
 

  

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 klikken op 

‘Eucharistievieringen via live-stream’ of op de verwijzing naar een van de kerken. 

 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

25
e
 jrg. nr. 1  26 november 2021 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 7 januari 2022  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

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

 
Licht in de duisternis 

We hadden zo gehoopt dat we van ‘corona’ af geweest waren… 

Wat voelde het begin van de herfst weldadig: volle terrassen en 

restaurants, drukte in de kerken, de koren weer volledig in 

actie… Maar maar we toch stiekem een beetje bang voor waren, 

gebeurde. Pijlsnel oplopende besmettingscijfers. Ook aan mij 

ging het niet voorbij. Op zaterdagmiddag de familie van een 

overledene bezocht en twee dagen later meldde die: er zijn in 

onze familie drie zieken. Ik had (nog) nergens last van, dus heb 

nog een dag doorgewerkt. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik 

denk dat ik toch enkele mensen heb besmet… 

Het is een vervelende tijd. En Kerstmis komt eraan. Kunnen we de traditionele 

kerstvieringen wéér vergeten? Moeten we weer met een mondkapje op met 100 mensen in 

de kerk Kerst vieren? Het is om moedeloos van te worden. Moedeloos zuchten hoor ik 

van onze vrijwilligers, van de koren, van collega’s, van parochianen. Hoe verder…? 

‘Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans straalt over hen die 

wonen in het land van de dood.’ Met die woorden uit het boek van de profeet Jesaja 

beginnen de lezingen van de Nachtmis met Kerstmis. ‘Laat er blijdschap zijn omdat de 

vijand is overwonnen. Er is ons een Kind geboren. Een Eeuwige Vader, een Vredevorst.’ 

In het zwartste duister van de nacht gaat Gods licht stralen. En misschien is het licht dit 

jaar wel beter zichtbaar, beter zichtbaar omdat het buiten 

‘donkerder’ is. Wellicht was er andere jaren al licht en 

kwam er met Kerstmis méér licht. Nu hebben we zó hard 

dat ‘licht van boven’ nodig! 

Maar hoe kunnen we dat licht bereiken? Het licht komt tot 

ons als we ons realiseren wat er met Kerstmis is gebeurd. 

God grijpt in de mensengeschiedenis. Letterlijk in 

Bethlehem waar Jezus wordt geboren in een stal. Het volk 

van Israël dat riep om een verlosser, kríjgt een Verlosser: 

geen sterke militaire heerser die korte metten maakt met 

Israëls vijanden, maar God die als Kind wordt geboren 

CORONA-MAATREGELEN 

De actuele regels die gelden (15 november 2021) : 

- in de kerk altijd 1,5m afstand houden 

- mondkapje dragen tijdens het lopen (mag af als men op de plaats 

zit) 

De maatregelen kunnen aangepast worden als de omstandigheden 

veranderen 
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voor hen die kinderlijk vertrouwen op Hem stellen: herders, wijzen uit het Oosten… 

Kerstmis: God werd geboren in Bethlehem. Kerstmis: God wordt hier en nu geboren voor 

ons! Hij wil licht en vreugde brengen in onze gekwetste wereld van ziekte en dood, van 

zinloosheid en niet-meer-weten hoe verder. Laten we bidden om dit licht en ons realiseren 

dat één klein lichtpuntje voldoende is om de weg te vinden in de totale duisternis. Dat éne 

lichtpuntje wens ik u toe opdat uw en mijn leven richting mag krijgen, de richting van 

God die ons heeft geschapen uit liefde en ons blijft liefhebben voor ons geluk. 

R. Merkx, deken 

 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die 

eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden 

gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve 

meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich 

verplaatsen in de kerk. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, 

ventilatie en thuisblijven bij klachten. Bezoekers van vieringen hoeven geen 

coronatoegangsbewijs te laten zien. 

10 november 2021 
  

 

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.  

  

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.’ 
  

Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch 

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

 

28 - 30 januari 2022                       Bezinningsweekend voor gelovigen van 30 tot 50 jaar 
 

Thema nog niet bekend 

 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 

Begin: Vrijdag, 16.30 uur - Sluiting: Zondag, 14.00 uur 

Kosten: € 110,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken) 

Meer info en opgave: 030  606 26 68, www.platform30plus.nl 
 

 

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 
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AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST 

SACRAMENT  
in de St.-Michielskerk.   
 

Vanwege de Coronacrisis is het maandelijkse EvaVita ofwel OPEN 
KERK voorlopig geannuleerd.  
 

Dagelijkse aanbidding 
Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur. Loop even binnen op de 

Markt…Elke weekdag van 11-12u.  Hij is er voor U en mij!!  

Wij zoeken nog personen die op vaste tijden aanwezig willen zijn bij het 

Allerheiligste 

 

Kerkbijdrage overmaken? Ja, graag! 

Parochie H. Petrus en H. Michaël:  

NL51 INGB 0001 0325 40 

Parochie H. Paulus, Limbrichterveld  

NL86 INGB 0003 2686 33 

Parochie H. Bernadette, Baandert  

NL07 INGB 0001 5719 73 

Parochie H. Hart, Overhoven  

NL37 INGB 0001 0353 14 

 

 

GEBEDSINTENTIES 

De gebedsintentie voor de evangelisatie in de maand december luidt:  

Catechisten  Dat de catechisten, die geroepen zijn om het woord van God 

te verkondigen, er met moed en creativiteit van getuigen in de kracht van 

de H. Geest. De algemene gebedsintentie voor de maand januari luidt: 

Voor ware menselijke broederschap  Bidden wij dat allen die lijden 

onder religieuze discriminatie  en vervolging, erkent worden in hun 

rechten en waardigheid als broeders en zusters van elkaar. 

    

       Dec   

       2021   

       
        Jan 
       2022       

 

 

Parochie  H. Petrus en H. Michaël – Sittard 
St.-Petruskerk: Kerkplein  St.-Michielskerk: Markt 

Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart: Oude Markt 3 

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275   

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960 

Kapelaan R. Weerawarna, Kloosterplein 10, 

 06 36150481 

   Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard 

  4512497 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël 

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

NL51INGB0001032540  of  NL98RABO 0147603676 
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NIEUWKOMERS WELKOM!   Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 

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

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

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

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

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

4519039. Dank u! 

 
 

 

Overleden 

 

Harry de Rouw 

Jo Streutjens 

Bèr Lejeune 

 

Miet Bronneberg-

Duijsters 

Pierre Reumkens 

 

 

Leyenbroekerweg 50 

Brugstraat 67 

Nelson Mandelastr. 18 

Limbricht 

Hof van Serviam 

 

Kastanjelaan 4-5 

 

     

84 jaar 

96 jaar 

77jaar 

 

94 jaar 

 

88 jaar 

 

  

†19-10-2021 

†22-10-2021 

†03-11-2021 

 

†04-11-2021 

 

†10-11-2021 

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

 

In memoriam Harry de Rouw, priester 
Op 19 oktober 2021 overleed na een kort ziekbed in het Hospice Daniken in Geleen, de 

zeereerwaarde heer Harry de Rouw. Hij werd 84 jaar. 

Geboren in Maastricht als zoon van een onderwijsman in hart en nieren -  Harry’s vader 

was directeur van de Ambachtschoool – zat zorg voor jonge mensen Harry in de genen. 

Dat bleek al in zijn Weense tijd. Na één jaar kapelaan te zijn geweest in Bocholtz werd 

Harry in 1962 pastoor in Stacherau, een wijk van Wenen. Daar gaf hij zich met hart en 

ziel aan de jeugd, waarbij hij er zelfs niet voor terugschrok om als skileraar jonge mensen 

te binden aan de kerk. Na 10 jaar keerde hij terug naar Nederland en werd in 1971 

godsdienstleraar op het toenmalige Serviamlyceum, een functie die hij tot 1998 vervulde. 

In die periode was hij ook 18 jaar pastoraal medewerker van Abtshoven. Hier werkte hij 

met zeer moeilijk opvoedbaren kinderen. 

Een hele generatie jonge mensen is aan de zorgen van Harry de Rouw toevertrouwd 

geweest. En het was kerkelijk gezien niet de gemakkelijkste tijd. Het vak ‘Godsdienst’ 

was niet populair. Pastoraal werk onder moeilijk opvoedbare kinderen was een uitdaging. 

Door zijn bijzondere gave als leraar wist hij respect af te dwingen: jonge mensen voelden 

dat Harry bij hen betrokken was.  

Na zijn pensioen in 1998 was Harry de Rouw assistent in vele parochies van Sittard. Door 

zijn nauwe band met de jeugd was hij bij velen bekend en geliefd. Sterk was de 

verbondenheid van de familie de Rouw met de Gemmakapel. Harry en zijn broers waren 

er jarenlang misdienaar en vader de Rouw was als bestuurslid van de kapel 

verantwoordelijk voor het onderhoud. Het huis van de familie staat op een steenworp 

afstand van de kapel en na de dood van zijn vader heeft Harry nog een aantal jaren met 

zijn moeder in het ouderlijk huis gewoond, vervolgens met een huisgenoot. 
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We namen afscheid van Harry de Rouw op 19 oktober in de Petruskerk waarna hij werd 

gecremeerd in Geleen. 

Heer, geef uw dienaar de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hem, dat hij ruste in 

vrede. Amen. 

 

 

 
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 3 december wordt Communie 
rondgebracht. Op vrijdag 24 december, Kerstavond wordt de kerstcommunie 
rondgebracht. Op vrijdag 7 januari is er geen Ziekencommunie. We bellen altijd 
vantevoren om een afspraak te maken en houden rekening met uw mogelijkheden. Maak 
gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag! 

 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 8 januari  tot 19 februari 
2022. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr maandag 27 december 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 27 november  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  

Krux; overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

Zondag 28 november 1
e
 Zondag van de Advent 

11.00u gestplev overledenen van de fam. H. Canisius-Baggen en voor Jos Canisius; pljrd 
voor ouders de Haes-Hellemans en dochter Minneke; plev voor de heer en mevrouw 
Baetens; pljrd. voor Wim Veeke 

HET H. DOOPSEL ONTVINGEN 
Mia, dochter van ouders Swakhoven-Hermans, Kerkstraat 22,  17-10-2021 

Imke, dochter van ouders Ploeg, Grasbroekstraat 7 ,  31-10-2021 

Fiona, dochter van ouders Van der Laan, Keizer Karel V straat 12 ,  07-11-2021 

Jepp, zoon van ouders Schaeken-Pfennings, Jubileumstraat 19,  28-11-2021 

Frits, zoon van ouders Pfennings, Gitaarstraat 28,  12-12-2021 

 

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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Zaterdag 4 december  
18.00u ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 
bisdom  (D) gestplev em-deken Cees Buschman; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux  
Zondag 5 december 2

e
 Zondag van de Advent 

11.00u gestplev Rie en Joop Rutgers   

Zaterdag 11 december 

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

Catharina Krux; plev fam Dieteren-Hermans; plev Arnold Dieteren; ev ter ere v OLVrouw 

Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) 

Zondag 12 december, 3
e
 Zondag van de Advent, Zondag ‘Gaudete’ 

11.00u gestpljrd Jack en Gerty Hage-Simonis en familie; gestplev echtelieden Jeun en 

Tity Schelberg-Cortenraad  

Zaterdag 18 december H. Mis wordt verplaatst naar Michiel i.v.m. Kerstconcert 
Zondag 19 december, 4

e
 Zondag van de Advent  

11.00u gestpljrd Victor Eijckeler en Elly Eijckeler-Tummers; gestplev v overl echtelieden 

Ellie en Louis Corbeij-Gieskens 

Vrijdag 24 december HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER  Heilige Kerstavond en 

Kerstnacht 

Vanaf 14.00u Kerstcommunie aan zieken 

18.00u Gezinsmis en Kindje wiegen 

20.00u Vigilie met samenzang 
20.30u Nachtmis  ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit 
dankbaarheid (D); pljrd echtpaar Noteborn-Meertens  
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag  
11.00u plev v Noël Ramakers en overl.faml. Ramakers-Indekeu ; gestev voor  zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 

Zondag 26 december Tweede Kerstdag Feest van de Heilig Familie 

11.00u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestplev de 

zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en 

Joop Rutgers,  en alle levende en overl leden vd fam Rutgers-Hulst 
Vrijdag 31 december 
18.00u Oudejaarsdankviering (H. Mis) 
Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag Heilige Maria, Moeder van God 
11.00u gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels 
Zondag 2 januari, Openbaring des Heren 
11.00u gestpljrd overledenen vd fam Brouwers-Geraets  
Zaterdag 8 januari 
Vigiliemis voor de zondag om 
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);  voor Paul Schlössels  
 
 

Van Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  

    ST.-MICHIELSKERK   
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Zondag 28 november 1
e
 Zondag van de Advent 

9.30u gestplev René Oberdorf; gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 

Maria Hub Cath Krux; ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn 

intenties (D); pljrd voor ouders De Haes-Hellemans en dochter Minneke; plev voor de hr. 

en mevr. Baetens 

Maandag 29 november  

8.30u ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 

leiding te geven (D); ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Dinsdag 30 november H. Andreas, apostel 
8.30u gestpljrd Wil Sieben 

Woensdag 1 december 
8.30u tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven (D); ev voor Jan 

Peters en overl. vd fam. Peters-Frings en uit dnkbh bgv een 80
e
  verjaardag; gestjrd 

echtpaar Schickx-Tummers  

Donderdag 2 december  

8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D); ev voor 

de zielenrust  v alle overleden priesters, diakens en missionarissen van het bisdom 

Roermond (D) 
Vrijdag 3 december Eerste vrijdag van de maand H. Franciscus Xaverius, priester 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); v Mia Bisschops en overleden familie 
Bisschops-Maessen  
Zondag 5 december, 2

e
 Zondag van de Advent 

9.30u. gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 

Maandag 6 december  
8.30u tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding 
te geven (D) voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en voor Jakob en Anna Cremers 
en Theodoor en Gertruda Fijen  
Dinsdag 7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar  

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D); ev tev. de 

H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 8 december Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, Patroonsfeest 
Bisdom Roermond 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Donderdag 9 december 
8.30u gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo 
Vrijdag 10 december 
8.30u ev voor de zielenrust v alle overleden priesters, diakens en missionarissen vh 

bisdom Roermond (D) 

Zondag 12 december, 3
e
 Zondag van de Advent, Zondag ‘Gaudete’ 

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

Catharina Krux  
Maandag 13 december H. Lucia, maagd en mratelares 

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie  

Dinsdag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar 
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid; 
plev voor Ludo Jansen 
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Woensdag 15 december 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 16 december 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Vrijdag 17 december 

8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

Zaterdag 18 december (Extra Mis i.v.m. Kerstconcert in Petruskerk) 

18.00u  pljrd voor de overl ouders Wijshoff-Bormans; gestplev voor de zielerust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 

Zondag 19 december, 4
e
 Zondag van de Advent 

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 
Maandag 20 december 
8.30u ev v d overl van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid(D) 

Dinsdag 21 december 

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 

15.00u Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis 

Woensdag 22 december 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 

Donderdag 23 december  

Vrijdag 24 december Hoogfeest Geboorte van de Heer, Heilige Kerstavond en 

Kerstnacht 
22.45 Vigilie met samenzang 
23.00u Nachtmis gestplev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord; overl. ouders Daniels-
Colaris, dochter Jenny en zoon Jos. 

Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag Dageraadsmis 

9.30u gestplev Corry Wetzels-Wilms en v bijz. intentie; gestplev v overl familie Dols-

Kusters; ev v overledenen vd fam Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid (D) ; overl 

grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

Zondag 26 december Tweede kerstdag Feest van de Heilig Familie 
9.30u  gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux  
Maandag 27 december H. Johannes, apostel en evangelist 
9.30u tot eerhersel aan het H. Hart van Jezus 
Maandag 27 december, martelaren 

8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 28 december HH Onnozele Kinderen, martelaren 

8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen  

Woensdag 29 december 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Donderdag 30 december 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

Vrijdag 31 december 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 

Zaterdag 1 janari Nieuwjaarsdag Heilige Maria, Moeder van God 

Alleen een H. Mis in de Petruskerk  
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Zondag 2 januari Openbaring des Heren 
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 

Maandag 3 januari 
8.30u ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D;) voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en voor Jakob en Anna 
Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen 

Dinsdag 4 januari 
8.30u gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels; tev. de H. 
Engelbewaarders voor bescherming en leiding (D) tev H Geest voor ons bisdom 

Woensdag 5 januari H. Gerlachus /  H. Carolus Houben 

8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven (D) 

Donderdag 6 januari  
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D); 
gestev overl echtpaar Verviers-Gieskens   

Vrijdag 7 januari  

8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 

 

 
Zondag 28 november  
9.30u voor overl. echtp. Caulfield-Tholen  
Donderdag 2 december                                
10.30u voor Jean Eggen en familie Haustermans-Momm; voor de kinderen v/d 
Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 4 december   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 5 december                  
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen ; v. de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 9 december 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; de over. leden v/d Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 11 december   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 12 december                  
9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 16 december. 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. 
Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 18 december 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 19 december  
9.30u gestichte jaardienst voor Liza Joosten; voor de ouders Boers-Kirkels en dochter 
Annie en zwager Jos Welling en pastoor Quanjel; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 23 december    

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

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  Rozenkrans op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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10.30u v de kinderen v/d Kinderkrans; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 

   KERSTAVOND: Er is géén Nachtmis in de Basiliek!  
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag  HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 
9.30u voor Just Kroon, overl. ouders Castro-Schellinx; voor de levende en overl. leden 
Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen 

   De Basiliek is open van 14 – 16 uur 
Zondag 26 december Tweede Kerstdag 
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
De Basiliek is open van 14 – 16 uur 
Donderdag 30 december   
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. overl. leden Aartsbroederschap.  
Zondag 2 januari   
9.30 uur Gestichte jaardienst voor Mevr. Oberndorff; v de levende en overl. leden 
Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 6 januari   
10.30u v mevr. Tiny Kroon wegens verjaardag; v kinderen v.d. Kinderkrans; v overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 8 januari 
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 

 

 
 



  12 

  

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het 

volgende parochieblad tot 18 december bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, 

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

 

 
 

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 3 december (1
e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie 

in de parochie rondgebracht. Ook op vrijdag 24 december wordt de H. Communie 
rondgebracht. Op de 1

e
 vrijdag in januari 2022 wordt geen H. Communie rondgebracht.  

1
 E

 ZONDAG VAN DE ADVENT       
 

zaterdag 27 nov 19.00 u Overl. Ouders Hendriks-Spijkers, zoon Vic, dochter Bep en Huub 

woensdag 1 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2
 E

 ZONDAG VAN DE ADVENT      
 

zaterdag 4 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 8 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

3
 E

 ZONDAG VAN DE ADVENT 
 

zaterdag 11 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 15 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

4
 E

 ZONDAG VAN DE ADVENT 
 

zaterdag 18 dec 19.00 u Tev O.L.Vrouw van Lourdes 

woensdag 22 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

KERSTMIS  2021           

vrijdag 24 dec 19.30 u Nachtmis -  Geboorte van de Heer 

woensdag 29 dec 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

MARIA, MOEDER VAN GOD 

zaterdag 1 jan 19.00 u Geen H.Mis 

woensdag 5 jan 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  

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

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 

 

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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ADVENTSACTIE 2021 

Tijdens de adventsperiode vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop 

op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in 

overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. De 

adventsactie heeft daarbij speciale aandacht voor moeders en jonge kinderen. 

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten 

die zich richten op goede, bereikbare zorg 

voor moeder en kind rondom de 

zwangerschap, de bevalling en de periode 

erna. 

Een van deze projecten bevindt zich in de Gazastrook, een smalle strook land, ingeklemd 

tussen de Middellandse Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden onder een 

combinatie van problemen: een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge werkeloosheid, 

diepe armoede en beperkingen in hun gaan en staan. Zwangere vrouwen en jonge 

kinderen zijn extra kwetsbaar. Het doel van het project is om zwangere vrouwen in het 

Wadi Al Salga-district medische zorg te bieden en om de gezondheid van moeders en 

jonge kinderen te verbeteren. De lokale caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het 

project op het gebied van prenatale zorg uit. Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw 

gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
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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 27 november:  1

e
 zondag v. d. advent/gezinsviering  11.00 uur   

 The Voices of Kids           

Zondag  5 december: 2
e
 zondag v.d. advent     11.00uur

 Volkszang      
 Harrie Bergmans                                                                                                                                               

Zondag 12 december: 3
e
 zondag v.d. advent    11.00 uur

 Cantate 

 Jaardienst Corrie Frissen van Hoef; jaardienst Ria Schaeken -Kelderman;  

 3
e
 jaardienst Wil Sievers                                                                                                                                                 

Zondag 19 december:  4
e
 zondag v.d. advent,  met boeteviering  11.00 uur   

 Volkszang  

 

KERSTMIS 

 

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’ 

Vrijdag 24 dec.: Vigilie van Kerstmis/gezinsviering     

18.00 uur  The Voices of Kids             

Sibel Schmeits-Kuhnen; Leo en Mia Reul, Willem en Elisabeth Verleng,  

Zuster Christina Op den Camp, Louise Boetzkes, Aukje Thomassen en  

Pater Leon Goertz. Deze intenties worden gelezen in alle H. Missen met Kerstmis 

Vrijdag  24 december:  Vigilie van Kerstmis 

20.00 uur Cantate 

Zaterdag 25 dec.: Geboorte van Jezus- Kerstmis 

11.00 uur Sound 70 

Zondag  26 december: Feest H. Familie Jezus, Maria en Jozef  

11.00 uur Volkszang 
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Zaterdag 1 januari:  Octaaf van Kerstmis    11.00 uur

 Volkszang                                                                                                                                                                                                                        

Zondag  2 januari:   Hoogfeest: Openbaring des Heren   11.00 uur

 Volkszang 

 

 

OVERLEDEN 

Op 11 oktober is overleden dhr. Leo Willems. Dhr. Willems is 96 jaar geworden. Hij 

woonde Reinoudflat 14. Wij hebben hem herdacht tijdens de 

Allerheiligen/Allerzielenviering. 

 

CORONAMAATREGELEN 

Zoals u misschien al gehoord of gelezen heeft, vragen de Nederlandse bisschoppen om 

een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de                        

R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke 

bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer 

zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt 

gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie 

en thuisblijven bij klachten.    

 

ZINGEN 

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, mits er 

goed geventileerd wordt. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd 

verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken. 

                                                                                                                                                                                                                 

RESPECTVOLLE OMGANG     
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. 

Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om 

respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen bidden dat een gezamenlijke 

inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle 

mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.                                                                                                                                    

Onze parochie sluit zich hierbij aan en vragen u om deze maatregelen strikt in onze kerk 

toe te passen.                                                                                                                                                               

 

KERSTCONCERT  
Op zondag 19 december wordt er een kerstconcert gegeven door ons kinderkoor “The 

Voices of Kids’.  Dit concert zal plaatsvinden in onze parochiekerk. Aanvang 15.00 

uur. Wij hopen dat dit concert door kan gaan, maar dat hangt af van de 

coronamaatregelen die op dat moment gelden. U hoort hier meer over via de 

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 en Facebook Kinderkoor ‘The 

Voices of Kids 
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mededelingen in de kerk en via onze Facebook kanalen: Facebook Kerk Overhoven en 

Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids                                                                                                                                           

 

KERSTSTAL 
Wij willen u ook dit jaar weer in de gelegenheid stellen om onze kerststal te komen 

bezichtigen. Mits de coronamaatregelen dit toelaten en met in 

achtneming van die maatregelen. (mondkapje, anderhalve meter en 

handen ontsmetten) U kunt de kerststal komen bezichtigen op Eerste 

en Tweede Kerstdag tussen  15.00 en 16.00 uur. Ook dit jaar zijn er 

weer diverse kleine kerststallen te bekijken en mocht u nog een 

kerststal hebben, die u niet meer gebruikt, dan kunt u deze afgeven 

op ons parochiekantoor (open van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur 

tot 12.00 uur). Wij willen ook de kerststal komen halen. Neemt u dan 

contact op met mevr. Verboord tel 06 48723998.                                                                                                                      

 

HET VREDESLICHT 
Jaarlijks ontsteekt een kind uit Oostenrijk de kandelaar met de eeuwige vlam in de 

geboortegrot in Bethlehem, de plek waar Jezus geboren is. Dit 

kleine vlammetje symboliseert het licht en de vrede die de 

geboorte van Jezus Christus in onze harten heeft gebracht. Zo 

ontstaat er al meer dan 30 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene 

kleine vlammetje een oceaan van licht. Voor even vormen die 

vlammetjes samen een vuurtoren, die in het donker ons de weg 

wijst naar de vrede De kandelaar wordt vanuit Bethlehem brandend mee genomen naar 

Oostenrijk en van hieruit verspreidt dit vlammetje zich over o.a. Europa. Vanuit 

Nederland gaan er jaarlijks, net als vanuit andere landen, scouts naar Oostenrijk om dit 

vlammetje op te halen zodat ze het in eigen land ook weer door kunnen geven. In onze 

kerk kunt u het weer afhalen na de H. Missen met Kerstmis. Mogen wij u vragen om iets 

mee te brengen waarin u het licht kunt vervoeren?                                                                                                  

 

VRIJWILLIGERS 
Kan een parochie zonder vrijwilligers? Wij zeggen hier volmondig ‘nee’ op. Vrijwilligers 

zijn het hart van onze parochie. Daarom danken wij aan het einde 

van het jaar al die vrijwilligers, die zich inzetten voor onze parochie. 

Niet alleen bij het uitvoeren van de H. Missen, maar ook degenen die 

veel werk achter de schermen verrichten. Vaak belangrijk werk dat 

niet altijd zichtbaar is. We noemen geen namen: dan zouden we 

misschien mensen vergeten, maar iedereen die onze parochie sterk 

maakt door welke activiteit ook, danken wij van harte voor hun inzet en liefde voor onze 

parochie!                                                                                                                                         

 

KOFFIEDRINKEN 

I.v.m. de nieuwe maatregelen tegen het Coronavirus is er deze maand geen koffiedrinken. 

We bekijken dit van maand tot maand en hopen toch weer zo snel mogelijk dit 

ontmoetingsmoment te kunnen houden. Alles natuurlijk volgens de Corona-regels.                                                                                                                                           
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THUISCOMMUNIE 

Op zondag 19 december na 11.15 uur wordt er voor aan huis gebonden parochianen en 

bewoners van het SGL de H. Communie gebracht. In het nieuwe jaar 2022 zal dit zijn op 

9 januari. Wilt u of een van uw familieleden of bekenden de H. Communie ontvangen dan 

kunt u dit doorgeven via het parochiekantoor.                                                                                                                                

 

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

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

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

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

aangewezen lid van het pastorale team. 
U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: 

digitaalparochieblad@gmail.com       

WWWWij wensen alle parochianen een Zalig Kerstfeestij wensen alle parochianen een Zalig Kerstfeestij wensen alle parochianen een Zalig Kerstfeestij wensen alle parochianen een Zalig Kerstfeest    
en een Voorspoedig 2022en een Voorspoedig 2022en een Voorspoedig 2022en een Voorspoedig 2022    

Kerstconcerten 
Petruskerk – Kerkplein Zaterdag 18 december 2021, 20:00 uur 

The Messiah G.F. Händel 

AD MOSAM BaRock, koor en orkest o.l.v. Huub Ehlen 

Met trompetten, pauken, orkest, koor en een topcast aan 

solisten brengt Ad Mosam BaRock een hoogwaardige 

barokuitvoering van Händels Messiah. Het oratorium, 

bestaande uit drie delen, wordt integraal uitgevoerd. Prijzende 

koren, schallende trompetten en bezinnende aria’s begeleiden 

het levensverhaal van de Messias, van profetie en geboorte tot 

de wederopstanding. 

The Messiah van G.F. Händel (1685 -1759) is hét meesterwerk 

van deze bekende in Duitsland geboren Engelse 

barokcomponist én het mooiste kerstoratorium dat we kennen. 

De populariteit van dit oratorium zit voor de volle honderd procent in de aanstekelijke en 

veelal feestelijke muziek van Händel, die ons nog steeds diep weet te raken. Kaarten: 

€ 37,50 via de website 

admosam.nl 

 

Si-Tard  

Sittards Mannenkoor 
Kerstconcert op zondag 19 

december om 18.00u in de 

Petruskerk. 

Toegang gratis (vrije gave) 
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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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