Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com
25e jrg. nr. 6 – 18 juni 2022
Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken
De volgende aflevering verschijnt 30 juli 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.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream

Woord van de deken
Pasen gaat verder…!
Op Pinksteren hebben we de voltooiing gevierd van
het Paasmysterie. Pasen was het feest van de de
verrijzenis van Jezus Christus: ook onze verrijzenis.
De dood die door de zonde van Adam en Eva onze
toegang tot de hemel had geblokkeerd, is door de
kruisdood van Jezus Christus weer hersteld. Adam en
Eva – de eerste mensen, de ‘mensheid’ – namen er
geen genoegen mee het oordeel over goed en kwaad
aan God over te laten: ze wilden daar zelf over kunnen beslissen. En
daarmee kozen ze niet voor het echte geluk dat God voor hen bestemd had,
maar voor een ‘surrogaat-geluk’ dat ze steeds opnieuw zelf moesten maken
en bevechten. Maar het was God Zelf die deze gebrokenheid ophief. Jezus
Christus gaf vrijwillig zijn Leven voor ons heil, God gaf Zichzelf om de
liefdesband te herstellen.
Op Pinksteren hebben we gevierd dat God op een nieuwe manier onder ons
aanwezig is gekomen. Niet kwaad en zonde zijn defintief uit de wereld
verdwenen maar we zijn niet meer alleen. God is het die Zijn Geest heeft
gezonden om in ons hart te spreken. De leerlingen waren na de Hemelvaart
van Jezus misschien nog wat angstig omdat ze dachten dat het nu zonder
Hem verder moesten maar op Pinksteren zien we een explosie van
vertrouwen: ‘We hoeven het niet alleen te doen, de Heer is het die in ons
werkt, die ondanks onze zondigheid en ons gestuntel grote dingen doet.’
En die Heilige Geest hebben ook wij ontvangen bij ons doopsel en
vormsel. Ook wij zijn in staat grote dingen te doen. Niet wij hoeven de
wereld te redden: God is ons te hulp gekomen en blijft onafgebroken met
ons bezig, blijft ons bemoedigen en sterken op al ons wegen.
Pinksteren wordt gevolgd door drie belangrijke Hoogfeesten. Ze voegen
niet iets toe aan de inhoud van de verlossing maar verduidelijken ons de
manier waarop God redt.
Op de zondag na Pinksteren vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drieeenheid. Dat feest onthult ons het wezen van God. Er is één God die
bestaat in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor alle tijden
bestond God en alles wat bestaat zou niet kunnen bestaan zonder God.
Maar God is ten diepste relatie. Liefdesrelatie. De Vader bemint de Zoon
met een volmaakte liefde. En die liefdesband, die we Heilige Geest
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noemen, is ‘expansief’. Liefde vereist iets om lief te hebben. Zoals de
liefdesband tussen man en vrouw bezegeld wordt door de kinderen die hun
geschonken worden, zo heeft God de mens geschapen om hem lief te
kunnen hebben. Pinksteren, de zending van de Heilige Geest, maakt dit
duidelijk: de levengevende liefdesband tussen God en mens wordt volledig
hersteld.
Op de volgende zondag (of de donderdag ervoor) vieren we het Hoofeest
van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus,
Sacramentsdag. Christus wil fysiek in ons midden komen onder de
gedaanten van Brood en Wijn, Lichaam en Bloed van de Heer. Zó groot is
onze God dat Hij zich kleinmaakt voor ons, Hij geeft zichzelf als voedsel
en drank op onze levensweg. Heel bijzonder symboliseren we dat
‘meetrekken van God’ op onze levensweg in het houden van een
Sacramentsprocessie. We dragen het Lichaam van de Heer, de Hostie,
plechtig rond door de straten van onze stad. Natuurlijk een mooi
‘schouwspel’ maar veelmeer een teken van hoop: Hij is er voor ons, Hij is
mét en ín ons. Hij loopt met ons mee!
Het laatste Hoogfeest in de reeks is de viering van het Heilig Hart van
Jezus. Op het kruis doorstak een soldaat het Hart van de reeds gestorven
Heer en er stroomden water en bloed uit. Zelfs ná zijn dood blijft Jezus
geven: zijn liefde in de sacramenten van doopsel, eucharistie, vormsel,
huwelijk, priesterwijding, ziekenzalving en zondenvergeving: mensen
handelen en bidden in Naam van Christus maar het is de Heer zelf die de
werkelijk handelende persoon is. Met heel zijn Hart blijft Hij zijn liefde
geven, wil Hij onze harten raken.
Pasen gaat dóór! De onvoorstelbare vreugde dat onze God er is voor ons!
En niet alleen in goede tijden maar ook wanneer er donkere perioden zijn
in ons leven. Hij houdt nooit op zichzelf voor ons te geven met een
onuitsprekelijke liefde!
R. Merkx
BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI
De corona-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 1e en 2e vrijdag)
1e en 2e vrijdag: 10.45 - 17.00 uur
Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken.
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Retraite in stilte

12 - 15 juli 2022

TERESA VAN JEZUS: Godsverlangen in vele Verblijven
Onderweg met de Levende
Inleider: Pater Frans Vervooren, OCD Amsterdam
Begin: Dinsdag, 16.30 uur - Sluiting: Vrijdag, 13.30 uur
Kosten: € 214,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed en/of € 2,00 voor handdoeken)
Zaterdag 16 juli 2022 (14 - 17 uur)




Scapulierfeest

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel
voor allen die het scapulier willen ontvangen
voor allen die zich met de karmelfamilie verbonden weten
voor allen die meer over de karmelspiritualiteit willen ervaren

Inhoudelijk gedeelte - koffie - Scapulieroplegging – Vespers Kosten: € 10,00
Zaterdag 17 september 2022 (10 - 16 u)

Bezinningsdag in stilte

“Bevrijdende, evangelische ontmoeting met Jezus”
Inleider: Pater Piet Hoornaert, karmeliet Gent
Kosten: € 18,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
Maandag 26 september 2022 (10 – 17 u)

Bezinningsdag

“Mijn engel en ik”
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Kosten: € 18,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)
Retraite in stilte

26 - 29 september 2022

"Hoe de H. Engelen ons naar GOD leiden."
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Begin: Maandag, 16.30 uur - Sluiting: Donderdag, 13.30 uur Kosten: € 214,00
Overleden
Hent Houtakkers-Ausems
Lies Scheuermann-Pastwa
Lei Zentjens
Eugenie Vasseur
Trees Gruisen-Nohlmans

Elsresidentie Sittard
M. Collinsstr. Holtum
Putstraat 112 Sittard
Pres.Kennedysingel 24
Parklaan 11-20

94 jaar
85 jaar
72 jaar
100 jaar
94 jaar

†20-04-2022
†08-05-2022
†11-05-2022
†12-05-2022
†13-05-2022

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
8 mei 2022
8 mei 2022
15 mei 2022
15 mei 2022
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HET H. DOOPSEL ONTVINGEN
Luana Cobben, Akkerstraat 6, Sittard
Xenia Max, Akkerstraat 6, Sittard
Jayden van Steenbergen, Horatiuslaan 2 Sittard
Suze Frijns, Gerbergastraat 5 Sittard

DE 1E H. COMMUNIE ONTVINGEN
8 mei 2022: Martha van Wijk
29 mei 2022:
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

GEBEDSINTENTIES

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.
De algemene gebedsintentie voor de maand juli luidt: Voor de ouderen
Bidden wij voor de ouderen: dat zij de wortels en het geheugen van een
volk vertegenwoordigen, zodat hun ervaring en wijsheid de jongeren
helpen om de toekomst hoopvol en verantwoordelijk tegemoet te zien.

juni
2022

juli
2022

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 7 juli, 4 augustus en 1 september
verzorgt de Kommelgemeenschap uit Maastricht
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!
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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!

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 1 juli. We bellen altijd
vantevoren om een afspraak te maken en houden rekening met uw mogelijkheden. Maak
gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag!

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

SCRAMENTSPROCESSIE
Op zondag 19 juni trekt de Sacramentsprocessie door de straten van de Sittardse
binnenstad. We verheugen ons erop dat na twee jaar ‘stille aanbidding’ we nu weer de
processie in al zijn grootsheid kunnen houden.
De Hoogmis voorafgaande aan de processie is om 9.30u in de Petruskerk. Het Petruskoor
zal deze viering muzikaal verzorgen.
De opstelling van de processie is om 10.15u. Het tijdstip van vertrek is 10.30u.
De volgorde van de Sacramentsprocessie
Stadsschutterij St. Rosa (Kop opstellen thv Bakker Bart)
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Acolieten met Kruis (Achter St.Rosa)
St. Joseph harmonie (Achter Acolieten, Brandstr. Omhoog)
Kerkenwachtgilde (thv reisbureau “TUI”)
St.- Petrus koor (bij vertrek aansluiten achter de St. Joseph)
Communicantjes (In Rectorijgetske)
Processie- en kerkgangers/ ouders communicantjes
Eerwaarde Zusters
Beeld O.L.V. Heilig Hart Basiliek (Opstellen Kerkplein bij Rectorijgetske)
Beeld O.L.V. Behoudenis der Kranken
Philharmonie (Kop stelt op thv Jewels)
Misdienaars - Acolieten college St.- Michiel & St.- Rosa
H.H. Geestelijken
Hemel met Allerheiligste
B & W en Gemeenteraad
Kerkbestuur
Route van de processie
Vertrek vanaf Kerkplein – door Rectorijgetske – via Limbrichterstraat – en
Begijnenhofstraat – naar Deken Tijssenstraat – over Serviampad – Hof van Serviam - via
Langk Getske – naar Achter Fort Picard (fietsenstalling) - Paardenstraat omlaag - Om den
Tol (rustaltaar) – via Markt – en Oude Markt – naar Kloosterplein – via Kapittelstraat –
terug naar Grote Kerk.
Van harte hopen wij op een grote belangstelling en wensen de buurtverenigingen succes
bij het aanbrengen van de versiwringen.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 30 juli 2022 tot 10 september
2022. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
vòòr maandag 18 juli 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 18 juni
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst voor Eugenie Vasseur, Lies Scheuermann-Pastwa en Lei
Zentjens Zondag 19 juni Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het Lichaam en
Bloed van Christus
9.30u gestplev voor zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; gestplev vd
zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux pljrd en
verjaardag voor Frans Schmeits en Jeanne Schmeits-Schutgens en pljrd voor Truke
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Schmeits-Ten Dijck en vw verj van Pastoor Jean Schutgens; pljrd v Jan en Miny
Reijnders-Kuijpers en v overledenen vd fam. Reijnders-Kuijpers; pljrd voor Fien VeekeSchrooten
Maandag 20 juni
8.30u. om verlichting van noden in Kerk en Wereld
Dinsdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, Kloosterling
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Woensdag 22 juni
08.30u voor de zieken van onze parochie
Donderdag 23 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper
8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D 2)
Vrijdag 24 juni H. Hart van Jezus
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld
Zaterdag 25 juni
18.00u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; gestplev v de
zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;
Zondag 26 juni 13e Zondag door het jaar
11.00u plzwd voor Lies Scheuermann-Pastwa; pljrd voor Mia Daniels-IJssermans
Maandag 27 juni
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)
Dinsdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld
Woensdag 29 juni HH. Petrus en Paulus, Apostelen
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Donderdag 30 juni
8.30u v overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis;
Vrijdag 1 juli
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)
Zaterdag 2 juli H. Tomas, Apostel
18.00u plzwd voor Lei Zentjens; gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestplev deken Henri Haenraets; tev Onbevlekt
Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D);
Zondag 3 juli 14e Zondag door het jaar
11.00u plzwd voor Jo Fabus; pljrd voor pastoor J. Linssen;
Maandag 4 juli
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 voor Theodoor en Gertruda Fijen
Dinsdag 5 juli
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)
Woensdag 6 juli
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D)
Donderdag 7 juli
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)
Zaterdag 9 juli
18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Kruxev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden (D)
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Zondag 10 juli 15e Zondag door het jaar
11.00u gestpljrd ouders Jo en Ine Zwakhalen-Westerop;pljrd voor het echtpaar
Fleischeuer-Lacroix; plev voor Harrie Dieteren en Gerda Dieteren-Vandenboorn
Maandag 11 juli H. Benedictus, abt, patroon van Europa
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
Dinsdag 12 juli
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)
Woensdag 13 juli
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2)
Donderdag 14 juli
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld; om het licht van de H. Geest voor het
Generale Kapittel van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Créhen
Vrijdag 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie
Zaterdag 16 juli
18.00 uur 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)
Zondag 17 juli 16e Zondag door het jaar
11.00u plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; v overleden en vd fam Hendrik
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D)
Maandag 18 juli
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld
Dinsdag 19 juli
8.30u voor de zieken van onze parochie
Woensdag 20 juli
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)
Donderdag 21 juli
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie; om het licht van de H.
Geest voor het Generale Kapittel van de zusters van de Godd. Voorzienigheid in Créhen
Vrijdag 22 juli H. Maria Magdalena
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2)
Zaterdag 23 juli H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
18.00 uur 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)
Zondag 24 juli 17e Zondag door het jaar
11.00u. pl1ejrd voor Mil Cobben
Maandag 25 juli H. Jakobus, apostel
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld
Dinsdag 26 juli H.H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D)
Woensdag 27 juli H. Titus Brandsma, priester en martelaar
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2)
Donderdag 28 juli
8.30u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis;
Vrijdag 29 juli H.H. Marta, Maria en Lazarus
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2)
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ST.-MICHIELSKERK
Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste
Zondag 19 juni Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van
Christus
Er is geen H. Mis in de Michiel, wel om 9.30u in de Petruskerk gevolgd door de
Sacramentsprocessie.
Zondag 26 juni 13e Zondag door het jaar
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; voor overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 3 juli 14e Zondag door het jaar
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux
Donderdag 7 juli 10.30-12.00u Open Kerk
Zondag 10 juli 15e Zondag door het jaar
9.30u plzwd voor Lenie Kleinjans-Jetten; gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux
Zondag 17 juli 16e Zondag door het jaar
9.30 uur; plev uit dankbaarh. bgv een 60-jarig huwelijk;gestplev vd zielerust van het
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux plev voor de families
Wiktor en Frühling
Zondag 24 juli 17e Zondag door het jaar
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt
20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.). Rozenkrans op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u
Zondag 19 juni Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van
Christus
Er is geen H. Mis in de Basiliek, wel om 9.30u in de Petruskerk gevolgd door de
Sacramentsprocessie
Donderdag 23 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d overleden en levende vluchtelingen- kinderen in
oorlogsgebied; levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. CaulfieldTholen.
Zaterdag 25 juni Onbevlekte Hart van Maria
09.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 26 juni 13e Zondag door het jaar
Vanwege de vakantie van de deken wordt deze Mis verplaatst naar de Michiel
Donderdag 30 juni
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Vrijdag 1 juli 14.00u Huwelijk Wouter Braam en Bibi Queis
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Zaterdag 2 juli
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
14.30u Huwelijk Ivo Heffels en Nicole Louvenberg
Zondag 3 juli 14e Zondag door het jaar
Bedevaart Einighausen
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestichte jaardienst voor Louis Wagemens en Mia
Wagemans-Frenken.
Donderdag 7 juli
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen in
oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 9 juli HH Martelaren van Gorcum
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen;
Zondag 10 juli 15e Zondag door het jaar
Basiliekkoor
9.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 14 juli
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.
Zaterdag 16 juli
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 17 juli 16e Zondag door het jaar
9.30u Gestichte jaardienst Fam. G. Joosten-Gonera; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 21 juli
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen
in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; v/h overl. echtp.
Caulfield-Tholen.
Zaterdag 23 juli H, Birgitta, religieuze, patrones van Europa
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 24 juli 17e Zondag door het jaar
9.30u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen; uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk.
Donderdag 29 juli
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen
in oorlogsgebied; v/d. levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen
in oorlogsgebied; v/d. levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap.
Zaterdag 30 juli
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 31 juli 18e Zondag door het jaar
9.30 uur v/h 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 18 juli 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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FEEST VAN HET H. SACRAMENT
zaterdag 18 jun 19.00 u Geen H.Mis
woensdag 22 jun 19.00 u Geen H.Mis
13E ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 25 jun 19.00 u Geen H.Mis
woensdag 29 jun 19.00 u Geen H.Mis
14E ZONDAG DOOR HET JAAR
e
zaterdag 2 jul
19.00 u 1 Jrd Toos Salden
woensdag 6 jul 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
15E ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 9 jul
19.00 u Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie
woensdag 13 jul 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
16E ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 16 jul 19.00 u Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie
woensdag 20 jul 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
17E ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 23 jul 19.00 u Voor de zieke vrijwilligers van onze parochie
woensdag 27 jul 19.00 u 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 16 juli bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam,
Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. QuaedvliegFiddelers.
Informatie over de Sacramentsprocessie vindt u in het algemene deel van dit parochieblad.
In de maand juni is de H.Pauluskerk gesloten wegens zieke vrijwilligers.

INTERNET: WWW.RK-KERKEN-SITTARD
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10



4512275

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

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 1 juli (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 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: 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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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).
Zondag 19 juni: 12e Zondag door het jaar Sacramentsdag
11.00 uur
Volkszang
Nadienst Jos Arets; jaardienst overleden ouders Hijen-Jeurissen.
Zondag 26 juni: 13e Zondag door het jaar
11.00 uur
Cantate
Jaardienst pastoor Jan van Maanen; nadienst Jos Arets.
Zondag 3 juli:14e Zondag door het jaar, tevens dankviering
11.00 uur
The Voices of Kids
Jaardienst Mia Boreas-Schmitz; zeswekendienst Jos Arets.
Zondag 10 juli: 15e Zondag door het jaar
11.00 uur
Cantate
2e Jaardienst Pater Jacques Alkemade; Jan Salden vanwege de verjaardag en jaardienst
Gretha Salden-Leurs.
Zondag 17 juli: 16e Zondag door het jaar
11.00 uur
Volkszang
Ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden; ouders Bergmans-Ruijpers.
Zondag 24 juli:
11.00 uur
Volkszang
Ouders Meulenberg-Thissen en Leentje Fleischeuer
OVERLEDEN
Op 17 mei jl. is overleden dhr. Jos Arets. Dhr. Arets woonde Rijksweg Noord 191. Hij is
61 jaar geworden. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 3 juli om 11.00 uur.
GEDOOPT
Op 24 april 2022 is gedoopt Amy Peijs Meander 22 Sittard.
Op 1 mei 2022 is gedoopt Phileine Stevens Guillaume Franquinetstraat 26 Sittard.
Op 22 mei 2022 is gedoopt Morris Dieteren Lange Voer 13 Sittard.
ROZENKRANS
Iedere donderdag om 19.00 uur wordt in de Mariakapel de rozenkrans gebeden. U kunt
ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken
DANKVIERING
Donderdag 26 mei (Hemelvaatsdag) deden 15 kinderen hun Eerste H. Communie in onze
kerk. Het was een mooie viering. Wij feliciteren jullie en we hopen dat iedereen een fijne
dag gehad heeft.
Proficiat: Imke Frusch, Teddy Kostons, Sammie Kostons, Bella Moonen, Amy Peijs,
Daan Philippen, Divaya Schäfer, Jim Tummers, Alex Jeucken, Rens van den Heuvel,
Jacelynn Kraus, Marie Swakhoven, Ymke Latour en Puck Latour
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Het is een goede traditie om enkele weken na de Eerste H. Communie weer een
gezinsviering te houden, waarbij we onze dankbaarheid tonen voor dit sacrament, de fijne
dag, ons gezin, onze gezondheid en nog veel meer. Het besef dat we in een vrij land
wonen, er mensen zijn die in geval van nood voor ons zorgen: het is ons de afgelopen tijd
steeds meer duidelijk geworden, dat niet alles vanzelfsprekend is. Daarom is het goed om
onze dankbaarheid te tonen. Dankbaarheid t.o.v. onze medemensen, maar ook
dankbaarheid naar God toe. We doen dit op 3 juli in de Eucharistieviering. Eucharisteo is
een Grieks woord wat in het Nederlands kan worden vertaald met het woord
dankzegging. Het staat voor dankbaarheid, in dank aannemen. Ook de woorden
genade (=Charis) en vreugde (=Chara) zitten in dit woord verborgen. Genade,
vreugde, dankzegging: Eucharisteo.
Op 3 juli zullen de communicantjes hun dankbaarheid
tonen en uitspreken. Iedereen wordt van harte uitgenodigd
om hierbij te zijn. Na afloop van de viering is er een nazit
met koffie in ons parochiezaaltje. Het is die dag tevens Dag
van de Wijk. Aangezien onze parochie ook deel uit maakt
van de wijk Overhoven, zou het fijn zijn als velen van ons
daarna aansluiten bij het wijkfeest rond ‘Oos Kaar’.
GERESTAUREERD ORGEL UIT VOORMALIG MAASLANDZIEKENHUIS
(FRANSE KLOOSTER) KRIJGT NIEUWE PLEK IN H. HARTKERK
OVERHOVEN
De afgelopen jaren heeft de Stichting ‘Behoud
Franse Klooster’ zich ingezet voor de
restauratie van het pijporgel afkomstig uit het
voormalig Maaslandziekenhuis.
Dit orgel is helemaal gerestaureerd- en
herbouwd tot een continuo-orgel (dit is een
verplaatsbaar pijporgel). Aanvankelijk zou dit
orgel geplaatst worden in de “Stilte Ruimte” van het Zuyderland-ziekenhuis in SittardGeleen. Maar omdat de wekelijkse Eucharistievieringen aldaar helemaal gestopt zijn (er
zijn géén priesters meer in het ziekenhuis), heeft het bestuur van de Stichting ‘Behoud
Franse Klooster’ een nieuwe plek gezocht voor de plaatsing van het gerestaureerde orgel.
In goed overleg met Deken Merkx en het kerkbestuur zal het gerestaureerde orgel (het
continuo) orgel in bruikleen geplaatst worden in de Heilig Hart Kerk te Overhoven. Het
orgel blijft eigendom van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’. Deze stichting zorgt ook
voor het onderhoud,
regelmatig stemmen, beheer
en verzekering van het
orgel. Het orgel komt te
staan op het priesterkoor.
Hierdoor kan het instrument
optimaal gebruikt worden
voor orgelspel, de
begeleiding van samenzang
/ volkszang, de begeleiding
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van koren.
Doordat het orgel beneden staat kan het ook prachtig gebruikt worden voor concerten
(eenieder kan de organist en de musici zien) en het is goed toegankelijk voor de
orgellessen. Daarnaast zal het continuo-orgel ook gebruikt gaan worden voor orgellessen
voor leerlingen die orgel aan het leren zijn.
De restauratie- en herbouw van het orgel is uitgevoerd door Nijsse & Zn. Orgelbouw uit
Oud-Sabbinge.
Op zondagmiddag 7 augustus a.s. om 15.00 uur zal er een officiële feestelijke- en
muzikale ingebruikname zijn van het continuo-orgel in de Heilig Hartkerk te
Overhoven-Sittard. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Dit
concert wordt verzorgd door organist Tjeu Zeijen en trombonist Harrie Ries.
Meer uitgebreide informatie over het continuo-orgel, alsook over het openingsconcert en
de musici verschijnt in het volgende parochieblad.
Noteer alvast de datum van 7 augustus om 15.00 uur in uw agenda! Welkom!!
CONCERT ‘THE VOICES OF KIDS’
Op vrijdagavond 22 juli a.s. zal er een zomeravondconcert worden gegeven in onze kerk
door ons Kinder- en jeugdkoor ‘The Voices of kids’ in samenwerking met de
Hofzèngesjs. Iedereen is van harte welkom! Na afloop is tevens eenieder van harte
uitgenodigd voor een nazit! Het concert begint om 19.30 uur.
KOFFIEDRINKEN
U bent van harte welkom op zondag 3 juli na de dankviering.
THUISCOMMUNIE
Op zondag 10 juli 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.
PAROCHIECENTRUM
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.
PAROCHIEBLAD
U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar:
digitaalparochieblad@gmail.com
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m woensdag 13 juli aanleveren.
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 NL37 INGB 0001 0535 14 of RABO NL60 RABO 0146 6355 94.
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ENQUETE SYNODAAL PROCES
Via een internet-enquete hebben 22 parochianen gereageerd. Het Bisdom heeft de
resultaten samengevat.
De drie themata van de synodale weg: gemeenschap, participatie en missie, en ook de
themata van Christifideles laici: mysterie, gemeenschap en zending, kwamen als het ware
vanzelf naar boven drijven in de verslagen van de ontmoetingen in de parochies. De
antwoorden op de tien vragen die ons vanuit Rome zijn aangereikt kunnen we dus als
volgt onder de genoemde titels samenvatten:
Mysterie
- Wees authentiek, bezield en aansprekend in je vieren, spreken/verkondigen, en
voorleven.
- Zorg voor plekken van stilte, bezinning, gebed, waar ook vorming en begeleiding is.
Gemeenschap
- Creëer plaatsen van ontmoeting en bemoediging.
- Heb een open houding, wees uitnodigend en vriendelijk, sluit niemand uit en biedt
een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
- Zie naar mensen om en bevorder saamhorigheid.
- Wees een gemeenschap van gemeenschappen.
Participatie
- Geef zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid, maar overvraag
ze niet.
- Bied spirituele, theologische en pastorale vorming aan.
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Zending
- Treedt naar buiten, zoek aansluiting bij wat er in de maatschappij leeft, laat je zien en
horen, ook in de media.
- Wees helder in je boodschap
De uitslag van de enquete met daarin ook een aantal citaten van geënqueteerden vindt u
op www.bisdom-roermond.nl/Limburgse-gelovigen-willen-open-en-uitnodigende-kerk

TENTOONSTELLING JACOB KRITZRAEDT IN GROTE KERK
Onze verdienstelijke historicus drs. Guus
Janssen bereidt met medewerking van de
Sittardse historische verenigingen en het
Erfgoedcentrum een tentoonstelling voor over
het leven en werken van Jacob Kritzraedt
(1602-1672), bekend van het ‘Kritzraedthuis’
(1620) nabij de Markt. Dit jaar is het 350 jaar
geleden dat Kritzraedt is gestorven.
In het huis vestigden zich in 1637 enkele
jezuïeten onder de leiding van deze historicus.
Na enkele jaren op het nabijgelegen kasteel
Millen vertoefd te hebben, hadden ze dit pand,
waarin ooit de protestanten vergeefs gepoogd
hadden hun eredienst te vieren, gekocht van
een protestantse
weduwe. Terwijl de
paters ijverden om
de bevolking te
behouden en te
winnen voor het katholicisme, schreef Kritzraedt in dit
gebouw zijn werken, waarin voor het eerst de geschiedenis
van onze regio werd vastgelegd. In 1646 vertrokken de
jezuïeten naar Keulen.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 17 juli
aansluitend aan de Mis van 11.00 uur.
We komen in het volgende parochieblad terug op het leven en
werken van Kritzraedt.
De tentoonstelling die begeleid wordt door een video van
cineast Leo Baeten is te bezoeken tijdens de openstellingsuren
van de Petruskerk, dagelijks van 14.00 tot 16.00u.

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

19

Vakantietijd…
Tijd van ontspanning
en herbronning.
Tijd van aandacht voor elkaar
Tijd misschien ook voor aandacht
voor waar we zo weinig aan toe komen…
Een moment van rustig gebed
in een dorpskerk waar we toevallig langskomen.
Een kaarsje voor degenen
die noodgedwongen niet op vakantie kunnen.
Vakantietijd: tijd voor elkaar en tijd voor God…
Gezegende vakantietijd!
20

