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Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 10 september 2022  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
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Woord van de deken 
 

Augustusmnaand: St.-Rosamaand!  
Twee jaar op rij hebben we moeten schipperen… Een belofte uit 

1669 verbreken? Een traditie van 353 jaar? Als ‘nieuwe’ deken 

dacht ik – en velen met mij – dát in geen geval. Dat is Sittard 

onwaardig. Dat is St.-Rosa onwaardig! En we zijn erin geslaagd. 

In 2020 met een ‘geheime’ processie voor dag en dauw, in 2021 

met een sobere bidtocht. Goed dat we het gedaan hebben maar 

het voelde toch niet zoals we gewend waren. St.-Rosa verdient 

méér! 

Tegelijkertijd klinken (nu half juli…) de eerste waarschuwingen 

voor een nieuwe besmettingsgolf. Heilige Rosa, bid voor ons! Zegen uw stad Sittard! Dat 

we u kunnen eren zoals het hoort. Met een grootse processie, met duizenden pelgrims, met 

gebed, zang en muziek, met vaandels, bloemen en wierook! Sámen de Kollenberg op naar 

uw kapel, sámen gedenken dat wij naar úw voorbeeld erop mogen vertrouwen dat God 

ons zegent, dat Hij met ons is in voor- en tegenspoed. Samen God danken voor alles wat 

we van Hem ontvangen! 

Sittard houdt van tradities, dat was mij als deken al snel duidelijk. Tradities vormen het 

cement van de samenleving, tradities verbinden en geven houvast in een ingewikkelde 

maatschappij. Maar als we naar het leven van St-Rosa kijken, hoort daar ook nog een 

andere traditie bij: die van ons geloof. St-Rosa leefde voor en met God. Daarin vond zij 

haar hoogste geluk. Dat geluk heeft God voor iedere mens bedoeld. We hoeven St-Rosa 

niet perse te volgen in haar strenge leven maar haar boodschap voor deze tijd is: vertrouw 

op God! Hij wil ons gelukkig maken zelfs óver de dood heen. Laten we ook de traditie 

van het geloof doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen: eeuwenlang hebben 

mensen hier kracht en steun uit geput. Ook in 2022! 

U bent er toch ook bij op St.-Rosazondag? Kom er naartoe met uw familie. Met al uw 

intenties, uw zorgen, uw vreugden, uw verlangens, uw dankbaarheid. Feest mee, St. Rosa 

zal ons helpen! St. Rosa, wees onze voorspreekster. Bescherm ons voor een nieuwe 

uitbraak van het coronavirus! Bescherm ons, bescherm de stad Sittard. 

Wij wensen u allen een vreugdevol St.-Rosafeest toe!! 

R. Merkx   

 

Bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 12 september 2022 

 
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher 

grootste groepsreis vanuit ons land organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 

1669 (!) trekken elk jaar in septe mber honderden mensen vanuit Sittard en wijde 

omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de 

Mariastad op maandag 12 september. Gaat u ook mee? 

 

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen, waarna alle bussen zich 

verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke 

vertrek naar Kevelaer.  
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Het programma in Kevelaer is: 

10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek. 

10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de 

Kaarsenkapel. 

15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax 

Christikapel. 

17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop  

Mgr. De Jong. 

Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug 

naar de bussen voor de terugreis naar Sittard. 

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige 

stadje tal van winkels en restaurants. 

 

Aanmelden: Buskaarten zijn tot 

dinsdag 30 augustus verkrijgbaar bij: 

stomerij Mengelers, v/h E. Cals, 

Putstraat 11, 6131 HH Sittard, tel. (046) 

4512251; 

de heer Tjeu Wetzels, Pieter 

Breughelstraat 25, 6137 VV Sittard, tel. 

06-27822186; 

mevr. Mia Donners, Overhoven 53, 

6136 EA Sittard, tel. 06-21243805. 

Een buskaart kost € 20,-- per persoon. 

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denkt u aan een geldig 

paspoort of identiteitsbewijs voor die dag. 

 

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of stuur een 

bericht naar: broederschap.sittard@gmail.com. 

 

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 1
e
 en 2

e
 vrijdag) 

     1
e
 en 2

e
 vrijdag: 10.45 - 17.00 uur 

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

 

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) 
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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) 
 

26 - 29 september 2022     Retraite in stilte 
                                                                   

"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 

 

 

 

Gedoopt 
Loïs Schurgers, Steenweg 62A Sittard  25 juni 2022   

Elena en Giani Hofman, Einderstraat 8 Puth 26 juni 2022   

Damin Kamps, Thorbeckestraat 14 Sittard 26 juni 2022   

Overleden 
Leonie Kretzers   Dempseystraat 108 43 jaar †18-06-2022 

Frans Tummers   Hodgestraat 14  84 jaar †20-06-2022 

Baer Smit   Kapittelstraat 4  90 jaar †01-07-2022 

Marie-José Cremers  Walramstraat 37  95 jaar †03-07-2022 

Emma Thijssen-Sevens Hof van Serviam  96 jaar †08-07-2022 

Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  

Getrouwd 
Wouter Braam en Bibi Queis uit Saeffelen   1 juli 2022 in de Petruskerk 

Ivo Heffels en Nicole Louvenberg uit Limbricht  2 juli 2022 in de Basiliek 

Joppe Meijers en Inge Tillmans uit Moorveld   15 juli 2022 in de Petruskerk 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
 

Augustus: Voor de kleine en middelgrote ondernemingen  Bidden wij voor de 

kleine en middelgrote ondernemingen, dat zij te midden van economische en sociale 

crisissen de noodzakelijke manieren vinden om hun activiteiten voort te zetten ten 

dienste van de gemeenschap waarin ze werkzaam zijn. 

September: Voor de afschaffing van de doodstraf  bidden wij dat in alle landen de 

doodstraf wettelijk wordt afgeschaft, omdat ze een schending is van de menselijke 

waardigheid. 
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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 weer actief! 

Op donderdag 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! 

 
 

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 5 augustus en 2 september. We 
bellen altijd vantevoren om een afspraak te maken en houden rekening met uw 
mogelijkheden. Maak gebruik van deze ‘service’! Wij komen graag! 



  6 

 

 

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 30 juli  

18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; Nadienst voor:  Baer Smit, Frans Tummers, Emma Thijssen-Sevens, 

Leonie Kretzers en Maire-José Cremers. 

Zondag 31 juli 18
e
 Zondag door het jaar 

11.00u; gestpljrd voor Hans Lauscher; pl.4ejrd voor Jet Heerschop en ouders Lies 
Bormans en Roel Heerschot;  
Maandag 1 augustus H. Alfonsus Maria de’ Liguori, Bisschop en kerkleraar  
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 Jakob en Anna 
Cremers en voor Theodoor en Getruda Fijen 
Dinsdag 2 augustus 
8.30u ter ere van de H. Geest 
19.00u  St.-Rosakapel ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming 

en leiding (D); overl. ouders Ben Claessens-v. Eijlen en zoon Eddie Claessens; v Pa en 

Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; ev Jeu & Ria Wessels-van der Hijden; 

voor Jan en Elly Beursgens-Kesselsvoor ouders Jos en Lientje Beursgens-Verwijlen; v 

ouders Houben-Durlinger en Beugels-Vreuls en zn. Harry en Karel; ev Louis Beursgens; 

v Theo Hunnekens en overl vd fam De Kok; v Wil  Haustermans, Johny Chua en Mia 

Chua-Marx; v Lou Maas en zwager Harry Kusters; Peter Bongers en Jeanne Bongers-

Laumen, Ella Bongers-Jankowska,Suzanne Bongers-Derrez; Merie Laumen en Henryk 

Jankowski;   
Woensdag 3 augustus  
8.30u  ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 4 augustus H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars), priester 
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D) 

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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Vrijdag 5 augustus  
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
Zaterdag 6 augustus 
18.00u  ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 

bisdom (D); pljrd Bertha Mevissen; gestplev v de zielerust van het overl. echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; Nadienst voor: Baer Smit, Frans Tummers, 

Emma Thijssen-Sevens, Leonie Kretzers en Maire-José Cremers. 
Zondag 7 augustus 19

e
 Zondag door het jaar 

11.00u  gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; pljrd voor Bertha 
Mevissen; plev voor Harrie Dieteren  
Maandag 8 augustus H. Dominicus,  priester 
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  
Dinsdag 9 augustus H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein) maagd en 
martelares, patrones van Europa 
8.30u voor de vrede 
19.00u St.-Rosakapel overl. ouders Ben Claessens-v. Eijlen en zoon Eddie Claessens;   

Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; Louis Beursgens; voor Thei 

Hunnekens en overl.vd fam. De Kok; ev Jeu & Ria Wessels-van der Hijden; ev Jan en 

Elly Beursgens-Kessels; v overleden ouders Jos en Lientje Beursgens-Verwijlen; voor 

ouders Houben-Durlinger en ouders Beugels-Vreuls en zn Harry en Karel; v overl ouders 

Theelen-Verheijen en Linssen-Bakkus; v Wil Haustermans, Johny Chua en Mia Chua-

Marx; v Lou Maas en zwager Harry Kusters; overl. ouders Ben Claessens-v. Eijlen en 

zoon Eddie Claessens; Peter Bongers en Jeanne Bongers-Laumen, Ella Bongers-

Jankowska,Suzanne Bongers-Derrez,Merie Laumen en Henryk Jankowski;voor Marcel 

en Philomène Paques-Cals ; voor Ed van den Ende 
Woensdag 10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaar 
8.30u  voor de weldoeners van de parochie (D) 
Donderdag 11 augustus H. Clara, maagd 
8.30u  Ter ere van de H. Geest  
Vrijdag 12 augustus 
8.30u tot eerherstel aan het H. Hart van Jezus 

Zaterdag 13 augustus  

18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) 

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

Krux; Nadienst voor:  Baer Smit, Frans Tummers, Emma Thijssen-Sevens, Leonie 

Kretzers en Maire-José Cremers. 

Zondag 14 augustus 20
e
 Zondag door het jaar 

11.00u  plzwd voor Leonie Kretzers; gestplev v Hans Gerards en zijn ouders Jeu en Mia 

Gerards-Schoonus Kroedwösj-zegening 
Maandag 15 augustus Maria Tenhemelopneming  
9.30u Basiliek  
Dinsdag 16 augustus 
8.30u tot eerherstel aan het H. Hart van Jezus 

19.00u St.-Rosakapel gestev voor zielenrust v. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw St. 

Rosacomité; ev Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; voor Thei 

Hunnekens en overl.vd fam. De Kok; ev Jeu & Ria Wessels-van der Hijden; ev Jan en 

Elly Beursgens-Kessels; overl. ouders Ben Claessens-v. Eijlen en zoon Eddie Claessens; v 

overleden ouders Jos en Lientje Beursgens-Verwijlen; ev ouders Houben-Durlinger en  
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Beugels-Vreuls en zn Harry en Karel; ev Louis Beursgens; v Wil Haustermans, Johny en 

Mia Chua-Marx; v Lou Maas en zwager Harry Kusters; Peter Bongers en Jeanne Bongers-

Laumen, Ella Bongers-Jankowska,Suzanne Bongers-Derrez, Merie Laumen en Henryk 

Jankowski; voor Marcel en Philomène Paques-Cals; voor Ed van den Ende 
Woensdag 17 augustus 
8.30u voor de vrede 
Donderdag 18 augustus 
8.30u ter ere van de H. Eucharistie  

Vrijdag 19 augustus  

8.30u voor de overl.vd fam Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid  

Zaterdag 20 augustus  

18.00u gestplev voor 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 21 augustus 21
e
 Zondag door het jaar 

11.00u plzwd voor Emma Thijssen-Sevens; gestplev voor de zielenrust van Willy 

Karmelk-Oremus en fam; Pl 8e Jrd v Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid (D); plev 

voor Gerda Dieteren- Vandenboom 

Maandag 22 augustus H. Maagd Maria, Koningin 
8.30u ev Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid (D)  

19.00u mis in de Michielskerk 

Dinsdag 23 augustus H. Rosa van Lima, maagd, patrones van Sittard 

8.30u tot lof en zegen aan de Heer 

19.00u St.-Rosakapel gestev voor zielenrust v. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw het 

Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa; jrd voor Zef Schurgers en Lenie Schurgers-

Schins; overl. ouders Ben Claessens-v. Eijlen en zoon Eddie Claessen; voor Pa en Ma 

Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; voor Thei Hunnekens en overl.vd fam. De 

Kok; voor Lou Maas en zwager Harry Kusters; jrd v Jan en Elly Beursgens-Kessels; 

overl. ouders Ben Claessens-v. Eijlen en zoon Eddie Claessens; voor Louis Beursgens; 

voor ouders Houben-Durlinger en ouders Beugels-Vreuls en zn Harry en Karel; voor Wil 

Haustermans, Johny & Mia Chua-Marx, ev Lies Nadolski-Maas,  Funs Maas, Tiny Maas-

Simons, Joyce Maas, Carolien Hellebrekers-Stevens, Jean Haustermans en Jean Eggen, 

tevens als jaardienst voor de ouders Haustermans-Beenen, en ouders Maas-Wolfs en 

ouders Marx-Boessen; voor ouders Jos en Lientje Beursgens-Verwijlen; voor Jeu & Ria 

Wessels-van der Hijden; Peter Bongers en Jeanne Bongers-Laumen, Ella Bongers-

Jankowska,Suzanne Bongers-Derrez, Merie Laumen en Henryk Jankowski; voor Marcel 

en Philomène Paques-Cals; voor Ed van den Ende 
Woensdag 24 augustus H. Bartolomeus, apostel 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie  
Donderdag 25 augustus 
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis;   
Vrijdag 26 augustus  
8.30u voor de weldoeners van de parochie  

Zaterdag 27 augustus H. Monica  
Ochtendmis 9.00u in Basiliek 

Vigiliemis voor de zondag en tevens begin St.-Rosafeest om 18.00u in de  

St.-Michielskerk  
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Zondag 28 augustus St.-Rosaprocessie Hoogfeest van de H. Rosa van Lima, 

patronesse van Sittard 

9.30u  St. Rosa in de St.-Michielskerk, bidprocessie naar de St.-Rosakapel 

Géén H. Mis in de St.-Petruskerk        

Maandag 29 augustus marteldood van de H. Johannes de Doper 
Geen H. Mis in de Petruskerk 
9.30u Eenvoudige bidprocessie vanaf de St.-Michielskerk 
10.00u St.-Rosakapel  voor de overl. van de fam. Joseph Brandts-Rouschop uit dnkbh; ev 

Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; voor overl ouders Jos en Lientje 

Beursgens-Verwijlen; gestev voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben Janssen 

vanwege het Acolythencollege St. Michaël en St. Rosa; v echtelieden Jeun en Tity 

Schelberg-Cortenraad (vw St.-Rosa-comité); voor Ed van den Ende vw Stichting Behoud 

Kollenberg; Rob Duetz, vw Acolythencollege, voor Joschi Stelten en uit dankbaarheid 
Dinsdag 30 augustus  
Geen H. Mis in de Petruskerk 
9.30u Eenvoudige bidprocessie vanaf de St.-Michielskerk 

10.00u St.-Rosakapel  ev Pa en Ma Schreurs, Paul Schurgers en Jean Schimmel; voor Jos 

en Lientje Beursgens-Verwijlen; gestev voor zielenrust van pastoor-deken Mgr. Ben 

Janssen vanwege de Mander; v echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad (vw St.-

Rosacomité); v Ed van den Ende vw Stichting Behoud Kollenberg; v Rob Duetz, vw 

Acolythencollege; voor Joschi Stelten en uit dankbaarheid; voor Lou Maas en zwager 

Harry Kusters 
8.30u  voor de algemene noden van Heilige de kerk en wereld (D2) 
Woensdag 31 augustus  
8.30u  voor het Welzijn van onze H.Vader de Paus en al zijn intenties;  
Donderdag 1 september 
8.30u  uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D 

Vrijdag 2 september  
8.30u gestev tev het H. Hart van Jezus 

Zaterdag 3 september  

18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestplev Winand Kissels en overl. fam. en v overleden familie Tossaint; 

ev tev Onbevl. Hart v Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D) 

Zondag 4 september 23
e
 Zondag door het jaar 

11.00u. plev overleden ouders Kreijn-Buijzen; gestplev levende en overl leden vd 

Broederschap Sittard-Kevelaer; gestpljrd overl ouders Barleben-Diehl en dochters  
Maandag 5 september 
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 Jakob en Anna 
Cremers en voor Theodoor en Getruda Fijen  
Dinsdag 6 september 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)  
Woensdag  7 september  
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 8 september Maria Geboorte 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)  

Vrijdag 9 september 

8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D);  
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    ST.-MICHIELSKERK   

Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 31 juli 18

e
 Zondag door het jaar 

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

Zondag 7 augustus 19e Zondag door het jaar 

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

Catharina Krux 

Zondag 14 augustus 20
e
 Zondag door het jaar 

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

Catharina Krux Er wordt Kroedwösj uitgereikt 
Zondag 21 augustus 21

e
 Zondag door het jaar 

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

Catharina Krux; gestpljrd  v Frits en Riet Pfennings-van Santvoord 
Dinsdag 23 augustus H. Rosa van Lima, patronesse v. Sittard 
19.00u Avondmis Patroonsfeest in Paterskerk 
Zaterdag 27 augustus  
18.00u Pelgrimsmis gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux 

Zondag 28 augustus Hoogfeest van de H. Rosa van Lima, patronesse van Sittard; 

Schola Sittardiensis 

9.30 uur gestpljrd overl. ouders Jan en Charlotte Oremus-Roppe en Evrard Oremus;  

gestpljrd overl. pastoor-deken Mgr. Ben Janssen; gestpljrd overl ouders Wil en Maria 

Wauben-Schroen; plev de overleden en levende leden van de St-Rosasociëteit; pljrd voor 

ouders Wetzels-Latten; vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux;; ter intentie van overleden zoon Joschi Stelten en uit 

dankbaarheid;  

aansluitend St.-Rosaprocessie  Geen H. Mis in de Petruskerk  

Zondag 4 september 23
e
 Zondag door het jaar 

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

Catharina Krux 

 

 
Zondag 31juli 18

e
 Zondag door het jaar 

9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. echtpaar Caulfield-
Tholen. 
Donderdag 5 augustus  
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. Caulfield-
Tholen. 
Zaterdag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 7 augustus 19

e
 Zondag door het jaar 

Basiliekkoor 

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 17.00 Noveen Bisschop 
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9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap;  overl. echtp. Caulfield-

Tholen. 
Donderdag 11 augustus H. Clara, maagd  
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 13 augustus Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 14 augustus 20

e
 Zondag door het jaar 

9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. echtpaar Caulfield-
Tholen.   
Maandag 15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming  
Basiliekkoor – Kroedwösjzegening 
9.30u gestpljrd Zef Krekels en tevens v ouders Krekels-Schmeits en schoonouders 
Janssen-Muris; v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 18 augustus  
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 20 augustus H. Bernardus, abt en kerkleraar 
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen;  
Zondag 21 augustus 21

e
 Zondag door het jaar  

Basiliekkoor         
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Donderdag 25 augustus 
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 27 augustus H. Monica 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 28 augustus St. Rosa 
9.30u Géén H. Mis in de Basiliek 
Donderdag 1 september 
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 3 september H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar  
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 4 september 23

e
 Zondag door het jaar 

Bedevaart Broeksittard. Eigen koor 
9.30u v/d ouders Joep Geelen en Triny Geelen-Maassen, v/h overl. echtp. Caulfield-
Tholen, v/d levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap. 
Donderdag 8 september 
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 10 september 
9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
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Kroedwösjzegening 
Op Mariatenhemelopnening worden traditeioneel kruiden gezegend: de zgn. Kroeswösj 

(kruisdenbundel). Per plaats verschillen de kruiden die in deze bundel zitten. In ieder 

geval zit er boerenwormkruid in, een graansoort, een tak van een notenboom en ook 

andere veldkruiden. In tijden dat er vaak brand ontstond na blikseminslag werd een takje 

van de kroedwösj bij onweer in de kachel verbrand om het onheil af te weren.  

Tegenwoordig leggen we meer de nadruk op de geestelijke betekenis. De kruiden drukken 

onze dankbaarheid uit voor de oogst en richten onze ogen op de ‘oogst’ van het leven van 

de Maagd Maria. Zij is naar haar dood niet begraven maar met ziel en lichaam in de hemel 

opgenomen. Ons ons staat eenmaal die heerlijkheid te wachten! Mogen de veldkruiden 

ons herinneren aan de gelukkige afloop van ons leven in de hemel. 

In alle Missen in het weekend van 14/15 augustus worden kruiden gezegend. Op een 

aantal plaatsen wordt de Kroedwösj door vrijwilligers gemaakt. Als u heel zeker wilt zijn 

dat u er een krijgt: maak er zelf een en breng hem mee.  

 

 Rozenkransgebed  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u  

   Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 

   De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor 

rolstoelers en rollators. 

   Opgave misintenties vóór maandag 30 augustus (opgave dus 

ruim voor verschijnen parochieblad!)  
 St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van de Aartsbroederschap, 

Oude Markt 20, tegenover de Basiliek. 
De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u (maandag gesloten) 
 

Kapelaanswisseling  
Half september zal kapelaan Ranil Weerawarna nieuwe 

benoeming aanvaarden in het dekenaat Horst. Hij zal als 

kapelaan van de deken van Horst, 

Wilson Varela, gaan wonen in de 

pastorie van Kessel en van daaruit 

vooral gaan werken in de parochies 

van Kessel, Baarlo en Maasbree. 

Kapelaan Weerawarna zal worden 

opgevolgd door kapelaan José 

Eduardo Guerrero Hoyos uit 

Colombia. Kapelaan José wordt op 29 

oktober tot diaken gewijd en Deo 

volente op 3 juni volgend jaar de priesterwijding ontvangen in de Kathedraal van 

Roermond.  Hij zal gaan wonen in de dekenale pastorie bij deken Merkx.                                                                                                                                                                                   

Kapelaan Ranil heeft de afgelopen twee jaar  in onze parochie de voorbereiding gedaan 

voor de communie en het vormsel. Hij ging voor in de gezinsvieringen. Verder was hij 

actief in het jongerenwerk, de doopvoorbereiding en de volwassencatechese. Wij danken 

hem nu reeds hartelijk voor zijn geweldige inzet. De nieuwe kapelaan wensen wij veel 

succes in onze parochie. 
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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 27 augustus bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, 

Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
Informatie over de Sint Rosa Processie vindt u in het algemene deel van dit parochieblad. 
 
 

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

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

ING-bank: NL07INGB0001571973) 
 

18
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 30 jul 19.00 u Nadienst Frans Tummers 

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

19
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 6 aug 19.00 u Zeswekendienst Frans Tummers 

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

20
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 13 aug 19.00 u Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 

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

21
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 20 aug 19.00 u Voor het bestuur van ons bisdom 

woensdag 24 aug 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

22
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 27 aug 19.00 u Ter ere van de H. Rosa voort alle bewoners van Sittard 

woensdag 31 aug 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

23
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 3 sep 19.00 u Voor alle zieken van de parochie 

Woensdag 7 sep 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 5 augustus en 2 september (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. 
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Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 

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

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

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

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

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314                                               

Rabobank: NL60RABO0147635594) 

 

 

Zondag 31 juli: 18
e
 Zondag door het jaar  11.00 uur Volkszang              

Credo Pugno Mannen                                                                                                                                                       

Zondag 7 aug.: 19
e
 Zondag door het jaar  11.00 uur Gelegh.koor 

Ter ere van de H. Engelbewaarder; voor de levende en overleden vrijwilligers, vrienden 

en bestuur Stichting 'Behoud Franse Klooster'; voor de vrijwilligers van de stichting die 

ziek zijn; voor de ledende en overleden zusters van de 'Goddelijke Voorzienigheid' en 

voor de levende en overleden medewerkers van het ziekenhuis; voor Ludo Jansen, Pater 

Leon Goertz, Piet Meels, Carool de Jong, Jan Bartels en Aukje Thomassen.                                                                                                                               

15.00 uur feestelijk concert  

Zondag 14 aug.: 20
e
 Zondag door het jaar  11.00 uur Cantate                   

Overleden Martinus en Martien Nieuweboer                                                                                                                            

Zondag 21 aug.: 21
e
 Zondag door het jaar  11.00 uur Volkszang                                                      

Zondag 28 aug.: 22
e
 Zondag door het jaar  11.00 uur Volkszang                

Sjeng Frissen vanwege de verjaardag                                                                                                                                           

Zondag 4 sept.: 23
e
 Zondag door het jaar  11.00 uur Volkszang                

Ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden                                                                                                                  

 

ROZENKRANS 

Iedere donderdag om 19.00 uur wordt in de Mariakapel de rozenkrans gebeden. U kunt 

ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.   

            

Feestelijke ingebruikname continuo-orgel zondag 7 augsutus  
De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft zich sinds haar oprichting ingezet voor de 

restauratie, herbouw en herplaatsing van het pijporgel afkomstig uit de voormalige 

ziekenhuiskapel (Franse Klooster).Wij nodigen u van harte uit voor de feestelijke 

ingebruikname op zondag 7 augustus a.s. in de parochiekerk H. Hart van Jezus te 

Overhoven.  

Programma zondag 7 augustus a.s.                                                                                     
11.00 uur Feestelijke Eucharistieviering met inzegening van het orgel. Muzikale 

medewerking door een gelegenheidskoor en organist Efrem Verleng.                                                                                                                 

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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15.00 uur Feestelijk concert met medewerking van organist Tjeu Zeijen, trombonist 

Harrie Ries en jong muzikaal talent.                                                                                                                                                            

Locatie: Parochiekerk Heilig Hart van Jezus Overhoven, Geldersestraat 37, 6136 AS 

Sittard. Iedereen is van harte welkom! Na afloop van het concert is er een nazit in de zaal 

van het naastgelegen Gelderhof.  

 

Maria Tenhemelopneming 
Op zondag 14 augustus vieren wij tijdens de eucharistieviering het Hoogfeest  van Maria-

ten-hemel-opneming. Tijdens deze eucharistieviering zal ook weer de kroetwösj gezegend 

worden. De kroetwösj is een bundel kruiden en bestaat uit twee graansoorten (tarwe en 

rogge), twee kruiden met een geneeskrachtige werking (duizendblad en 

boerenwormkruid) en twee kruiden die het onweer 

kunnen weren (alsem of bijvoet en 

koninginnenkruid, ook wel donder- of leverkruid 

genoemd).Het zevende kruid is het walnotenblad.  

Dit blad is samengesteld uit zeven blaadjes. 

Beweerd wordt dat bliksem nooit in een notenboom 

inslaat.  Het kruidenboeket wordt bijeengebonden 

met liefst een blauw lint van zeven el lang en moet 

voor zonsopgang met de hand worden geplukt.                                                                                                                                                 

Volgens de legende lag deze kruidenbundel in het graf van Maria, nadat ze ten hemel was 

opgestegen. U kunt bij voorkeur uw kruidenbundel zelf samenstellen. Vrijwilligers zullen 

enkele kruidenbossen tegen een kleine vergoeding verstrekken.                                                                                                 

De eucharistieviering begint om 11.00 uur en zal feestelijk worden opgeluisterd door ons 

parochiekoor “Cantate”. 

 

Koffiedrinken 
U bent van harte welkom op zondag 7 augustus en op zondag 4 september.                                                                     

 

Thuiscommunie 
Op zondag 14 augustus wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners 

van het SGL de ziekencommunie gebracht. Opgave 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                                                                                                                         

Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m woensdag 24 augustus aanleveren. 
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Geslaagde Sacramentsprocessie 
Op zondag 19 juni trok de jaarlijkse 

sacramentsprocessie door de straten van de 

binnenstad. Het was voor mij als deken de 

eerste ‘echte’ processie na mijn installatie. 

Al in alle vroegte waren vele vrijwilligers 

in de weer om alles voor te bereiden. 

Vooral in de Begijnenhofstraat, op het 

Kloosterplein en in de Putstraat was er 

mooie versiering. Ook bij de Hof van 

Serviam stond een rustaltaar en had een 

aantal vrijwilligers er iets heel moois van 

gemaakt. Het was een beetje spannend of  

 

we het droog zouden houden: in Munstergeleen was een week eerder de processie 

verregend (maar wél doorgegaan!). Op een paar druppels na hielden we het in Sittard 

droog. 

Dank aan allen die zich hebben ingezet bij de versiering van de route, dank aan het 

Processiecomité, het Acolietencollege en allen die hebben meegelopen! 

Vooral complimenten voor de bewoners van de Begijnenhofstraat die heuse tapijten 

hadden aangelegd van bloemen, zaagsel en zand; een prachtige traditie! 

Ook het Kloosterplein en de Kapittelstraat zagen er feestelijk uit! 

 

In memoriam Baer Smit 
We hebben afscheid genomen van een goede mens, een universele mens. Er waren weinig 

kwaliteiten die Baer niet had. Een opvoeder. Een geweldige echtgenoot voor Corry, die de 

laatste jaren veel zorg nodig had. Een fantastische vader voor zijn kinderen, een super 

trotse opa voor zijn klein- en achterkleinkinderen, een toegewijde ‘meister’ voor de vele 

misschien wel duizenden kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd en later een echte 

‘meister’ voor de vele kerkbezoekers die hij altijd wat probeerde mee te geven.  En 

daarnaast een zeer toegewijde verenigingsman: de verkennerij, de sport, Veldeke, de 

historische verenigingen van Sittard. En natuurlijk ons eigen Kerkenwachtgilde waarvan 
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hij voorzitter was: nee, ‘deken’. Maar met een kleine letter… 

Nog een week of wat geleden zat hij de voorjaarsvergadering 

voor. Trouwe acoliet bij de uitvaarten, actief tot het echt niet 

meer ging omdat hij niet meer stevig op zijn benen stond. 

Vastelaovesleifhöbber: revu-arties, gemeenschapsmens die 

graag een kaartje legde. En dit allemaal met een geweldig 

gevoel voor humor. Gek, enthousiast, bewogen, ook onder de 

Mis weleens een streek… Maar zijn gevoel voor humor ging 

samen met ernst en een enorme inzet.  

Het zal Corrie, zijn kinderen- en kleinkionderen zwaar vallen 

zonder Baer verdfer te moeten gaan. Maar we vertrouwen erop 

dat Baer vanuit de hemel voor ons allemaal blijft zorgen! Baer, 

bedankt voor de leven. Rust in vrede. R. Merkx, deken 

 
Kritzraedt-tentoonstelling Petruskerk 
Wij bevelen u van harte aan, de tentoonstelling over het leven en werken van Jacob 

Kritzraedt (1602-1672) in de Grote kerk te bezoeken. Iedere rechtgeaarde Sittardenaar zou 

iets moeten weten over deze voor onze stad belangrijke Jezuiet. Achter in de kerk is een 

video-documentaire te zien over zijn leven en werken. In de schatkamer vindt u een 

overzicht van zijn belangrijkste werken, waarvan vele originelen. De tentoonstelling is 

open tot en met St. Rosazondag iedere middag (behalve maandag) van 14.00 tot 16.00u. 

Op afspraak kan van de openingstijden worden afgeweken en kan een rondleiding worden 

verzorgd. Informatie: Kerkenwachtgilde Sittard: kwgsittard@gmail.com 
 

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 

 

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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‘Dank aan St.-Rosa, onze Stadspatrones om lief te hebben!’ 

 
Na 2 bewogen jaren met in 2020 een stille en in 2021 een sobere St.-Rosaprocessie 

mogen wij u dit jaar weer van harte uitnodigen voor de processie naar de St.-Rosa- 

kapel op de Kollenberg. Deze zal dit jaar plaatsvinden op zondag 28 augustus a.s., 

traditioneel de laatste zondag van de maand augustus. 

 

‘Een grote dankprocessie!’ Niet omdat we corona de wereld uit hebben, maar 

omdat we hopen dat we corona onder controle gaan krijgen.  

De St.-Rosaprocessie is er voor iedereen; voor ieder met zijn of haar gedachten, wensen, 

verlangens, gebedjes voor dierbaren of overledenen. 

 

‘Een prachtige St.-Rosazondag!’ Waarin wij hopen jullie allemaal te mogen verwel- 

komen in de ochtend op de markt in Sittard waar de processie, na afloop van de 

plechtige Hoogmis in de St.-Michielskerk, rond 10.15 uur zal vertrekken richting de St.-

Rosakapel in de Kollenberg. 

Het Kerkenwachtgilde zal op de zondagmiddagen in augustus de kapel tussen 14.00-

16.00u openstellen en iedereen de gelegenheid geven tot zijn of haar intenties en het 

branden van een kaars. 

 

‘Augustus-St.-Rosamaand!’ Op dinsdag 2-9-16 & 23 augustus is er om 19.00u een H. Mis  

in de St.-Rosa-kapel. Met medewerking van René Haustermans en de Philharmoniker. 

 

‘Begin van het jaarlijks St.-Rosafeest!’ Op zaterdag 27 augustus is er om 18.00u een 

Pelgrimsmis in de St.-Michielskerk. 

 

‘Eenvoudige bidprocessie!’ Op maandag 29 & dinsdag 30 augustus vertrekt er om 09.30u 

vanuit de St.-Michielskerk een eenvoudige bidprocessie naar de St.-Rosakapel waar 

aansluitend om 10.00u de H. Mis plaatsvindt. 

 

‘Wordt Vriend van St.-Rosa!’ en ontvang elk jaar alle informatie rondom het St.-

Rosafeest. Geef deze traditie en geloof door en maak iedereen bekend met deze 

prachtige processie en feestelijkheden rondom St.-Rosa.  

Door middel van uw donatie kunnen wij in het onderhoud van de St.-Rosakapel en haar 

omgeving blijven voorzien.  

 

‘Jij komt toch ook!’ Kom er naar toe met je familie. Met al je intenties, zorgen, vreugden, 

verlangens en dankbaarheid. Feest mee; St.-Rosa zal ons helpen en beschermen voor 

een nieuwe uitbraak van het coronavirus!  

Hoe bijzonder om St.-Rosa te vereren en aansluitend je weg te vinden naar het St.-

Rosafestival! 

 

‘Welkom!’ 
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