
 

 

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

www.rk-kerken-sittard.nl 
 

Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven 
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream 

 
 
 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
25e jrg. nr. 5 – 7 mei 2022 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 5 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 17 juni 2022  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 
Van Pasen naar Pinksteren 
We hebben goed Pasen gevierd! Het was een beetje spannend: 

zouden de parochianen na de ‘coronastilte’ nog terugkomen? Ja! 

Dat deden ze! Vooal de Hoogmis op eerste Paasdag in de 

Petruskerk was ‘volle bak’! Dat hadden we lang niet 

meegmnaakt (ik zelfs nog nooit in Sittard!). Ook de vrijwilligers 

lieten zich weer van hun beste kant zien: iedereen was bereid de 

‘oude taken’ weer op te nemen. De koren zongen uit volle borst! 

Ook uit de andere parochies van de federatie klonken tevreden 

geluiden. Een mooie ‘Passion’ in Overhoven, Vooral op Goede 

Vrijdag werd de Kruisweg druk bezocht. Voor mij persoonlijk 

was een van de ‘hoogtepunten’ de Kruisweg met onze bisschop Harrie Smeets op de 

Kollenberg. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven had de bisschop gevraagd op Goede 

Vrijdag de Kollenberg op te mogen trekken langs de zeven Voetvallen en de Hof van 

Olijven. De leden van het St. Rosacomité hadden alles netjes in orde gemaakt (waarvoor 

dank!). Het was werkelijk een enorme ervaring. Onder de frisgroene bomen baden we in 

alle rust de staties: het lijden van Christus was letterlijk voelbaar in de persoon van onze 

bisschop. Het was voor mij de meest indrukwekkende Goede Vrijdag ooit (zie foto 

achterzijde). 

Maar het gaat verder. Voor de bisschop en voor ons. Zoals het verder ging voor de 

leerlingen. Goede Vrijdag was niet het einde! 

Op Pasen keren de vrouwen terug van het graf, ‘De Heer is niet meer in het graf. Hij is 

verrezen.’ Maar de leerlingen kunnen het niet begrijpen. Daarvoor is de Goede 

Vrijdagervaring té heftig geweest. Maar de Heer zelf komt hun te hulp. Onderweg praten 

twee leerlingen na over de ellende. ‘Hij is dood. En wij dachten…’ Een vreemdeling komt 

bij hen lopen en spreekt over de verrijzenis. ‘Ja, dat had Hij beloofd. Maar Hij ligt in het 

graf…’ En in Emmaüs breekt de vreemdeling het brood met hen. ‘Het is de Heer! Hij 

lééft.’ En vol moed keren ze terug naar Jezualem. ‘Ik ga vissen’, zegt Petrus. Alles 

vergeten en opnieuw beginnen. Een vreemdeling aan het strand stelt de vissers voor om 

overdag te gaan vissen. Tegen alle vissersgrbuiken in. En ze vangen een gigantische 

hoeveelheid vis. ‘Het is de Heer’. Vele malen toont de verrezen Heer zich aan zijn 

leerlingen. Vertig dagen zijn er nodig om te begrijpen wat er gebeurd is. Langzaam groeit 

de vreugde. Hj leeft. 

En dan is de hemelvaart. Chrisus verlaat zijn leerlingen. Maar er blijft vertrouwen: de 

Heer zal voor ons blijven zorgen! Die zorg wordt helemaal vervuld op het Pinksterfeest. 

Tot in het diepst van hun wezen voelen de leerlingen: Hij is bij ons op een nieuwe wijze. 

Niet meer alleen wanneer Hij ons verschijnt maar in zekere zin ‘universeel’. De Heilige 

Geest is het die moed, vertrouwen, kracht en vurigheid schenkt, in de schilderkunst 

uitgebeeld door de vlammetjes boven de hoofden van de apostelen. Het is op die 

Pinksterdag dat de Kerk onstaat: een gemeenschap waarin de verrezen Heer voortleeft en 

werkt. ‘Gaat uit over de hele werel en verkonidgt het Goede Nieuws aan iedereen die het 

wil horen. Ook in 2022.  
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De verrezen Heer werkt in ieder van ons. Dankzij zijn Geest komen we samen in onze 

kerken. Dankzij zijn Geest zijn we mensen die zout willen zijn onze smakeloze en ik-

gerichte wereld. Lichtpuntjes in het leven van hen die hulp nodig hebben. 

Ook al noemt een meederheid in onze maatschappij zich niet meer ‘chistelijk’: een beetje 

zout dat het eten smakellijk maakt, een klein lichtpuntje in onze donkere wereld: dat 

willen wij als gelovigen zijn.  

Dat kleine gebaar van onze bisschop: ‘Ik draag mijn kruis en daarmee ben ik jullie 

lichtpunt.’ Moge de H. Geest hem en ons allen vervullen met liefde. 

R. Merkx, deken 
 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
De basisregels blijven gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en 
thuisblijven bij klachten.  

  

 
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 

 Maandelijkse vieringen van het Apostolaat van Eerherstel 

Donderdag voor de 1e vrijdag, 14.30 u.: H. Mis, Aanbidding, Conferentie 

 Maandelijkse bijeenkomsten van de karmelfamilie 

 Derde woensdag van de maand, 13.30 uur tot 16.00 uur 

Informatie: Rini van de Geer 

℡ 046 204 14 39  of hatmjoosten@hotmail.com  
 

Bidders/bezoekers zijn ook welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te 

steken. Nadere informatie over het programma: zie de website: 

carmeldcj.org/nl/bezinningshuis-regina-carmeli 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

Overleden 
Jan Wetzels 

Mia Lumens-Hankmann 

Sophie Niesten-Wessels 

 

Paardestraat 40 

Stationsplein 16-6 

St. Gregoriuslaan 30 

 

90 jaar 

89 jaar 

94 jaar 

 

†22-03-2022 

†23-03-2022 

†12-04-2022 

HET H. DOOPSEL ONTVINGEN 
 3 april 2022 Zoë Vrijnsen, Scheiffart  van Merodesraat  Limbricht 

10 april 2022  Jade Salis, Conventuelenstraat Beek 

17 april 2022  Lien Kaminski, Ptr. Chevalierstraat Sittard 
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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!!  
 

 

Open Kerk start weer! 
Op donderdag 9 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september verzorgt de Kommelgemeenschap 
weer Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent van harte welkom om een 
kaarsje op te steken, te bidden, te luisteren naar de muziek en de zegen van de priester te 
ontvangen. Loop eens binnen: het zal u goed doen! 
 
Het St.-Petruskoor zingt weer! 

Sinds kort is het St.-Petruskoor, na een lange stop vanwege 

de Corona-maatregelen, weer begonnen met repeteren en het 

opluisteren van diensten in onze Grote Kerk. 

De repetities vinden, met uitzondering van de 

schoolvakanties, wekelijks plaats op woensdagavond van 

20.00 uur tot 22.00 uur onder de enthousiaste leiding van 

onze dirigent-organist Arno Kerkhof. Vanaf april repeteren 

we in de Petruskerk.  

Gemiddeld twee keer per maand luisteren we op zondag de dienst van 11.00 uur in de 

Petruskerk op. Daarnaast zingen we bij speciale gelegenheden. 

De eerstvolgende uitvoeringen zijn: zondag 15 mei, 5 juni en 19 juni (Sacraments-

processie) 

GEBEDSINTENTIES 
 

De algemene gebedsintentie voor de maand mei luidt: Voor gelovige 

jongeren  Bidden wij dat de jongeren , geroepen als zij zijn om ten volle 

te leven, van Maria leren om goed te luisteren, diep te onderscheiden, 

moedig het geloof uit te dragen en te leven in dienstbaarheid.   

De gebedsintentie voor de maand juni luidt:  Voor de gezinnen  Bidden 

wij dat de christelijke gezinnen in de hele wereld daadwerkelijk mogen 

leven vanuit het geschenk van liefde en heiligheid in het dagelijks 

bestaan. 

 

    
       mei  
       2022 
 

   
        
        juni 
       2022     

 

HET H. VORMSEL ONTVINGEN 
Lamira Zelissen 

18 maart 2022 

Floor Tummers 
Paulina van Heel 

Gijs Cremers 
op 23 april in de Petruskerk 
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We zijn op zoek naar nieuwe leden! Vooral sopranen en bassen zijn van harte welkom; 

alten en tenoren uiteraard ook! Zingen is immers niet alleen leuk; het is ook fysiek en 

mentaal goed voor je: zingen ontspant en geeft energie! 

Heb jij zin om ons koor te komen versterken dan ben je van harte welkom tijdens een van 

onze repetities. Stuur even een e-mail naar ons secretariaat l.delnoye@gmail.com en we 

nemen zo spoedig mogelijk contact op. 

Meer informatie kun je vinden op onze website www.petruskoor.nl of op de 

facebookpagina van het St.-Petruskoor.  

 

Iets meer leren over het Katholieke geloof? 
Kom naar het Klooster van de Zusters van de Kollenberg op 11 en 18 mei en 8 en 22 juni 

van 20.00 tot 21.30u. We komen samen om ons geloof te verdiepen en een geloofsgesprek 

te voeren. Samen kijken we naar afleveringen van dvd’s van mgr. Robert Barron o.l.v. 

pastoor Otto. Informatie en opgave: kap. Ranul Weerawarna, tel. 06-36150481 of 

reginacarmelizrg@gmail.com 

 
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! 
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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 de eerste vrijdag van de maand wordt 
Communie rondgebracht. De volgende keer is dus vrijdag 3 juni We bellen altijd 
vantevoren om een afspraak te maken en houden rekening met uw mogelijkheden. Maak 
gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag! 

 
Eerste H. Communie Petruskerk 29 mei 10.30uur 
Jps de Vlieger: Sophie Ooink  

OBS Aan de Meule: Minoux van den Born, Saverio Cappai, André al Hadad, Noud 

Offermans,Vince Soons  

B.S. Leyenbroek: Sara Losonczy 

Loedoes: Jurre Gerards, Sophie Dielissen, Chelsey van Steenbergen, Liva Genders, Lynn 

Dieteren, Jayden Dieteren, Glenn Dolmans, Sophia Zielimski, Lara Peters 

 

Wij wensen jullie en jullie gezinnen van harte een mooie Communiedag toe en hopen dat 

jullie actieve leden worden van onze parochie! 

 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 7 mei 2022 tot 18 juni 2022. 
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 6 juni 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 7 mei  
18.00u  gestpljrd v Theo en Leen Kees-van den Berg; ev tev Onbevlekt Hart van Maria 

voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); gestplev v zielenrust vh overl 

echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 
Zondag 8 mei 4e Zondag van Pasen 
11.00u plev zwd voor Jan Wetzels  
Maandag 9 mei 
8.30u gestjrd overl. ouders Blous-Ten Dijck 
 

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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Dinsdag 10 mei 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Woensdag 11 mei 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Donderdag 12 mei  
8.30u jrd v overleden ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid (D) 
Vrijdag 13 mei H. Servatius, bisschop  
8.30u gestev v.d. zielenrust van het echtpaar Simonis-Daemen en kinderen 
Zaterdag 14 mei H. Mattias, apostel  
18.00u  gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D)   
Zondag 15 mei 5e Zondag van Pasen  
11.00u  plzwkd voor Mia Lumens-Hankmann; plev v overleden weldoeners van de H. 
Petruskerk; gestpljrd overl. ouders Kretzers-Nortier; gestpljrd v ouders Sjeng  en Marga 
Sanders-Dings; voor Hub Moonen vw verjaardag 
Maandag 16 mei 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Dinsdag 17 mei 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Woensdag 18 mei 
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens  
Donderdag 19 mei   
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Vrijdag 20 mei 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)  
Zaterdag 21 mei 
18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden; 
gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux  
Zondag 22 mei 6e Zondag van Pasen  
11.00u ev v overledenen vd familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid; voor de 

overl.van de fam. Landuijt-Willems 
Maandag 23 mei  
11.00u v.d. zieken van onze parochie   
Dinsdag 24 mei 
8.30u  voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Woensdag 25 mei H. Filippus Neri, priester 
8.30u  om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Donderdag 26 mei Hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
11.00u  overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

Vrijdag 27 mei 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Zaterdag 28 mei Bedevaart naar de Basiliek er is geen Mis in de Petruskerk 
Zondag 29 mei 7e Zondag van Pasen  
10.30u Eerste H. Communie 
voor Arend en To Engbers en kleindochter Resy Friederichs; pljrd voor Jeanne Luijten-
Lebens (deze intenties kunnen desgewenst worden verplaats naar de Michiel of Basiliek) 
Maandag 30 mei  
8.30u  voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
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Dinsdag 31 mei Maria Visitatie  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Woensdag 1 juni H. Justinus, martelaar 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 2 juni  
8.30u ev v Maria Smeets uit dankbaarheid (D); uit dankbaarheid vw Christus' permanente 
aanwezigheid in de H. Eucharistie  
Vrijdag 3 juni H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D); ev Mia Bisschops en overleden familie 
Bisschops-Maessens  
Zaterdag 4 juni H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren 

18.00 uur voor overl. Ouders Wijshoff-Bormans; gestev voor de zielenrust v overl echtp 

Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;  gestev voor zielenrust van pastoor-

deken Mgr. Ben Janssen; ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom (D), 
Zondag 5 juni Hoogfeest van Pinksteren  
11.00u gestplev v overl. echtpaar Jan en Corry Wetzels-Wilms; plev Jan en Miny 

Reijnders-Kuijpers; gestpljrd em-pastoor Jean Schutgens  
Maandag 6 juni 2e Pinksterdag Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
11.00u ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D); voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna 
Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen 
Dinsdag 7 juni 
8.30u  ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding 
(D)voor overleden bisschoppen in het bisdom Roermond 
Woensdag 8 juni  
8.30u  uit eerbetoon aan de Heer en om zijn welwillende Zegen 
Donderdag 9 juni Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester 
8.30u   ev. voor de overledenen v d familie Leonard Driessen-Brandts uit dankbaarheid  
Vrijdag 10 juni  
8.30u v.d. zieken van onze parochie   

Zaterdag 11 juni H. Barnabas, apostel 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Cathrina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 

noodlijdenden (D) 

Zondag 12 juni Hoogfeest H. Drie-eenheid 
11.00u gestplev Zef Schrooten; plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk 
Maandag 13 juni H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar. 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 14 juni H. Lidwina, maagd 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Woensdag 15 juni  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Donderdag 16 juni 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Vrijdag 17 juni 
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens 

Zaterdag 18 juni  
18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)   
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    ST.-MICHIELSKERK   

Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 8 mei 4e Zondag van Pasen 
9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux 

Zondag 15 mei 5e Zondag van Pasen 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux;  

Zondag 22 mei 6e Zondag van Pasen 
9.30u gestplev Corry Wetzels-Wilms en voor bijz. intentie;  gestplev vd zielerust van het 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 

Donderdag 26 mei  hoogfeest Hemelvaart van de Heer 
9.30u ter ere van de H. Servatius voor het behoud van het geloof in onze streken 
Zondag 29 mei  
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

Zondag 5 juni Hoogfeest van Pinksteren  
9.30u  gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 
Maandag 6 juni 2e Pinksterdag,  
9.30u ter ere van de H. Geest 

Donderdag 9 juni  
10.30-12.00u Open Kerk 
Zondag 12 juni Hoogfeest H. Drie-eenheid 
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

 

 
Zondag 8 mei Basiliekkoor 
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Donderdag 12 mei 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 14 mei  
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

Zondag 15 mei   
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen, ter nagedachtenis van Nico van Beek 
Donderdag 19 mei 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; overl. leden v/d Aartsbroederschap; 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 21mei  
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 22 mei  
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen 
Donderdag 26 mei Hemelvaart Basiliekkoor 
9.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 28 mei Opening jaarfeest tevens bedevaart Binnenstadparochie Basiliekkoor 
18.00u gestpljrd v Mia en Jan Schrijen-Coolen; voor de zielerust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 
Zondag 29 mei O.L. Vrouw van het H. Hart 
11.00u  (let op: afwijkend tijdstip) 
Viering Jaarfeest en tevens Bedevaart Overhoven. 
v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen;  
zeswekendienst Henk Winkens . 
Donderdag 2 juni  
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; v/d overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 4 juni 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag Basiliekkoor 
9.30u v/d levende en overleden leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag Basiliekkoor 
9.30u  v/d kinderen v/d Kinderkrans; overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 9 juni 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de lev. en overl. vluchtelingen en kinderen in 
oorlogsgebieden; v/d overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 11 juni 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 12 juni 
9.30u v/d lev. en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 16 juni 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; v/d overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 18 juni  

 9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen  
 

 ROZENKRANSGEBED  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur  
   E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
   De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollators. 
 Opgave misintenties vóór maandag 6 juni 2022 (opgave dus ruim voor verschijnen  

parochieblad!).  
De basiliek is open van 9.30-12.00u en van 14.00-16.00u, behalve op maandag. 
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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 4 juni bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, 

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

Fiddelers. 

Alle vieringen zijn onder voorbehoud vanwege bijzondere omstandigheden. 
 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

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

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 

4E
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 7 mei 19.00 u Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie 

woensdag 11 mei 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
5E

 ZONDAG VAN PASEN 
zaterdag 14 mei 19.00 u Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie 

woensdag 18 mei 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
6E

 ZONDAG VAN PASEN 
zaterdag 21 mei 19.00 u  Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie 

woensdag 25 mei 19.00 u Vigilie van Hemelvaart 
7 E

 ZONDAG VAN PASEN 
zaterdag 28 mei 19.00 u Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie 

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

zaterdag 4 jun 19.00 u Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie 

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

FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID 
zaterdag 11 jun 19.00 u Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie 
woensdag 15 jun 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 3 juni (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.  
 

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 

 

 
Pinksteractie 2022 – Week Nederlandse Missionaris 
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en 

missionair werkers financieel, zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme 

en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin 

ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar! In een jaarlijkse campagne 

rond Pinksteren brengen zij hun werk onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en 

andere belangstellenden.  

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in om 

kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Missionaris Dick 

Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de Democratische Republiek Congo en 

begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de 

rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een betere 

toekomst voor jongeren. WNM biedt ook de missionarissen zelf financiële steun, zodat zij 

hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan allerlei verzekeringen, maar ook aan de 

bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen missionarissen 
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vakantiegeld ontvangen, om te genieten van een verlof in Nederland. Zie ook de website 

www.weeknederlandsemissionaris.nl 

Rond Pinksteren staan offerblokken achter in onze kerken. Wilt u een bedrag overmaken 

dan kan dat onder vermelding van ‘Pinksteractie 2022’ naar banknummer NL 51 INGB 

000 103 2540 van onze parochie, of naar het banknummer van het Missieburo Roermond: 

NL21 INGB 0003 0000 46, of naar het banknummer van de Week Nederlandse 

Missionaris: NL30 RABO 0171 2111 11. 

LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld 

dekenaat Sittard” opgeheven.  
 
 
 
 

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 8  mei:   4e Zondag van Pasen       11.00 uur Volkszang                                                                                          
Nadienst Henk Winkens                                                                                                                                                               

Zondag 15 mei:   5e Zondag van Pasen 11.00 uur  Cantate                                                                                    
Toos Geurts vanwege haar verjaardag; ouders Meulenberg-Thissen en Leentje 

Fleischeuer; nadienst Henk Winkens                                                                                                                                                    

Zondag 22 mei:   6e Zondag van Pasen 11.00 uur Volkszang                                                                             
Donderdag 26 mei:  Hemelvaart  11.00 uur Voices of Kids                             
   Eerste H. Communie                                                                                                                     
Zondag 29 mei:  Jaarfeest Basiliek 11.00 uur Basiliek! 
Bedevaart naar de Basiliek, géén H. Mis in Overhoven, géén livestream Cantate zingt 
in de Basiliek                      
Zeswekendienst Henk Winkens; jaardienst Sjeng Frissen                                                                                                  

Zondag 5 juni:   Pinksteren  11.00uur Cantate                                                       
Maandag 6 juni:  2e Pinksterdag  11.00 uur Volkszang                                                      
Zondag 12 juni:      H. Drieëenheid  11.00 uur Volkszang                                             
Jaardienst Willy Gorissen en Tiny Gorissen-Munnich 

 
 

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). 
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OVERLEDEN        
Op 7 april 2022 is overleden dhr. Henk Winkens. Dhr. Winkens is 75 jaar geworden en 

woonde Geilenkirchenerstrasse 30 Selfkant. Zijn zeswekendienst wordt gehouden op 29 

mei om 11.00 uur 

 
EERSTE H. COMMUNIE     
Dit jaar zijn er 15 communicanten in onze parochie: 

Imke Frusch,  Teddy Kostons, Sammie Kostons, Bella Moonen, Amy Peijs, Daan 

Philippen, Divaya Schäfer en Jim Tummers van BS Overhoven; Alex Jeucken, Rens van 

den Heuvel, Jacelynn Kraus van SBO Het Mozaïek; Marie Swakhoven, Ymke Latour, 

Puck Latour van BS De Leeuwerik en Kyano Nabben van BS Lahrhof.                                                                                                                                           

Zij doen op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) hun Eerste H. Communie. De H. Mis 

begint om 11.00 uur en zal worden gevierd door kapelaan Ranil Weerawarna. Wij wensen 

alle communicanten een bijzondere en mooie dag toe.                                                                                                                                                

Op 7 mei doen  Djamila en Dilayna Florack hun eerste Communie. 

 
COLLECTE OEKRAÏNE 
De opbrengst van de extra collecte  in de kerk voor Oekraïne  was 350.00 euro. Hartelijk 

dank hiervoor. Het bedrag wordt afgeven voor de vluchtelingen uit Oekraïne.  

 
BEDEVAART BASILIEK   
Dit jaar wordt er weer een bedevaart gehouden naar de Basiliek. Alle parochianen  worden 

uitgenodigd om de H. Mis in de basiliek bij te wonen. De H. Mis begint om 11.00 uur. Er 

zal geen H. Mis zijn in Overhoven en geen livestream. 

 

MISINTENTIE   Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de 

misintentie                                                                                                                                                                          
sturen naar parochieoverhoven@gmail.com                                                                                                                      

Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u de misintentie bestellen via het 

parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur Geldersestraat 37 • 6136 AS 

Sittard Telefoon: 046-4583023 

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m woensdag 1 mei 2022 
inleveren.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ROZENKRANS 
In de maand mei willen wij weer starten met het bidden van de Rozenkrans. Iedere 

donderdag om 19.00 uur. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken. 

OGEN EN OREN VOOR DE DERDE WERELD 

U kunt niet meer gebruikte brillen en gehoorapparaten afgeven op ons parochiekantoor 

(di. t/m vr. van 10.00-12.00 uur). Wij verzamelen die voor mensen in de Derde Wereld en 

zogen dat uw oude spullen op hun nieuwe bestemming komen. 

 
KOFFIEDRINKEN 
Koffie drinken na de H. Mis is weer mogelijk.  Het koffiedrinken op 1 mei is verschoven 

naar 8 mei i.v.m. de  bloemlegging bij het dorpskruis en de Algemene Begraafplaats.  U 

bent van harte welkom op zondag 8 mei en op zondag 5 juni.  
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THUISCOMMUNIE 
Op zondag 8 mei en op maandag 6 juni wordt er voor aan huis gebonden parochianen en 

voor bewoners van het SGL  de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze communie 

ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.      
                                                                                                                                                                     
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 
krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com  

 
VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! 
Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog 

geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 

stand houden! ING: NL37INGB0001035314 of  Rabobank: NL60RABO0147635594                                                                                                                         
 

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 

 
Oekraïne-Vastenactie verlengd 
“Je land is je leven” 
Dit jaar is het thema van de vastenactie 'landrechten'. De situatie in Oekraïne is van dien 

aard dat velen daar iets voor willen geven. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben 

gevraagd om gebed en om een gift voor Oekraïne. Omdat de Bisschoppelijke Vastenactie 

via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt met de opvang van de enorme stroom 

vluchtelingen in Oekraïne en in de landen eromheen, vragen de bisschoppen om ook nu te 

geven ten behoeve van Oekraïne. En eigenlijk kan het thema dit jaar niet beter gekozen 

zijn….. 

Wilt u een bedrag overmaken dan 

kan dat naar banknummer NL 51 

INGB 0001 0325 40 van onze 

parochie of het diocesaan nummer 

van de vastenactie: NL 21 INGB 

0003 0000 46 ten name van 

Missieburo Roermond onder 

vermelding van ‘vastenactie 2022’ 

of heel specifiek ‘Oekraïne’. 

Overigens is ook de bekende 

stichting Kerk in Nood in Oekraïne 

actief. De priesters en religieuzen 
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daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in 

hun grote nood bij. Meer informatie op: www.kerkinnood.nl 

BLIJF GEVEN ! 
 

 
Bestuurswisseling federatiebestuur 
Op 26 april is de heer Jo Gardeniers geïnstalleerd als bestuurslid van het federatiebestuur 

van de parochies binnenstad-Overhoven-Limbrichterveld-Baandert en Sanderbout. Een 

federatie wil zeggen dat al deze parochies een pastorale en financiële eenheid vormen. Het 

is de bedoeling dat in de toekomst meerdere parochies toetreden tot dit samenwerkings-

verband. De bestuurlijke taken worden dus steeds zwaarder.  

In de heer Gardeniers hebben we een ervaren bestuurslid gevonden (hij was in het 

verleden al 8 jaar bestuurslid van de parochie Leyenbroek en is ook bestuurslid van ‘Bie 

Zefke’ samen met ons bestuurslid dhr. Wetzels en is penningmeester van het St. 

Petruskoor). De heer Gardeniers heeft jarenlang economie gedoceerd aan de Fontys 

Hogescholen (H.B.O.). Hij gaat de functie van secretaris vervullen. 

Wij danken de heer Gardeniers hartelijk voor zijn bereidwilligheid en wensen hem veel 

succes toe. 

De heer Jos Moonen neemt na meedere termijnen afscheid als secretaris van het bestuur 

en zal beschikbaar blijven voor een aantal administratieve en organisatorische taken. Wij 

danken de heer Moonen van ganser harte voor zijn jarenlange inzet voor onze parochies 

en blijven op zijn kennis en deskundige inzet rekenen. 
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Krombroodrapen: oude traditie mocht weer!  
Op halfvasten werd er (voor de deken, kapelaan en burgemeester voor het eerst) een oude 

Sittardse traditie voortgezet na een onderbrekening vanwege twee jaar door de 

coronacrisis. Op zondag Halfvasten werd vroeger in de Mis het verhaal werd gelezen van 

het mana in de woestijn en de 

geschiedenis van de wonderbare 

broodvermenigvuldiging. Het Joodse 

volk werd op zijn tocht door de 

woenstijn gevoed met manna: het 

brood dat God liet regenen uit de 

hemel: God geeft zijn volk te eten. In 

het Nieuwe Testament lezen we het 

verhaal van de wonderbare 

broodvermenigvuldiging. Het volk 

was met Jezus meegegaan naar een 

eenzame plaats. Op het einde van de 

dag kregen de mensen honger. De 

leerlingen raakten in paniek. Er was 

alleen een jongen met vijf broden en 

twee vissen. Die liet Jezus uitdelen en 

allen aten tot ze verzadigd waren. Het 

voedsel werd uitgedeeld en er bleven 

nog twaalf manden met brokken over. 

We mogen dit verhaal zien als een 

voorafbeelding van de Eucharistie. 

Jezus ‘deelt’ zichzelf uit aan ons en 

zijn Voedsel verzadigt ons ten 

diepste. Hij stilt onze diepste honger: 

het verlangen naar liefde, vrede, 

zingeving. Een tweede aspect is het 

samen delen. Als we in staat zouden 

zijn al het voedsel op aarde samen te 

delen, zou er niemand honger hoeven 

te hebben.  
Bij het krombroodrapen gaat het  

 

natuurlijk in de eerste plaats om een 

gezellige traditie voor de jeugd. In 

vroeger tijden zal een mooi 

wittebroodje voor arme gezinnen een 

welkome verrassing zijn geweest. Ik 

hoorde overigens een mooi gebruik 

in Munstergeleen (de traditie is 

afgekeken van Sittard en bestond dit 

jaar 50 jaar): kinderen mogen 

maximaal 5 broodjes verzamelen. Als 
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ze het vijfde broodje rapen moeten ze twee broodjes aan 

een kind geven dat er nog geen vijf heeft. Een mooi symbool van ‘delen’. 

De burgemeester, deken en kapelaan waren de ‘gulle gevers’. Een uur lang werd er 

gegooid dat het een lieve lust was (dat ga je overigens wel voelen in je armen…). Na 

afloop was er een gezellig familietreffen op de Kollenberg. 

 
Vooruitblik: Sacramentsprocessie zondag 19 juni 
Op zondag 19 juni trekt de jaarlijke Sacramentsprocessie weer door de straten van de 

binnenstad. Om 9.30u is de H. Mis in de Petruskerk. Daarna vindt de processie plaats. 

Meer in het volgende parochieblad! 

 

BEZOEK ‘OPEN KERK’ 

OP DONDERDAG 9 JUNI VAN 10.30 TOT 12.00u IN DE MICHIEL 
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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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Bisschop Harrie Smeets in gebed bij de St. Rosakapel 

op Goede Vrijdag 


