
 

 

  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 

24
e
 jrg. nr. 9  22 oktober 2021 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 26 november 2021  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

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

 

Allerheiligen en Allerzielen 
Allerheiligen is een van de belangrijkste feesten in het kerkelijk 

jaar. Het heeft  een lange traditie. De oorsprong is van dit feest is 

terug te vinden rond het jaar 800 toen geestelijke raadslieden 

Karel de Grote voorstelden om een jaarlijkse gedachtenis van 

alle categorieën hemelingen te gaan vieren. Vooral de kloosters 

hebben later bijgedragen tot de verbreiding van dit feest. Zij 

bepaalden dat 1 november de dag van alle heiligen werd. 

Volgens de regel van Benedictus begint op die dag de 

winterperiode. Zo fungeerde Allerheiligen als de "tegenhanger" 

van het Paasfeest. 

Ook in een andere zin kunnen we het feest van Allerheiligen als een tegenhanger van het 

Paasfeest beschouwen. Pasen - het grootste feest in het kerkelijke jaar - is net zoals vele 

andere grote feesten een herdenking van een mysterie uit het leven van Christus, een 

gebeurtenis die te maken heeft met onze verlossing. Allerheiligen neemt hierbij een 

bijzondere plaats in. Bij dit feest staat niet Christus centraal, maar de mens. 

Naar de oorspronkelijke bedoeling eren wij op Allerheiligen alle mensen die voor eeuwig 

leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet. Op Allerheiligen herdenken we 

gewone mensen van vlees en bloed die de weg naar en met God zijn gevolgd. Zij zijn 

geen heiligen van de geboorte af, maar zij zijn het geworden. Zij hebben het aangedurfd 

om volledig op God te vertrouwen en hebben Hem geloof geschonken. Bovendien hebben 

zij ook mensen vertrouwen durven te schenken en gaven zij al de liefde die ze konden 

geven aan hun medemensen. Daarmee zijn heiligen erin geslaagd om levende tekenen te 

worden van Gods aanwezigheid op aarde. 

De kracht van heiligen is dan ook dat zij op en top mens zijn, mens naar het beeld van 

God. Leven als mens was de grootste uitdaging voor de heiligen, iedere dag opnieuw. 

Hebben onze tijd en onze maatschappij niet net zo goed "op en top mensen", heiligen 

nodig? Mensen die leven naar de bedoeling van hun Schepper? Heilig worden: een uitda-

ging! Ook voor ons? 

 

Op Allerzielen gedenkt de Kerk alle overleden gelovigen. De Katholieke Kerk heeft een 

heel positieve visie op het leven na de dood. Onze kerkgemeenschap strekt zich niet alleen 

uit over het aardse domein: ook zij die ons zijn voorgegaan naar het eeuwig leven blijven 

horen bij onze kerkgemeenschap: de gemeenschap van de heiligen. We kunnen voor onze 

overledenen bidden dat God hen mag opnemen in de hemelse vreugde. We kunnen dus 

CORONA-MAATREGELEN 
De coronamaatregelen voor de kerekn zijn verder versoepeld. Er is geen maximum 

aantal deelnemers voor de vieringen en de koren mogen weer zingen. Het enige dat 

u nog merkt is dat het spatscherm bij de Communie wordt gebruikt. Er mag weer 

‘met de hand’ Communie worden uitgereikt (alleen handcommunie!). 

U hoeft geen corona-app of vaccinatiebewijs te laten zien om toegang te krijgen tot 

de kerken. 
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nog wat voor hen doen! Volgens de kerkelijke leer komen de vruchten van het opdragen 

van een H. Mis tot intentie van de overledene ten goede aan hem of haar. Dat is ook de 

reden dat wij blijven stimuleren om aan dit hoopvolle gebruik te blijven vasthouden. Wij 

bidden voor onze doden maar zij bidden ook voor ons. Ook mogen we de overledenen 

aanroepen als onze voorsprekers bij God. Hemel en aarde zijn met elkaar verbonden, we 

geloven dat we eens weer samen zullen zijn met hen die ons in de dood zijn voorgegaan. 

Bemoedigend is ook de gedachte dat wanneer wij de Communie, Jezus Christus Zelf, 

ontvangen wij ook verbonden zijn met onze dierbare overledenen. Zij zijn nu in God, 

Communie betekent ook: in communie, communio treden met hen die in communio zijn 

met God. Van harte nodig ik u uit Allerheiligen en Allerzielen mee te vieren in de 

Eucharistie. 

R. Merkx, deken 

 

DE VIERING VAN ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
Op maandag 1 november vieren we Allerheiligen, om 8.30u in de Michielskerk 

en om 19.00u in de Petruskerk.  

Op dinsdag 2 november zullen de overledenen worden herdacht om 8.30u in de 

Michielskerk en om 19.00u in de Petruskerk (m.m.v. Canticorum) 

 

De gravenzegening vindt plaats op zondag 31 oktober om 15.00u op de begraafplaats aan 

de Lahrweg. 

Op zondag 31 oktober om 15.00u worden de urnen gezegend in de Urnenhof (voormalige 

Bernadettekerk aan de Baandert) 

We hopen u daar te mogen begroeten om onze overledenen samen aan te bevelen in Gods 

Barmhartigheid.  

 

OVERLEDENEN 2020-2021 
Hier volgen de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke viering – in het 
afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun 
namen worden genoemd in de Missen van Allerheiligen en Allerzielen. 
 

Jet Kramer-Mastenbroek 87 jaar     
Netty Coenen-Spätgens 89 jaar 
Leny Brouwers-Vroemen 90 jaar 
Mia Hodenius-Laumen  88 jaar 
Michel Dekkers   53 jaar 
Harry Wetzels   76 jaar 
Sjaak van Cruchten  84 jaar 
Annie Kamp-Meulenberg 93 jaar 
Pauline Tacken-Krutzer  90 jaar 
Paula Tummers-Krekels 90 jaar 
Sophie Kubben-Ermans 90 jaar 
Suzan Krekels-Strikers  74 jaar 
Marie Wielders-Berckx            100 jaar 
Irmgard Brose   90 jaar 
Jan Schumans   82 jaar 

Fons Jaspers   88 jaar 
Gérard (Sjra) Houtakkers 94 jaar 
Bernadette Dieteren-Hellbach 63 jaar 
Theo Schins   81 jaar 
Gemma Vugs-Nieuwboer 71 jaar 
Tiel Caris-Heemels  93 jaar 
Frans Canton   83 jaar 
Marthe Brouwers-Kretzers 89 jaar 
Eddie Gach   84 jaar 
Mary Frusch-Frusch  98 jaar 
Annie Hendriks-Philippen 89 jaar 
Gondje Kuijpers-Ewals  93 jaar 
Zr. Marie-Rose Camps  95 jaar 
Simon van der Zee  86 jaar 
Anjes Cartigny-Zorge  87 jaar 
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Jo Hennissen   89 jaar 
Jenny van Berghem-Könings 97 jaar 
Fiet Martens-Willems  94 jaar 
To Engbers-Schlangen  93 jaar 
Marjo Honings   60 jaar 
Armand Hukom   92 jaar 
Dory de Vet-Wiggenraad 95 jaar 
Mil Cobben   81 jaar 
Ria Landman-Meens  95 jaar 

 

Wim Jetten   93 jaar 
Harry Gieskens   80 jaar 
Hans Lauscher   59 jaar 
Frans Goverde   93 jaar 
Gerry Dols   85 jaar 
Johan Hendriks   85 jaar 
Netty Ausems   95 jaar 
Han van Acker-Koten  89 jaar 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
U bent welkom voor de H. Mis in onze kapel. Vooraf opgeven is niet meer 

nodig. Hoewel de verplichting tot 1,50 m afstand houden vervalt, wordt het 

wel een dringend advies. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om 

rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het 

lopen door de kerk. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te 

laten zien. Voor het betreden van de kapel: de handen ontsmetten. Thuis te blijven met 

klachten die kunnen wijzen op corona. 
  

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 ook welkom in onze kapel voor 

gebed en/of om een kaars op te steken.  

 

2 - 5 november 2021                                                                   Bezinningsdagen in stilte  

Leven in het zicht van de eeuwigheid 
Bezinningen over het einde van het leven 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 

Begin: Dinsdag, 16.30 uur - Sluiting: Vrijdag, 13.30 uur 

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

 

09. - 16. November                                                                                                      Exerzitien in Stille 

Der Apostel    Petrus 
Exerzitienleiter: Dr. Bernhard Hegge ist Priester des Bistums Roermond. Er ist Dozent 

und Spiritual an der Priesterausbildung des Bistums und hält seit vielen Jahren 

Exerzitienkurse. 

Beginn: Dienstag 17.00 Uhr – Ende: Dienstag 09.30 Uhr  

Kosten: € 430,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 

  

Zaterdag 11 december 2021 (10. 00   - 17.00 u)                            Bezinningsdag in stilte 

“Gemeenschap der heiligen – bron voor persoonlijke spiritualiteit” 
De algemene roeping tot heiligheid (Vaticanum II) wordt vanaf de jonge Kerk 

geformuleerd in de Geloofsbelijdenis: wat betekent dit voor de praktijk van mijn leven –  

geïllustreerd aan enkele ‘grote christenen.’ 
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Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch 

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

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 

 

 

PLANNING PAROCHIEBLAD JAARGANG 25 – 2022 

jrg-nr van tot drukken bezorgers duur bijzonderheden 

25-1 27-11 8-1-21 16-11 26-11 6 weken 28-11: 1e Advent 

25-2 08-01 19-02 28-12 07-01 6 weken 27-02: Vastelaovend 

25-3 19-02 02-04 08-02 18-02 6 weken 10-04: Palmzondag 

25-4 02-04 07-05 22-03 01-04 5 weken 26-05: Hemelvaart 

25-5 07-05 18-06 26-04 06-05 6 weken 19-06: Sacr.proc. 

25-6 18-06 30-07 07-06 17-06 6 weken 23-07: schoolvak. 

25-7 30-07 10-09 19-07 29-07 6 weken 28-08 Rosazondag 

25-8 10-09 22-10 30-08 09-09 6 weken 12-09: Kevelaer 

25-9 22-10 26-11 11-10 21-10 5 weken Allerh/Allerz 

 

 

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 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. De algemene gebedsintentie voor 

de maand november luidt: Mensen die lijden aan depressie: dat mensen 

die lijden aan een depressie of burn-out, steun vinden en licht dat hen 

openstelt voor het leven. 

    

       Okt   

       2021   

       
        Nov 
       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 5 november wordt 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 

Johan Hendriks 

Netty Ausems 

Han van Acker-Koten 

 

 

ZC Lemborgh 

ZC de Kollenberg 

Heerlen 

 

85 jaar 

95 jaar 

89 jaar 

 

 †11-9-2021 

 †13-9-2021 

 †5-10-2021  

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer  
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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 16 november 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 23 oktober  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux;  
Zondag 24 oktober 30

e
 Zondag door het jaar,  Wereldmissiedag 

11.00u Plev v Maria Smeets uit dankbaarheid (D) 

Maandag 25 oktober Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de 

wijdingsdatum niet bekend is            

KERKELIJKE HUWELIJKEN 

 
James Hay en Lois Nijland, Basiliek 7 augustus 2021 

Lars Props en Vera Niederberger, Basiliek 14 augustus 2021 

Marc Cox en Myrthe Wouters, Basiliek 9 september 2021 

Jörn Bornkamp en Helene Gijsen, Petruskerk 25 september 2021 

 

Veel zegen gewenst voor de toekomst! 

 

HET H. DOOPSEL ONTVINGEN 
 

Dean, zoon van ouders Starmans-Van Kouwen, Tulpenstraat 8,  * 19-9-2021 

Lova, dochter van ouders Keulen, Vriendenkringstraat 37,  *19-9-2021 

Loua, dochter van ouders Ruigt-Crolla, Heinseweg 30,  *10-10-2021 

 

We bidden dat onze dopelingen Lova, Deam en Loua  onder de goede zorgen van 

ouderspeetouders en geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen 

 

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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8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Dinsdag 26 oktober 
8.30u  Plev v Maria Smeets uit dankbaarheid 

Woensdag 27 oktober 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 

Donderdag 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen 
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

Vrijdag 29 oktober  
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 

Zaterdag 30 oktober  
18.00u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestplev v 
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  Krux; plev voor 
overl.ouders Alphons Baetens en Maria Baetens-Hilhorst; nadienst Johan Hendriks;  
Zondag 31 oktober 31

e 
Zondag door het jaar; St. Hubertusmis met medewerking van 

Jachthoornensemble; Hubertusbroodzegening 
11.00u gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; overl. ouders Alphons 

Baetens en Maria Baetens-Hilhorst 

15.00u Gravenzegening Alg. Kerkhof 

15.00u Urnenzegening RK Urnenhof 

Maandag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen 
19.00u Requiemmis gestpljrd overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo; 
ev. v zielenrust van de overleden leden vd Familie Simonis-Tummers; v levende leden 
van fam Cremers   
Dinsdag 2 november Allerzielen  Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
19.00u voor alle overleden parochianen; voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en 
parochie. De namen van de overledenen sinds vorig jaar Allerzielen zullen worden 
genoemd. Voor hen wordt een kaarsje opgestoken. 
Zaterdag 6 november Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken 
18.00u gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; uit dankbh. bij gelegenh.van 86
e
 verjaardag. 

Zondag 7 november Hoogfeest H. Willibrord, bisschop Verkondiger van ons geloof,   

Patroon van de Ned. Kerkprovincie Plzwkd voor Johan Hendriks; plev  Maria 

Josephina Robert; gestplev v ouders Martijn en Lie Canisius-van Leeuwen  en hun 

dochter Marion; gestplev v Hans Gerards en zijn ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus; 

gestplev voor zielenrust v past-deken mgr Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders, de 

echtelieden Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn broer en zusters 

Zaterdag 13 november 

18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers en Victor Eijckeler; nadienst Johan 

Hendriks  

Zondag 14 november 33
e
 Zondag dh jaar   

10.00u Oecumenische Gebedsdienst Klaproosdag Informatie: Oorlogsgravencomité 

Sittard, mw. Versteegh, tel. 452 7584 

11.30u (let op afwijkende tijd!) gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers en Victor Eijckeler 

Zaterdag 20 november  
18.00u gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux  



  9 

Zondag 21 november Christus, Koning van het Heelal (34
e
 en laatste zondag van het 

kerkelijk jaar)  
11.00u plzwd voor Han van Acker-Kolen; plev ter nagedachtenis van Ria Roodenburg;  
pljrd voor Elly Muijters; gestplev Mia Bisschops, ouders Bisschops-Maessen en alle 
overleden familieleden 
 

Van Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
 
Zondag 24 oktober 30

e
 Zondag door het jaar    

9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux  
Zondag 31 november 31

e
 Zondag door het jaar (Schola Sittardiensis Sanctus Michael)) 

9.30u. gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux;  
Maandag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen 
8.30u plev levende en overleden leden van het Acolietencollege St.Petrus ev tev de H. 
Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D); 
voor Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en voor Theodoor en Gertruda Fijen;  
plev voor overl. ouders Moonen-Pollmeijer, ouders Halmans-Claessen en Huub Moonen 
Dinsdag 2 november Allerzielen 
8.30u; plev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid van bescherming en leiding (D);   
Voor onze overleden parochianen. De namen van de overledenen sinds vorig jaar 
Allerzielen zullen worden genoemd. Voor hen wordt een kaarsje opgestoken. 
Woensdag 3 november H. Hubertus, bisschop 
8.30u ev overleden ouders Kleikamp-Cremers; ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de 
moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 4 november H. Carolus Borromeus, bisschop 
8.30u gestev voor overl. ouders en grootouders Dols-Peters; uit dankbaarheid vw Christus' 
permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)  
Vrijdag 5 november Eerste vrijdag van de maand 
8.30u v Mia Bisschops en overleden familie Bisschops-Maessen; gestev t.e.v. het Heilig 

Hart van Jezus;  

Zondag 7 november 32
e
 Zondag door het jaar  H. Willibrord, Bisschop, verkondiger 

van ons geloof, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie 

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

Catharina Krux 

Maandag 8 november 

8.30u v Overleden bisschoppen in het bisdom Roermond 

Dinsdag 9 november Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 

Woensdag 10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 

8.30u ev v overledenen vd familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid (D) 

Donderdag 11 november H. Martinus van Tours, bisschop 

8.30u voor de overleden medewerkers van de parochie 

Vrijdag 12 november H. Josafat, bisschop en martelaar 

8.30u v.d. zieken van onze parochie; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 

zieken en noodlijdenden (D) 

    ST.-MICHIELSKERK   
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Zondag 14 november 33
e
 Zondag door het jaar     

8.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; 

Maandag 15 november 
8.30u v geestelijk welzijn van onze parochie 
Dinsdag 16 november 
8.30u  voor overleden priesters en diakenvan het bisdom Roermond 
Woensdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Donderdag 18 november 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Vrijdag 19 november 
8.30u Voor weldoeners van de parochie 
Zondag 21 november Hoogfeest Christus, Koning van het heelal (34

e
 en laatste 

zondag van het kerkelijk jaar)  
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux  

Maandag 22 november H. Cecilia, maagd en martelares 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

Dinsdag 23 november 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 

Woensdag 24 november HH. Andreas Dũng, Lac, priester en gezellen, martelaren van 

Vietnam 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 

Donderdag 25 november 
8.30u v geestelijk welzijn van onze parochie 

Vrijdag 26 november 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
 

 
Zondag 24 oktober 30

e
 Zondag door het jaar    

9.30u v. jaardienst voor Piet Veugen; v de overl. Victor Emanuel Simon; overl.  
echtp.Caulfield-Tholen  
Donderdag 28 oktober                                
10.30u voor de overl. Angelique Legina Ridderstraat; v de kinderen v/d Kinderkrans; 
overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 30 oktober   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 31 november Allerheiligen                 
9.30u overl. ouders Castro-Schellinx; overl echtp. Caulfield-Tholen; v. de levende en 
overl. leden v/d Aartsbroederschap. 
Donderdag 4 november 
10.30u gest. jaardienst Mulder den Boer; v de kinderen v/d Kinderkrans; de over. leden 
v/d Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  Rozenkrans op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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Zaterdag 6 november   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 7 november 32

e
 Zondag dh jaar                  

9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Donderdag 11 november H. Josafat, bisschop en martelaar. 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. 
Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 13 november 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.    
Zondag 14 november  33

e
 Zondag dh jaar  

9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 18 november    
10.30u  v de kinderen v/d Kinder-krans; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 20 november Opdracht van de Heilige Maagd Maria 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 21november  Christus, Koning van het HJeelal; (34

e
 en laatste zondag van 

het kerkelijk jaar)   
9.30u v levende en overl. leden Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 25 november   
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. overl. leden Aartsbroederschap.  
Zaterdag 27 november Z. Maria Helena Stollenwerk 
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 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 
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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 13 november bij Diaken R. Fleischeuer 

4528072, Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. 

R. Quaedvlieg-Fiddelers tel. 4512821 

 

 
 

 
 

30
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 23 okt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 27 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

31
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 30 okt 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 3 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

H. WILLIBRORD 

zaterdag 6 nov 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 10 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

33
 E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 13 nov 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 17 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

zaterdag 20 nov 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 24 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

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

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 

 

ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF: 

ZONDAG 31 OKTOBER 15.00 UUR 
Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen 
met as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige 
gebedsdienst en ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is 
gekomen. Deze RK Urnenhof is geen opbergruimte of iets dergelijks, maar het is een 
“gewijde” begraafplaats. Daarom ook willen wij ons op zondag 31 oktober a.s. aansluiten 
bij het wereldwijde gebed van onze Kerk en houden we in de RK Urnenhof om 15.00 uur 
de ALLERZIELENDIENST. Er wordt een bidprentje uitgereikt met daarop de namen van 
iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn bijgezet. Het met het parochiekoor Cantate 
uit Overhoven gefuseerde Bernadettekoor zal deze dienst opluisteren.  

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 5 november (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie 

in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de 
H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

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

 

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! 

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 
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Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 

Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275                    

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

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

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

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314                                               

Rabobank: NL60RABO0147635594) 

 

 

Zondag 24 oktober:  30
e
 zondag door het jaar 11.00 uur  Volkszang                                      

Ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden; Chrit Gruisen vanwege de verjaardag                                                              

Zondag 31 oktober: Allerheiligen/Allerzielen 11.00 uur Cantate                                                                     

Voor alle overleden parochianen van het afgelopen jaar; voor onze overleden weldoeners                                     

Zondag 7 november : 32
e
 zondag door het jaar/gezinsviering   

      11.00 uur The Voices of Kids 

Elisabeth Gruisen-Jessen en overleden kinderen, schoonzoons en schoondochters; John 

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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Alexander Devine                                                                                                                                                                                           

Zondag 14 november: 33
e
 zondag door het jaar 11.00 uur Cantate                                                    

Zondag 21 november: Christus Koning  11.00 uur Schola 

 

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 

 

GEDOOPT                                                                                                                                                                     

Op 25 september is gedoopt Giliano van de Vin, St. Petrusstraat 58 Sittard.                                          

Op 26 september is gedoopt Cas Stelten, Frans Erensstraat 37, Sittard. 
 

ALLERHEILIGEN                                                                                                                                        

Allerheiligen en Allerzielen worden in onze kerk samen gevierd op zondag 31 

oktober 2021 om 11.00 uur. In onze parochiegemeenschap herdenken wij dan de 

overledenen, die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd en wiens naam in de 

gedachteniskapel hangt. Ook zullen er gedachtenisprentjes uitgedeeld worden waarop de 

namen vermeld staan van de overledenen sinds 1 november 2020. 

 

Wij herdenken: 

Marjo Appelmans.  68 jaar 

Lies Nadolski-Maas 84 jaar 

Toos Maassen-Hurkens 94 jaar 

Hubertina Gorissen-Munnich.  87 jaar  

Joop Jansen.  72 jaar  
 

KINDERKOOR ‘THE VOICES OF KIDS’                                                                                                            

Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ doet dit jaar mee met de ‘Rabo ClubSupport’. Als u lid 

bent van de Rabobank dan zouden wij het heel fijn vinden als u een stem wilt uitbrengen 

aan ons kinderkoor! Met de ‘Rabo ClubSupport’ maken wij kans op een mooi geldbedrag 

voor ons kinderkoor.                                                                                                                                                          

In ons kinderkoor zingen kinderen tussen 6 en 16 jaar. Wij zijn een 'laagdrempelig' 

kinderkoor, d.w.z. dat ALLE kinderen bij ons van harte welkom zijn! Wij vinden dat 

financiën geen beperking mag zijn voor deelname aan ons kinderkoor. Wij hanteren 

daarom géén contributie. Wij repeteren wekelijks en schenken aandacht aan 

zangtechnieken, ritme, meerstemmige gezangen, bewegingen (dans) en het 'samen 

zingen'. Ons kinderkoor zingt op vele plekken in Sittard en omgeving zoals in de 

zorgcentra.                                                                                                                                                                                        

Elke stem is geld waard. Mogen wij rekenen op uw stem? Stem op: 

Stichting Kinderkoor 'The Voices of Kids'.  Kijk dan snel op 
Rabobank.nl/clubsupport. En doe het vandaag nog, want de 

stemperiode loopt van 4 oktober tot en met 24 oktober 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Namens alle kinderen en het bestuur van ons kinderkoor, HEEL 
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HARTELIJK DANK! 

Ook de Stichting Leif en Leid Overhoven doet mee aan de actie ‘Rabo ClubSupport. een 

stem voor hen willen wij van harte aanbevelen. 

 

GEZINSVIERING SINT MAARTEN   
Op zondag 7 november is er weer een gezinsviering in onze 

kerk.  De kinderen spelen het spel van St. Maarten, samen met 

kapelaan Ranil Weerawarna. Het kinderkoor "The Voices of 

Kids" zingt weer passende liedjes. De Eucharistieviering begint 

op 11.00 uur. Na de H. Mis wordt er ook een lampionnenoptocht 

in de kerk gehouden.                                                                      

Tijdens deze H.Mis wordt ook John Alexander Devine herdacht, 

wiens graf is geadopteerd door het kinderkoor.                                                                                                                             

De St. Maartensoptocht in de wijk is zondag 14 november om 

18.00 uur. Er wordt in de kerk eerst het St. Maartensspel gespeeld, waarna de optocht zal 

zijn. Kinderen, ouders en alle belangstellenden zijn weer van harte uitgenodigd en we 

hopen dat alle kinderen een mooi versierde lampion zullen meebrengen. 

 

KERSTCONCERT                                                                                                                                                                              

Noteer alvast in uw agenda: op zondag 19 december om 15.00 uur is er een kerstconcert 

in onze kerk, met medewerking van ons kinderkoor en een muziekensemble. Nadere 
informatie volgt in het volgende parochieblad. 

 

KOFFIEDRINKEN 
Op zondag 7 november kunt u na de H. Mis weer een kopje koffie komen drinken in ons 

parochiezaaltje. U bent van harte welkom!  

 

THUISCOMMUNIE  

Op zondag 14 november 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 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 10 november aanleveren. 
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‘DE MANDER’ 90 JAAR 
Op zondag 3 oktober 

herdacht ‘de Mander’ het 

heuglijke feit dat 90 jaar 

geleden de ‘club’ werd 

opgericht. ‘De Mander’ 

genoemd naar een lid dat 

een verstokte vrijgezel 

was en ‘de man’ werd 

genoemd, verzon de 

broer van Toon Hermans 

de naam ‘de Mander’. 

Toon zelf was jarenlang 

lid. De doelstelling 

van’de Mander’ werd ‘de 

cultiveijering van alle 

gouw dènger in Zitterd’ 

en wat die “gouw 

dènger” dan waren 

bepaalden de leden zelf. 

‘De Mander’ heeft heel 

veel bijgedragen aan het 

behoud van de Sittardse 

cultuur. Dat daar ook 

kerkelijke doelen bij 

horen is vanzelfsprekend 

want  de Sittardse 

cultuur wordt gedragen 

door de kerk en omgekeerd. Zo was ‘de Mander’ vorig jaar nog actief bij de verkoop van 

bier in het kader van de financiering van de restauratie van de kerktoren. Ook bij de 

Rosaprocessie en het Pausbezoek in 1985 in Beek kon op ‘de Mander’ worden gerekend. 

Van harte wensen wij ‘de Mander’ een gezegend jubileumjaar toe! 

 

St. Hubertusviering in de Petruskerk op 31 oktober 
Op zondag 31 oktober om 11.00u vieren we in de Petruskerk een traditionele St. 

Hubertusmis. Enkele maanden geleden meldde een groep leden van de 

Wildbeheerseenheid Zuid-Limburg zich met de vraag of in de Petruskerk een traditionele 

St. Hubertusmis gehouden kon worden. Hoewel wij geen standpunt willen innemen in de 

discussie rondom de ins en out van wildbeheer, leek het ons goed van harte in te stemmen 

met dit initiatief. Het betreft hier een oude traditie en we vieren een grote heilige: St. 

Hubertus. Hij is wellicht de allerbekendse heilige van onze streken en wordt wereldwijd 

vereerd. 

Een oude legende verhaalt… 

Hubertus was de oudste zoon van de hertog van Aquitanië. Hij werd in 654 op 

achttienjarige leeftijd ridder geslagen. Hubertus leidde een wereldlijk leven. Van 

godsdienst moest jij niet veel hebben. Tot op die Goede Vrijdag. Terwijl alle mensen naar 
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de kerk togen, ging Hubertus met zijn 

vrienden uit jagen. Op een goed 

moment verwijderde hij zich een 

stukje van de overigen, omdat zijn 

honden achter een hert aanzaten. Hij 

was dus alleen toen plotseling uit de 

bosjes een hert op hem toetrad met  

een kruis in het gewei. Hubertus 

sprong van zijn paard en viel op zijn 

knieën. Hij hoorde hoe een stem tot 

hem zei: "Hubertus, waarom verdoe  

 

je je tijd met dit soort bezigheden? Van 

nu af zul je niet meer dieren vangen, 

maar mensen." Hubertus antwoordde: 

"Heer, wat moet ik doen?" Waarop de 

Heer zei: "Ga naar mijn dienaar 

Lambertus, de bisschop van Maastricht. 

Deze zal u mijn wil kenbaar maken." 

Toen verdween de verschijning en ging 

Hubertus naar Maastricht. Hij ging in de 

leer bij Lambertus. Later werd hij zelfs  

 

zijn opvolger als bisschop van   

Maastricht. 

Later bracht hij het lichaam van 

Lambertus – die in 705 vermoord 

werd in een familievete –  over naar 

Luik. Daar zetelde hij nog eens dertig 

jaar. 

 

De Hubertusmis zal worden 

opgedragen door deken Merkx. De  

 

muziek zal worden verzorgd door een 

twaalfkoppig jachthoornensemble uit 

Vlodrop. Aan het einde van de viering 

wordt St. Hubertusbrood gezegend. Na 

de viering is er aan de kerkdeur een 

kleine tractatie. 

 

 

 
Foto’s R. Merkx 2011 

De afbeelding van het hert op het graf van St. Hubertus 

De kerk van St. Hubert in de gelijknamige plaats 

Het reliekschrijn van St. Hubertus 

Feestelijkheden in Saint Hubert (Ardennen) 
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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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HEER, GEEF ONZE DIERBARE OVERLEDENEN DE EEUWIGE RUST 

EN HET EEUWIG LICHT VERLICHTE HEN, 

DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE AMEN. 
(Foto: Fischen im Allgaü, R. Merkx sept. 2021) 


