thema St.
Franciscus. Dit jaar zal dat zijn op zondag 3
oktober om 11.00 uur. Maar wist u dat
dierendag juist gekozen is op 4 oktober, vanwege
St. Franciscus en zijn band met de dieren?
Franciscus stierf in de avond van zaterdag 3
oktober. Het is gebruikelijk dat de sterfdatum
van een heilige (en daarmee zijn geboortedag in
de hemel) zijn gedenkdag wordt. Toch gedenkt
de Rooms-Katholieke Kerk Franciscus op 4
oktober. Dit komt omdat Franciscus ’s avonds
stierf. Kerkelijk gezien was toen (met de
vespers) de zondag begonnen.
Toen in 1929 tijdens een vergadering voor dierenbeschermers in Wenen werd besloten om
jaarlijks een dierendag te houden, koos men voor de feestdag van de H. Franciscus: 4
oktober. In 1930 werd in Nederland de eerste dierendag gehouden..
Na de gezinsviering is er ook weer een dierenzegening. Want dieren zijn belangrijk: ze
maken mensen blij, kunnen eenzaamheid verdrijven, helpen bij een handicap, brengen
mensen in contact met andere mensen. Dit verbond tussen mens en dier wordt gezegend.
De dierenzegening is ook een sociaal gebeuren. Ontmoeting is een belangrijk onderdeel
van de zegening.. Mensen maken kennis met elkaar aan de hand van hun dieren. Ze stellen
elkaar vragen en vertellen verhalen. Op die manier brengen huisdieren mensen samen.
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Veel mensen laten hun huisdier zegenen voor bescherming en voorspoed.
Zegenen komt van benedicere, ‘het goede (toe) zeggen’. Met de zegen wenst de priester
namens God al het goede aan de dieren en de mensen.
De zegening vindt plaats op zondag 3 oktober vanaf 12.00 uur op het grasveldje naast
de kerk. U kunt elkaar ook ontmoeten bij de koffie, eventueel met een lekker stukje vlaai,
cake of wafel. Voor de kinderen is er limonade. Dit alles tegen een kleine vergoeding. Bij
goed weer gebeurt dit ook buiten, maar bij slecht weer in het parochiezaaltje. Iedereen,
met of zonder huisdier (groot of klein), is van harte welkom. We houden ons wel aan de op dat moment geldende- coronamaatregelen.

Koffiedrinken
Op zondag 3 oktober kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons
parochiezaaltje. Bij goed weer buiten. U bent van harte welkom!

Thuiscommunie
Op zondag 12 september en op zondag 10 oktober 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
VERGEET UW KERKBIJDRAGE NIET!!!
INGbank: NL 37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594.
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 6 oktober aanleveren

Maria Tenhemelopneming
Ook dit jaar zette weer een hele ploeg handige dames zich in voor het samenstellen van de
‘Kroeswösj’, de traditionele kruidenbundel die gezegend en uitgereikt wordt op het
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Behalve een nuttig werk is het ook gezellig.
ieronder de opbrengst en samen een ‘ieske’ van de deken! Dames, bedankt voor uw inzet!
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Voorbereidingen St. Rosafeest
Voor het feest van onze Stadspatrones Sint Rosa moet natuurlijk alles in orde zijn: in de
Michiel, op de Putstraat en op de Kollenberg. Daar wordt wekenlang hard aan gewerkt.
Zo kreeg de Hof van Olijven een flinke opknapbeurt, het tuintje van de kapel werd weer
van nieuwe bloemen voorzien (dank aan ’t Fröbelke) en de Voetvallen werden weer
schoongemaakt. Gelukkig was de moeite niet tevergeefs want we hadden een mooie
processie. Dank aan allen die vele tienatllen uren hebben gewerkt om het allemaal netjes
in orde te brengen!

Stagiair in parochies
De Indiase seminarist Joy Antony heeft
een week stage gelopen in Sittard. Joy
studeert op Rolduc en zal Deo volente
volgend jaar diaken worden gewijd in
zijn thuisbisdom in Kerala. Joy zal de
komen maanden nog drie weekends en
drie dagdelen bij ons doorbrengen. Wij
heten hem hartelijk welkom en wensen
hem veel succes met zijn opgang naar
het Priesterschap.
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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. Uw parochie is een ANBI. Dat
betekent dat over de gift geen belasting hoeft te worden betaald! Iedere
euro die u doneert komt ten goede aan uw kerk!

Bouw mee aan de toekomst
van onze Kerk.
Voor onszelf en voor hen
die na ons komen…
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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In het hol van de leeuw…
Als u mij als deken twee jaar geleden had
gevraagd: ‘Weet je iets over de kerk op de
Markt in Sittard?’, dan had ik gezegd: Hij
heet de Michiel en er is ooit een ontsnapte
leeuw binnengekomen tijdens een Mis.
Één van de bekendste anekdotes op
kerkelijk gebied is ongetwijfeld de
gebeurtenis van 28 augustus 1938 toen
leeuw Asor samen met leeuw Iris ontsnapte
uit het circus. Asor liep de Michiel binnen,
ging voor het priesterkoor liggen en bleef
vreedzaam liggen tot hij door de gewaarschuwde circusmensen werd opgehaald. Hij
liet ook iets achter dat niet zo fris rook.
Later heeft men een stuk uit het tapijt
geknipt omdat de stank er niet meer uitging.
Het verhaal werd in de loop van de tijd
nogal aangedikt. Asor zou de kerkbezoekers
en de priester bedreigd hebben. Bijgaande
afbeelding stond in een Italiaanse krant en
de fantasie doet de rest.
Karl B. von Ratheim (Hückelhoven 1943)
schrijft o.a. in café de Schtad Zitterd op de marktdag. Van zijn hand is een boekje
verschenen over de geschiedenis van de leeuw
van Sittard. Het is in het Nederlands vertaald
door Frans Walraven en o.a. verkrijgbaar bij
boekhandel Krings in Sittard.
Het meest opmerkelijke: de echte naam van de
leeuw was inderdaad Asor (anagram van
Rosa). Dat werd niet pas later verzonnen…
Dan wordt de anekdote toch een beetje een
wonderverhaal…!
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