Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
25e jrg. nr. 3 – 18 februari 2022
Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 1 april 2022
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 klikken op
‘Eucharistievieringen via live-stream’ of op de verwijzing naar een van de kerken.

CORONA-MAATREGELEN
De actuele regels die gelden (14 januari 2022) :
- in de kerk altijd 1,5m afstand houden
- niet meer aanwezigen in de kerk dan de 1,5m-regel toelaat
- mondkapje dragen tijdens het lopen (mag af als men op de plaats
zit)
De maatregelen kunnen binnenkort weer aangepast worden
Woord van de deken
Vasten vieren…
Nou ja: vasten vieren? Carnaval kun je vieren! En dat gaan we
hoe dan ook doen. Misschien nog niet helemaal zoals we dat
zouden willen maar meer dan ooit tintelt het bloed in de aderen
van de Sittardenaren om er álles uit te halen wat er in zit. En nu
maar hopen dat dat ‘veel’ zal zijn! Carnaval vieren is voor velen
het hoogtepunt van het jaar. Drie dagen (en tegenwoordig
méér…) helemaal ‘los’ gaan met als hoogtepunt de optocht… En
als er minder mag, vieren we wat ‘mag’: niemand houdt ons
tegen.
Carnaval moet je vieren. Maar vasten? Betekent ‘vasten’ niet dat
je juist afziet van feesten? Ja en nee. Met Aswoensdag is natuurlijk het carnavalsfeest
voorbij, maar niet het ‘vieren’! Alleen de ‘richting’ van het feest varandert.
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt het evangelie gelezen van de
bekoringen van Christus in de woestijn. De duivel voert Jezus naar de woestijn en stelt
Hem op de proef. ‘Verander stenen in brood’, zegt de duivel tegen Jezus. ‘Maak het je
gemakkelijk in je leven, geniet en zorg dat je alles hebt wat je hart begeert’. Nee, zegt
Jezus ons in de vastentijd: een mens leeft niet van brood alleen. Het echte geluk is niet te
koop. Christus schenkt ons het ware geluk dat zelfs over de dood heengaat.
‘Gebruik je macht’, is de tweede bekoring van Jezus. ‘Nee’, zegt Jezus, Ik ben niet
gekomen om te heersen maar om te dienen.’ Echte macht heb je als je durft af te zien van
macht en je leven in dienst wilt stellen van anderen. Een mooie vasten-opdracht…
‘Stort je naar beneden, er kan je toch niets gebeuren’, daagt de duivel Jezus uit. ‘Nee’,
zegt Jezus, stel God niet op de proef. Met andere woorden: durf je God te laten
meespreken in je dagelijks leven, durf je zijn ingevingen te volgen? Of ‘maak’ je je eigen
leven met alle gevolgen van dien: stress, wanhoop, onrust… Vasten…?
In de veertigdagentijd, de Vasten, willen we in zekere zin met Jezus de woenstijn
intrekken. Dat lijkt misschien iets ‘moeilijks’ maar dat is het niet. De woestijn is niet een
plaats van alleen maar dorheid en hitte, het is ook een plaats van rust, van ‘samenzijn met
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de Heer’. Ons weer realiseren waar het om gaat in het leven. Ons een beetje losmaken van
de zorgen van het dagelijks leven en ons realiseren dat God ons iets geweldigs wil geven:
iets dat we op eigen kracht niet kunnen bereiken: uitzicht op hemels leven, dienstbaarheid
aan elkaar en God ons leven laten bepalen. En daar worden we gelukkigere mensen van,
dat geeft ons kracht en vrede. En daarom denk ik dat we mogen spreken over ‘vasten
vieren’: we vasten niet om God een ‘plezier’ te doen maar om zelf meer ‘plezier’ te
krijgen in het leven dat we van God gekregen hebben. Ik wens u een vreugdevolle
veertigdagentiijd toe! R. Merkx, deken

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI
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 1e
en 2e vrijdag) 1e en 2e vrijdag: 10.45 - 17.00 uur
Kapel open: bidders/bezoekers zijn ook welkom in onze kapel voor gebed en/of
om een kaars op te steken.
Gelovigen wordt 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.
27 febr. - 1 maart 2022 (carnaval)
Bezinningsdagen
In stilte
“Heer, toon ons de Vader!”
Biddend zeggen wij vaak “Onze Vader”. Door Jezus, de Zoon van God, hebben wij ook
de Vader leren kennen. God, de Vader, is Schepper en Hij heeft Zijn Zoon gezonden om
ons te verlossen. In het doopsel zijn wij kinderen van God geworden. God is de
barmhartige en rechtvaardige Vader die alleen goede gaven weet te
geven. Aan Zijn zorg mogen wij ons toevertrouwen.
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht
Begin: Zondag, 17.00 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur
Kosten: € 110,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor
handdoeken)
Zaterdag 26 februari 2022 (10 - 17 uur)
Bezinningsdag
in stilte

Charles de Foucauld
(met het oog op de heiligverklaring op 15 mei 2022)
2 inleidingen op het thema - Eucharistieviering - tijd voor persoonlijk gebed -
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gelegenheid voor een (biecht)gesprek - aanbidding van het H. Sacrament - Vespers
Inleider: Dr. Bernhard Hegge, Rolduc
Kosten: € 15,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
15 - 18 maart 2022
Retraite
in stilte

Op weg naar Pasen
Onderweg met de Levende
Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam
Begin: Dinsdag, 16.30 uur - Sluiting: Vrijdag, 13.30 uur
Kosten: € 192,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
Maandag 21 maart 2022 (10 - 17 uur)
Bezinningsdag

"De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria."
(als voorbereiding op 25 maart)
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Kosten: € 15,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
21 - 24 maart 2022
Retraite
in stilte

"Simon (Petrus), zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?"
(Joh 21,16)
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)
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.

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!!
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Overleden
Jeu Wessels
Greet Wouda-van Leeuwen

Gina Moi-Sulis
Sjaak Maessen

Baenjehof 55
Smithlaan 151
Erikastraat 5
Donatusplein 22

92 jaar
98 jaar
78 jaar
81 jaar

†22-01-2022
†23-01-2022
†31-01-2022
†06-02-2022

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

HET H. DOOPSEL ONTVINGEN
9 januari 2022 Bodhi-River Bominaar Walborgstraat 2 Sittard
9 januari 2022 Tycho Shimkiewich Veestraat 66 Sittard
GEBEDSINTENTIES
De gebedsintentie voor de maand februari luidt: Voor de vrouwen van
godgewijd leven Bidden wij voor de vrouwen van godgewijd leven, in
dankbaarheid voor hun zending en moed: dat zij nieuwe antwoorden
blijven vinden op de uitdagingen van onze tijd
De algemene gebedsintentie voor de maand maart luidt: Voor een
christelijk antwoord op bio-medische uitdagingen: Bidden wij dat wij
als christenen tegenover de nieuwe bio-medische uitdagingen altijd de
waardigheid van het menselijk leven verdedigen met gebed en sociale
actie.

Febr
2022

Mrt
2022

VASTENACTIE 2022
Je land is je leven
Het thema van de Vastenactie 2022 is landrechten. Op veel plekken in de wereld eisen
overheden en grote bedrijven kostbare grond op, onder het mom van ontwikkeling en
algemeen welzijn. Vaak heeft dit echter desastreuze gevolgen voor natuur en milieu, maar
meestal ook voor het welzijn van de lokale bewoners. Veel mensen op de wereld behoren
tot inheemse volkeren: maar liefst 370 miljoen. Ze bewonen meer dan 20% van het
aardoppervlak en vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders.
Vastenactie steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo
konden in 2020 maar liefst 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen worden
gesteund bij hun strijd voor landrechten. Dit jaar staan tijdens de jaarlijkse Vastenactie
drie projecten extra in de schijnwerpers: Maya's in Guatemala die bedreigd worden door
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de bouw van waterkrachtcentrales, Syrische
gezinnen die in een
vluchtelingen-kamp in Libanon
wonen en kleine boeren die in het
noordoosten van Brazilië en
bestaan proberen op te bouwen.
In Guatemala worden drie
Mayagemeenschappeondersteund die
opkomen voor hun rechten. In de
voor de gemeenschappen
belangrijke rivier
worden
waterkrachtcentrales
gebouwd. Dat
betekent dat de
toegang tot water
beperkt wordt en
kostbare landbouwgrond
verdwijnt. Onze
lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert
ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen
gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, krijgen
juridische bijstand.
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te
wonen. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte
huisvesting, geen school
voor de kinderen en geen
werk voor de volwassenen.
We steunen via Vastenactie
250 gezinnen in
tentenkampen in de Bekaavallei bij het opbouwen van
een beter, menswaardig
bestaan.
De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. Er
is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan
verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak.
Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de
drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende
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voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed
materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven
kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en
verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen.
Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie
krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze
ontvangen kassen, bassins voor wateropvang,
gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.
Helaas zullen we ook dit jaar vanwege de Coronapandemie niet huis-aan-huis collecteren. Vanaf
Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer
achter in onze kerken. Het Vastenzakje treft u aan in dit
parochieblaadje, maar ze liggen ook in onze kerken. Wilt
u een bedrag overmaken dan kan dat naar banknummer
NL 51 INGB 0001032540 van onze parochie of het
diocesaan nummer van de vastenactie: NL 21 INGB
0003000046 ten name van Missieburo Roermond onder vermelding van ‘vastenactie
2021’. LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en
Wereld dekenaat Sittard” opgeheven.
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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!

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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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 4 maart wordt Communie
rondgebracht. We bellen altijd vantevoren om een afspraak te maken en houden rekening
met uw mogelijkheden. Maak gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag!

DE VIERING VAN ST. JOZEF
Het feest van St. Jozef valt dit jaar op zaterdag. St. Jozef vieren we ’s morgens in de
Basiliek om 9.00 uur. U bvent van harte uitgenodigd om St. Joep mee te vieren.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 19 februari tot 2 april 2022.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr
maandag 21 maart 2022 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 19 februari
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); nadienst voor Jeu Wessels, Greet Wouda-van Leeuwen en Gina MoiSulis
Zondag 20 februari 7e Zondag door het jaar
11.00u voor Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid; gestpljrd overl. Dienaar Gods
pastoor-deken Ludovicus Tijssen; pljrd voor Hub Moonen
Zaterdag 26 februari
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D); nadienst voor Tjeu Wessels, Greet Wouda-van Leeuwen en Gina MoiSulis
Zondag 27 februari 8e Zondag door het jaar
11.00u; pl1ejrd voor Jan Schumans; overl grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hage-Simonis
Woensdag 2 maart Aswoendag, verplichte vasten- en onthoudingsdag
19.00u uitreiking askruisje gestev levende en overl leden van C.V. Marotte Zitterd
Zaterdag 5 maart
18.00u ter ere vh Onbevlekte Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom (D); plev familie Dieteren-van Neer- Meyer; gestplev v zielenrust vh
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev levende en overl.
leden kapel "Hel en Valsj"; nadienst voor Tjeu Wessels, Greet Wouda-van Leeuwen en
Gina Moi-Sulis
Zondag 6 maart, 1e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00u voor overl ouders Kleikamp-Cremers; plzwd voor Greet Wouda-van Leeuwen;
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Vrijdag 11 maart
19.00u We bidden samen de Kruisweg
Zaterdag 12 maart
18.00 uur plzwd voor Jeu Wessels; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor
zieken en noodlijdenden (D); nadienst voor Gina Moi-Sulis
Zondag 13 maart, 2e Zondag van de Veertigdagentijd,
11.00u gestplev echtpaar Arnoldts-Thissen; plev v overleden weldoeners van de H.
Petruskerk; pljrd v Miny en Jan Reijnders-Kuijpers en v overledenen vd fam. ReijndersKuijpers
Zaterdag 19 maart deze Mis is de vooravondmis van van de zondag
18.00 uur RD Jo Simons; 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; voor de overl. vd fam. Joseph Brandts-Rouschop uit
dankbaarheid; nadienst voor Gina Moi-Sulis
Zondag 20 maart 3e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00u pljrd voor Arno Dieteren en Els Dieteren-Honings; voor de overledenen van de
fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid
Vrijdag 25 maart
19.00u We bidden samen de Kruisweg
Zaterdag 26 maart
18.00u plev familie Dieteren-van Neer- Meyer; 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; gestpljrd Jes Beaumont en v Jo van
Mulken; gestplev levende en overl. leden vd fam Thijssen en Sevens en voor Robert
Thijssen; pljrd voor Marianne Meijntz-Koolen
Zondag 27 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd, Zondag “Laetare”
11.00u gestpljrd overl echtelieden Harry Marx en Philomène Marx-Donners; pl1ejrd voor
Gemma Vugs-Nieuwboer, voor Tom en Miep Nieuwboer-Thissen en voor Mieke
Nieuwboer
ST.-MICHIELSKERK
Van maandag t/m zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste
Zondag 20 februari, 7e Zondag door het jaar
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Maandag 21 februari
8.30u voor de overl.v.d. fam. Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
Dinsdag 22 februari Cathedra van de heilige apostel Petrus
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2)
Woensdag 23 februari H. Polycarpus, bisschop en martelaar
8.30 uur tot lof en zegen aan de Heer
Donderdag 24 februari
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
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Vrijdag 25 februari
8.30 uur voor de zielerust van het echtpaar Tummers-Alofs en kinderen
Zondag 27 februari 8e Zondag door het jaar
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Maandag 28 februari
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2)
Dinsdag 1 maart
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)
Woensdag 2 maart Aswoendag, verplichte vasten- en onthoudingsdag
8.30u; ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)
Gelegenheid tot het ontvangen van het askruisje
Donderdag 3 maart
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)
Vrijdag 4 maart
8.30u; gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-Kőnings en zoon Jo; ev tev H Hart van
Jezus tot eerherstel (D)
Zondag 6 maart 1e Zondag van de Veertigdagentijd
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Maandag 7 maart
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, Jakob en Anna Cremers
en Theodoor en Gertruda Fijen
Dinsdag 8 maart
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen
Woensdag 9 maart
8.30u ev voor de overledenen vd familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
Donderdag 10 maart
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens
Vrijdag 11 maart
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Zondag 13 maart 2e Zondag van de Veertigdagentijd, Zondag “Laetare”
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; voor overl.echtp. Wil en Tina Köhlen-Janssen en voor Jan en Tilly
Konings-Köhlen
Maandag 14 maart
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen
Dinsdag 15 maart
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie
Woensdag 16 maart
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)
Donderdag 17 maart
8.30u tot lof en zegen aan de Heer
Vrijdag 18 maart
8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld
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Zondag 20 maart 3e Zondag van de Veertigdagentijd,
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Maandag 21 maart
8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld
Dinsdag 22 maart
8.30 uur voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D)
Woensdag 23 maart
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen
Donderdag 24 maart
8.30 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen
Vrijdag 25 maart Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
8.30u voor Nico Bitsch, priester van Bisdom Roermond
Zondag 27 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd Zondag “Laetare”
8.30u gestplev levende en overl. leden vd fam Thijssen en Sevens en voor Robert
Thijssen; gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Maandag 28 maart
8.30u voor de overledenen van de fam.Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid
Dinsdag 29 maart
8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D 2)
Woensdag 30 maart
8.30 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2)
Donderdag 31 maart
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis
Vrijdag 1 april
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)
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 20 februari 7e Zondag door het jaar
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Donderdag 24 februari
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebied; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Zaterdag 26 februari
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 27 februari 8e Zondag door het jaar
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Donderdag 3 maart
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
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kinderen in oorlogsgebied; v/d overl. leden v/d Aartsbroederschap, overl. echtp. CaulfieldTholen.
Zaterdag 5 maart
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 6 maart 1e Zondag van de Veertigdagentijd basiliekkoor
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Donderdag 10 maart
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebied; v/d overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 12 maart
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 13 maart 2e Zondag van de Veertigdagentijd Zondag “Laetare”
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; v/d overleden ouders
Castro-Schellinx; overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 17 maart
10.30u v/d kinderen vd Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overleden leden Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
Zaterdag 19 maart H. Jozef, bruidegom van de H. maagd Maria
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestplev voor zielenrust van pastoor-deken mgr.
Ben Janssen vw De Mander; gestplev zuster Ida Mevissen en Harrie Mevissen
Zondag 20 maart 3e Zondag van de Veertigdagentijd basiliekkoor
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Donderdag 24 maart (25 maart) Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overleden leden Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen; v/d overl. ouders Sollet-Castermans.
Zaterdag 26 maart
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 27 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd Zondag “Laetare”
09.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Donderdag 31 maart
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en
kinderen in oorlogsgebied; v.d. levende en overleden leden Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
Zaterdag 2 april
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.

ROZENKRANSGEBED
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30uur
E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl
De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollators.
Opgave misintenties voor maandag 21 maart 2022 (opgave dus ruim voor verschijnen
parochieblad!).
De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, behalve op maandag.
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zaterdag 19 feb 19.00 u
woensdag 23 feb 19.00 u
zaterdag 26 feb 19.00 u
woensdag 2 mrt 19.00 u
zaterdag 5 mrt
19.00 u
woensdag 9 mrt 19.00 u
zaterdag 12 mrt 19.00 u
woensdag 16 mrt 19.00 u
zaterdag 19 mrt 19.00 u
woensdag 23 mrt 19.00 u
zaterdag 26 mrt 19.00 u
woensdag 30 mrt 19.00 u

7 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
8 E ZONDAG DOOR HET JAAR
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Aswoensdag Gelegenheid voor het ontvangen van een askruisje
1 E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Jrd Jo Boers
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
2 E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
3 E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Tev O.L.Vrouw van Lourdes
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
4 E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
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 12 maart 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)
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VASTENACTIE 2022
Elders in dit parochieblad vindt u alle informatie over de vastenactie. Helaas zal vanwege
de Coronapandemie ook dit jaar niet huis-aan-huis gecollecteerd worden. Het vastenzakje
treft u in dit parochieblad aan en kunt u gevuld deponeren in de offerblokken welke achter
in onze kerkgebouwen staan.
H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 4 maart (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.
WEBSITE RK URNENHOF
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om
aanvullende informatie kunt vragen.
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

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 20 februari
7e zondag door het jaar
11.00 uur
Zondag 27 februari
8e zondag door het jaar
11.00 uur
Woensdag 2 maart
Aswoensdag met Askruisje
19.00 uur
Zondag 6 maart
1e zondag van de Vasten
11.00 uur
Zondag 13 maart
2e zondag van de Vasten
11.00 uur
Jaardienst Bèr en Fien Coenen-Sangers; jaardienst overleden
echtpaar Luyten-Cremers en overleden familie; zeswekendienst Toos Geurts
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Zondag 20 maart
Zondag 27 maart

3e zondag van de Vasten
4e zondag van de Vasten

11.00 uur
11.00 uur

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga naar
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream
De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk
Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids
De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online vanaf
circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien). Thuis live de Eucharistieviering zien kan
op uw computer en laptop maar ook op uw smartphone, tablet en IPad en op uw TV, wij
helpen u graag bij het instellen. Heeft u vragen neem dan gerust contact op: telefoon: 0630567774 of email: parochieoverhoven@gmail.com.
NB: Sinds kort heeft de parochie Overhoven een eigen website. Hier vindt u alle
informatie van de parochie, zoals het parochieblad met een overzicht van alle H. Missen.
Ook de livestream van de H. Mis kunt u vinden via deze pagina. Ga hiervoor naar:
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl. Parochiegegevens zijn ook te vinden op www.rkkerken-sittard.nl. Klik onder het kopje parochies op H.Hart Overhoven
OVERLEDEN
Op 4 januari is overleden mevr. Toos Geurts. Mevrouw Geurts woonde Nusterweg 22 en
is 69 jaar geworden. Haar zeswekendienst wordt gehouden op 13 maart om 11.00 uur.
ACTIE KERKBALANS
Op 9 februari 1930 (92 jaar geleden) werd de eerste steen gelegd voor ons kerkgebouw.
Deze steen is te vinden naast de doopkapel. De kerk werd ingewijd op 2 juli 1934: een
kerk met een monumentale status, gebouwd o.l.v. architect Jos Wielders.
In deze kerk werd getrouwd, gerouwd, feesten gevierd zoals de Eerste H. Communie en
het H. Vormsel. Kinderen werden er gedoopt, koren en organisten en andere muzikanten
lieten er de schoonheid van muziek horen. Neomisten hielden er hun eerste H. Mis. Deze
kerk is ons dierbaar. We willen haar graag in stand houden. Dat kost veel geld. Zoals het
ook onze ouders en grootouders in de jaren ’30 veel geld heeft gekost om te kerk te
bekostigen. Zij ondersteunden de bouw met kleine en grote gaven .Daarom vragen wij u
om onze kerk in de 21e eeuw te blijven ondersteunen met kleine en grote bijdragen. Wij
willen de kerk toch ook behouden voor onze kinderen en kleinkinderen? Geef je om deze
kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om
ons heen.
Gewoon een eenmalige bijdrage mag ook! (we zijn ANBI, dus u mag uw gift van de
belasting aftrekken) NL37 INGB 0001 0353 14 of NL60 RABO 0147 6355 94 t.n.v.
Parochie H. Hart – Sittard
VASTENACTIE EN GEZINSVIERING
Ook dit jaar wordt er tijdens de veertigdagentijd weer een vastenactie gehouden. U heeft
er al over kunnen lezen elders in dit parochieblad. Vanaf Aswoensdag zullen er weer
vastenzakjes achter in de kerk liggen. U kunt deze meenemen. T/m Pasen kunnen deze
zakjes, hopelijk goed gevuld, weer teruggebracht worden. U kunt ze deponeren in het
offerblok achter in de kerk. U kunt de zakjes ook inleveren bij ons kantoor (di., woe. don.
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en vrijdag 10.00-12.00 uur). Zondag 13 maart om 11.00 uur zal er tijdens de gezinsviering
meer uitleg gegeven worden over het project, dat wij zullen ondersteunen. In deze
gezinsviering zullen ook de communicanten van dit jaar aanwezig zijn. Zij willen zich
voorstellen.
KOFFIEDRINKEN
Gezamenlijk Koffiedrinken wordt door onze bisschoppen in hun besluit van 26 januari
nog sterk ontraden. Of dit op 6 maart ook nog zo zal zijn, is op dit moment nog niet
bekend. We hopen toch weer zo snel mogelijk dit ontmoetingsmoment te kunnen houden.
Alles natuurlijk volgens de Corona-regels. Houd onze website
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl en ons Facebook kanaal in de gaten.
THUISCOMMUNIE
Op zondag 13 maart 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 emailadres naar:
digitaalparochieblad@gmail.com
Misintenties voor het volgende
parochieblad kunt u t/m 16 maart
2022 inleveren.

Synodale activiteit in onze parochiecluster
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Hij wil iedereen laten
meepraten over hoe die toekomst eruit moet zijn. Daarom is afgelopen najaar een
zogeheten synodaal proces van start gegaan, waarin ook een rol is weggelegd voor
parochies. De paus wil graag dat de Kerk haar oor te luisteren legt en in gesprek gaat met
mensen binnen en buiten de Kerk.
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Dit voorjaar willen we daarom graag met u het gesprek aangaan: wat betekent geloven
voor u? Wat betekent samen kerk-zijn voor u? Wat gaat volgens u heel goed in de Kerk en
wat kan misschien beter? En vooral: hoe kunnen we dat samen bereiken? Want dat is wat
synodaliteit betekent: dat geloven niet alleen iets is van de pastoor en een paar
enthousiaste vrijwilligers, maar dat iedereen die gedoopt is zich betrokken voelt. Sterker
nog: de paus nodigt zelfs mensen buiten de Kerk uit om mee te praten.
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op
weg’. Het onderwerp van gesprek van deze
synode is: ‘Voor een synodale Kerk:
gemeenschap, participatie, zending’. De paus
vraagt van ons om met elkaar na te denken over
de vraag hoe wij als gelovigen met elkaar samen
op weg gaan en hoe wij samen ons geloof
uitdragen in ons leven.
De tijd dringt. Begin april eindigt de consultatie op parochieel niveau. De resultaten
moeten dan naar het Bisdom worden gestuurd (ongeveer 2 kantjes A4 per
parochiefederatie). Het Bisdom verzamelt de bijdragen van heel Limburg. Vervolgens
gaan de resultaten naar Utrecht waar ook de bijdragen van der andere bisdommen
samenkomen. Daarvan wordt een samenvatting gemaakt die naar Rome gaat. Daar komen
de bijdragen van alle kerkprovicies bij elkaar. Die resulatetn vormen de basis van een
synode.
We hebben vrij weinig tijd en het lijkt niet mogelijk binnen korte tijd bijeenkomsten te
organiseren om tot een goede inventarisatie te komen. Daarom willen we u in de
gelegenheid stellen digitaal uw bijdrage te leveren. Samen met de dekenaten Schinnen en
Susteren hebben we een web-enqueteformulier ontwikkeld waar u geburik van kunt
maken.
Als u het formulier downloadt en invult komen de resultaten automamisch in de computer
van de deken terecht. Hij zal proberen een samenvatting te maken van de bijdragen en die
zal worden toegezonden aan degenen die de enquete hebben ingevuld.
Wilt u uw stem laten horen over de toekomst van onze Kerk? Ga naar

https://synode.federatie.net/
Hier vindt u meer informatie en een scherm waarop u NAAR DE VRAGEN kunt gaan
(deze zin aanklikken). Wij hopen op grote respons!

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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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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Foto: R. Merkx, Winterspelt Ihren Eifel 2022

Tijd
Heer, ik heb tijd,
ik heb tijd genoeg,
alle tijd die U geeft!
De jaren van mijn leven,
de uren van mijn dagen,
ik mag er over beschikken.
Ik vraag U daarom niet om tijd
om van alles te doen,
nee, ik vraag U mij te helpen
om in de tijd die U mij geeft
te doen wat U mij vraagt.
door: Michel Quist uit: Gebeden voor drukke mensen, Amsterdam 2006
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