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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 
 

Sint Rosafeeest: hemels! 
 
Het was voor mij als ‘nieuwe deken’ de eerste keer dat ik een 
‘echt’ Sint-Rosafeest mocht meemaken. Twee jaar hebben we 
het vanwege de coronabeperkingen heel klein moeten doen: nu 
in volle omvang! En wat was het mooi! Heel veel mensen, 
schitterend weer, een prachtige versiering en een voelbare 
aandacht van de deelnemers!  
Al eeuwenlang eert Sittard haar stadspatrones Sint Rosa. Op 
haar voorspraak werd in 1669 een epidemie afgewend die het 
toen nog kleine stadje Sittard bedreigde. Corona avant la lettre. Er was nog geen kennis 
over virussen en bacterieën, het enige dat gedaan kon worden: de hulp van God inroepen. 
Er waren vele heiligen die golden als effectieve voorsprekers bij besmettelijke ziekten. 
Maar Sittard nam zijn toevlucht tot een splinternieuwe heilige: St. Rosa van Lima. Zij was 
in 1617 in Lima in Peru gestorven en al tijdens haar leven waren vele wonderen gebeurd. 
Rond de tijd dat Rosa van Lima heilig werd verklaard, voltooiden de paters Dominicanen 
onze Michielskerk. Zij hadden de verering voor St. Rosa meegebracht in hun strijd tegen 
het opkomende Reformatie. Het waren strenge predikanten, uitgenodigd door het 
stadsbestuur. Op voorspraak van deze nieuwe heilige – zij was lid geweest van de 
lekenorde van de Domincanen – zou Sittard gered worden van de besmettelijke ziekte. En 
het gebed werd verhoord. Groot was de vreugde over de wonderbaarlijke redding uit de 
nood. Uit dankbaarheid werd St. Rosa verheven tot stadspatrones en liet het stadsbestuur 
een kapel bouwen op de Kollenberg. Er werd een belofte gedaan eeuwigdurend een 
processie te houden op de laatste zondag van augustus uit dankbaarheid en om op 
voorspraak van St. Rosa te bidden voor het heil van Sittard. Dit jaar doen we dat voor de 
353e keer. Ook in coronatijd zijn we gegaan. Twee jaar klein moeten doen maar nu weer 
groots. Vorig jaar leefden we nog met de vrees voor ‘het nieuwe normaal’: zouden we 
nooit meer handen mogen schudden en knuffelen? Maar wat zijn we dankbaar dat vrijwel 
alles weer gewoon is. God zij dank! 
Maar er zijn nog genoeg andere grote zorgen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne met 
de bijbehorende energiecrisis en nieuwe inflatie en armoede, de opwarming van de aarde 
en de klimaatverandering, de stikstofcrisis, de personeelstekorten en nog een heleboel 
andere problemen. Ook in ons eigen leven van alledag. Wat is er veel dat ons onrustig 
maakt! 
Zou het in het leven van Sint Rosa anders geweest zijn? Heeft niet iedere tijd zijn eigen 
grote en kleine moeilijkheden? Heeft niet ieder van ons ups en downs in het leven? De 
moeilijkheden blijven, groot en klein, in alle tijden. Maar is het niet de grootste vraag: 
waar halen wij de kracht vandaan om niet moedeloos te worden en te denken dat alles 
zinloos is? Waar haalde dat heel gewone meisje uit Lima haar kracht vandaan voor haar 
leven? Eén van haar meest indrukwekkende uitspraken is: ‘Ik wil iedereen laten weten dat 
het lijden de weg is naar de hemel.’ En Rosa koos er zelfs voor vrijwillig haar lijden te 
vergroten om het zicht op de hemel niet te verliezen. En ligt juist dáár niet de unieke 
boodschap van het leven van Sint Rosa? Onze tijd heeft maar één antwoord op de 
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moeilijkheden in het leven, op het lijden: het moet zo gauw mogelijk verdwijnen. We 
willen vaak niet meer verlangen naar de goddelijke hemel maar we willen van ons leven 
hier op aarde hemels leven maken. ‘Nee’, zegt Rosa, ‘Deze wereld is geen paradijs en zal 
het ook nooit worden. Je leven met alle ellende en moeilijkheden gaat voorbij. Maar dat is 
niet het einde: het beste moet nog komen! En niet 70, 80 of 90 jaar, nee, eeuwig!  
St. Rosa nam vrijwillig lijden op zich. Kunnen ook wij vrijwillige offers brengen door iets 
van onze welvaart, van onze kostbare tijd op te offeren voor anderen?  
Sint Rosa richt onze blik van de aardse ellende naar de hemelse heerlijkheid. Eeuwig 
geluk, verenigd met God, met de heiligen en met allen die ons in de dood zijn voorgegaan. 
Dáár durven wij als gelovigen onze kracht vandaan te halen.  
Bidden wij om zegen voor ons allen, om zegen voor onze stad. Dat we dankbare mensen 
mogen blijven zelfs in tijden van tegenslag en onrust, dat we naar het voorbeeld en op 
voorspraak van St. Rosa rust mogen vinden in het geloof dat God met ons is. 
R. Merkx (preek op het feest van St. Rosa) 

 

 
 

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 hoogfeesten: 09.00 uur 

Eucharistische aanbidding: (!!! veranderde tijden) 
    3e, 4e en 5e zondag: 12.30 - 17.00 uur  
         1e en 2e vrijdag: 12.30 - 17.00 uur 

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken. 
Buiten de mistijden: aanbellen bij de deur naast de kapel! 
 

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) 
 

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  
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3. - 10. November 2022                                                                                  Exerzitien in Stille 
 

„Das ‚Vaterunser’ in der Absicht Jesu“ 
 

Exerzitienleiter: Pater Ludwig Eifler O.Carm. Springiersbach 
Beginn: Donnerstag 17.00 Uhr - Ende: Donnerstag 09.30 Uhr  
Kosten: € 450,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 
 
 

 
 
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!!  

 
 
 
 

Speciaal aanbiddingsuur oorlog Oekraïne 
Op verzoek van de Raad van Bisschoppen in Europa nodigen wij u uit om op woensdag 
14 september (het feest van Kruisverheffing) tussen 10.00 en 12.00u geheel of 
gedeeltelijk aanwezig te zijn bij de aanbidding in de Michiel. We bidden voor de vrede. 
 

 

Gedoopt 
Melody Villarroel Rantajal J. Israëlstraat 3, Sittard 30 juli 2022 
Fenna Schreurs, Burg. Gijzelsstraat 6, Sittard  14  augustus 2022   
Rosa Silva, Gouv. Van Hövellstraat 5 21  augustus 2022   
 14 augustus 2022   

Overleden 
Maria van den Bergh-Kamps Pres. Kennedysingel 24 84   jaar †16-07-2022 
        

 Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
 
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. 
Oktober: Voor een Kerk die openstaat voor iedereen bidden we dat de kerk, 
getrouw aan het Evangelie en moedig in de verkondiging, een plaats mag zijn van 
solidariteit, broederlijkheid en gastvrijheid, in een geest van synodaliteit. 
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Afscheid kapelaan Ranil Weerawarna 
Het was niet eenvoudig om voor onze scheidende kapelaan in alle 
parochies een geschikte zondag te vinden voor een afscheidsviering. Op 4 
september is de afscheidsmis om 9.30u in Broeksittard en in de 
Petruskerk om 11.00u, op 11 september om 11.00u in Overhoven, op 18 
september om 9.30u in de Basiliek en om 11.00u in Vrangendael. 
Ranil, hartelijk dank voor al je inzet namens alle parochianen! We 
wensen je veel succes toe in je nieuwe parochies Kessel, Kessel-Eik, 
Baarlo en Maasbree. 
R. Merkx, deken 

 

Musica Sacra te gast in Sittard 
De derde week in september vindt in 
Maastricht het jaarlijkse festival 
‘Musica Sacra’ plaats. Gekoppeld aan 
het festival vinden in een aantal 
kerken in Limburg vieringen plaats 
Het thema van Musica Sacra dit jaar is 
‘Exodus’: uittocht.  
In het kader van Musica Sacra 
luistert Ad Mosam Barock op 18 
september om 11.00 u de Hoogmis in 
de Petruskerk op met delen uit 
cantates van Élisabeth-Claude Jacquet 

de la Guerre.  
De la Guerre is één van de belangrijkste vrouwelijke componisten van voor 1800, één van 
de vooraanstaande componisten uit de regeringsperiode van Lodewijk XIV; als 
wonderkind van 10 jaar kon zij al de moeilijkste muziek van blad lezen en zichzelf 
begeleiden op het klavecimbel. Zij kreeg ruimte haar muzikale talent te ontwikkelen door 
invloedrijke personen. Hierdoor kon zij aan het hof verkeren en een van de belangrijkste 
Franse componisten naast Jean-Baptiste Lully worden. De la Guerre componeerde in 
verschillende genres: opera, ballet, cantates. 
Tijdens de Mis worden ‘Le passage de la Mer Rouge’ (de doortocht door de Rode Zee) en 
‘Le deluge’ (de zondvloed) ten gehore gebracht alsmede een triosonate. 
De muzikale leiding is in handen van Huub. Solisten zijn Elisabeth Hetherington sopraan 
en Valerio Zanoli bas.  
 

Torencomité draagt opbrengst over aan kerkbestuur 
Op zaterdag 2 juli heeft het Comité ‘Dao baove in d’n Tore’ officieel de eindopbrengst 
van de publieksacties voor de grote torenrestauratie aan het kerkbestuur overgedragen. Uit 
handen van voorzitter Sjra Cox ontving deken Merkx de bijdrage van alle acties die het 
Comité heeft gehouden. Onderstaand vindt u de eindafrekening van alle opbrengsten en 
uitgaven. Een overzicht van de totale torenrenovatie en de jaarrekening 2021 volgt nog. 
Het kerkbestuur is het Torencomité zeer dankbaar voor de geweldige creatieve inzet. Het 
is bijzonder verheugend dat er draagvlak blijkt voor het onderhoud van onze prachtige 
Petruskerk.  
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BATEN  

Subsidie restauratie Stichting TBI Fundatie 31.500 

Donatie Dinamofonds 3.000 

Opbrengsten Adoptieplan  108.172 

Opbrengst torewien 11.772 

Opbrengst vrije donaties 92.504 

Diverse acties (kerstornamenten, nonnevotte en wafels,   

  Mergelworkshop, torenspekken, torenrondgang,   

  Torenkoeken, elpee, torenboeketten e.a. 14.331 

Opbrengst wijnpupiters 3.850 

Opbrengst Ambrassadeurbier (De  Mander) 3.120 

Totaal baten 268.249 

LASTEN  

Drukwerk, folders, affiches, website, automatisring   

  advieskosten, winkelinrichting 34.339 

Algemene kosten (bankkosten) 725 

Totaal lasten 35.064 

    

Totaal saldo van baten en lasten 233.185 

 

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

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 22 oktober tot 26 november 
2022. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr maandag 10 oktober 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 10 september   
18.00u; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden; 
gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux  
Zondag 11 september 24

e
 Zondag door het jaar                

11.00u pljrd voor Johan Hendriks; gestpljrd overl echtp Van Groenendael-Wielders; voor 
René Caris vanwege verjaardag; pljrd voor de ouders Boosten-Beaumont 
Maandag 12 september. 
H. Mis vervalt vanwege bedevaart naar Kevelaer  

Dinsdag 13 september, H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Woensdag 14 september Kruisverheffing  

8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld; ev. voor de overledenen v d 
familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  
Donderdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten  
8.30u voor het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties 
Vrijdag 16 september  HH Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren 

8.30u gestpljrd ouders Tonglet-Winteraeken 
Zaterdag 17 september  
18.00u plev voor overl.ouders Wijshoff-Bormans; gestplev v de zielenrust vh overl echtp  

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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Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) 
Zondag 18 september 25

e
 Zondag door het jaar mmv Ad Mosam Barock 

11.00u  gestpljrd overl ouders Baggen-Starmans; plev v overleden weldoeners van de H. 
Petruskerk 
Maandag 19 september  
8.30u  ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Dinsdag 20 september HH. Andreas Kim Taegõn, priester en Paulus Chõng Hasang, 

en gezellen, martelaren  

8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Woensdag 21 september H. Matteüs, apostel en evangelist 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Donderdag 22 september  

8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio) 
8.30u  v. overl. priesters en diakens Bisdom Roermond 
Zaterdag 24 september 
18.00u gestplev v de zielenrust vh overl Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath Krux; ev ter 
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) 
Zondag 25 september 26

e
 Zondag door het jaar Vrijwilligersmis     

11.00u plev voor de overledenen van de fam. Douffet; gestplev ouders Zef en Carry 
Hamers-Schintz; pljrd v Mia van Aubel-Arnoldts en haar echtgenoot Guus, en 
wederzijdse fam.; voor alle overleden vrijwilligers  
Maandag 26 september  
8.30u v. overl. medewerkers van de parochie 
Dinsdag 27 september H. Vincentius de Paul, priester 
8.30u v algemene noden van Heilige  Kerk en wereld (D) 
Woensdag 28 september  
8.30u; tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 29 september HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen  

8.30u  gestev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord; overl. grootouders Simonis-
Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 
8.30u: ter ere van het H. Hart tot eerherstel 
Zaterdag 1 oktober 

18.00u  gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom (D) 
Zondag 2 oktober 27

e
 Zondag door het jaar   

11.00u gestpljrd v de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot  
Maandag 3 oktober  

8.30u ev.v de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en v. 
Theodoor en Gertruda Fijen;  ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de 
parochies gesteld zijn om leiding te geven (D) 
Dinsdag 4 oktober H. Franciscus van Assisi 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
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Woensdag 5 oktober  
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 6 oktober  
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie  
Vrijdag 7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans Eerste vrijdag 

8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
Zaterdag 8 oktober 
18.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); 
gestplev overl fam Mevissen-Driessen; gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard 
Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 
Zondag 9 oktober 28

e
 Zondag door het jaar                

11.00u; pljrd voor Pierre en Cato Wetsels-Jansen en zoon Fer; gestpljrd v. Thea Bruls-
Barleben  
Maandag 10 oktober Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee 
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  
Dinsdag 11 oktober  
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Woensdag 12 oktober  
8.30u overl vrijwilligers uit onze parochies  
Donderdag 13 oktober  
8.30ur voor het geestelijk welzijn van onze parochianen 

Vrijdag 14 oktober  
8.30u gestjrd overl echtp Hage-Baggerman 

Zaterdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares 
18.00u; 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 16 oktober 29

e
 Zondag door het jaar 

11.00u plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; plev voor de overledenen v.d. 
familie Landuijt-Willems  
Maandag 17 oktober  
8.30u Uit eerbetoon aan de Heer en om zijn welwillende Zegen 
Dinsdag 18 oktober H. Lucas, evangelist 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en wereld 
Woensdag 19 oktober 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Donderdag 20 oktober 
8.30u v overledenen vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D); gestev 
levende en overl. leden fam. Musolf-Nyssen 
Vrijdag 21 oktober 
8.30u voor weldoeners van de parochie 
 

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

In verband met het feit dat de nieuwe kapelaan nog geen priester is, is er vanaf 25 

september maar één Mis op zondag, ofwel in de Michiel, ofwel in de Basiliek 

Zondag 11 september 24
e Zondag door het jaar                

9.30u gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Catharina Krux   

    ST.-MICHIELSKERK   
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Zondag 18 september 25
e
 Zondag door het jaar    

9.30u; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux Met medewerking van Schuuterij St. Rosa en de Hofzengers 
Zondag 25 september  26

e
 Zondag door het jaar 

9.30u  H. Mis in de Basiliek 

Zondag 2 oktober 27
e
 Zondag door  het jaar                

9.30u H. Mis in de Basiliek 
Zondag 9 oktober 28

e
 Zondag door het jaar  

 9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap Basiliek; v/h overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 

 Zondag 16 oktober 29
e
 Zondag door het jaar Basiliekkoor 

 v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield- 
Tholen; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux 

 

 

In verband met het feit dat de nieuwe kapelaan nog geen priester is, is er vanaf 25 

september maar één Mis op zondag, ofwel in de Michiel, ofwel in de Basiliek 
 
Zondag 11 september 24

e
 Zondag door het jaar Basiliekkoor 

9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen. 
Donderdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten 

 10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
 kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. 
 echtp. Caulfield-Tholen. 

Zaterdag 17 september 
9.00u v/h echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 18 september 25

e
 Zondag door het jaar 

9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield  
Tholen. 
Donderdag 22 september   

 10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
 kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. 
 echtp. Caulfield-Tholen.  
 Vrijdag 23 september  

 14.00 u Huwelijk Danique Leinders en Dennis Dieteren 
Zaterdag 24 september   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 25 september 26

e
 Zondag door het jaar Zangkoor Cantate 

Bedevaart Baandert 

9.30u Gestichte jaardienst voor Arnold Collé, vader Lodewijk Collé, overleden ouders 

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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Stoffels – Loomans en de overleden ouders Ruyten-Stoffels; v/d levende en overl. leden 
van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestpljrd v RD Jo Simons ; 
gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; 
Donderdag 29 september HH.  Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 

10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen 
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; 
over; echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 1 oktober H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares 

9.00u v/h echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 2 oktober 27

e
 Zondag door het jaar 

140
e
 Bedevaart Sweikhuizen Jeugdfanfare Puth 

9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield- 
Tholen; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  
Catharina Krux, 
Donderdag 6 oktober  
10.30u  v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden  
vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de  
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 8 oktober 

9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 9 oktober 28

e
 Zondag door het jaar 

9.30u H. Mis in de Michiel 

Donderdag 13 oktober 

10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-  
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.  
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 15 oktober 

9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 16 oktober 29

e
 Zondag door het jaar 

9.30u H. Mis in de Michiel 

Donderdag 20 oktober 

10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-  
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap;  
overl.echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 22 oktober 

9.00u v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.   
 

ROZENKRANSGEBED  
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30uur  

E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 

De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor 

 rolstoelers en rollators. 

 Opgave misintenties vóór maandag 10 oktober 2022 (opgave dus ruim voor 

verschijnen  parochieblad!). Beeldjes van de H. Rosa zijn verkrijgbaar zijn verkrijgbaar 

in het kantoor van de Aartsbroederschap, Oude markt 20, t.o. de Basiliek. 

 De basiliek is open van 9.30 – 12.00 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 1 oktober bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, 
Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
  
 

 
 
 
 
 

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

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

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 

24
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 10 sep 19.00 u Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 
woensdag 14 sep 19.00 u Zal. Frans Tummers (vw Poetsgroep en Rozenkransgroep) 

25
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 17 sep 19.00 u Voor alle zieken in de parochie 
woensdag 21 sep 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

26
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 24 sep 19.00 u Voor het bestuur van ons Bisdom 
woensdag 28 sep 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

27
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 1 okt 19.00 u Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 
woensdag 5 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

28
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 8 okt 19.00 u Voor alle zieken in de parochie 
woensdag 12 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

29
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 15 okt 19.00 u Voor het bestuur van ons Bisdom 
woensdag 19 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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BEDEVAART NAAR DE BASILIEK 
Ieder jaar gaat onze parochie op bedevaart naar de Sittardse Basiliek. Sinds enkele jaren 
gaan we op de laatste zondag van september en doen we dat niet meer met een 
bidprocessie, maar iedereen kan op eigen gelegenheid naar de Basiliek gaan. Het met het 
koor Cantate uit Overhoven gefuseerde Bernadettekoor zal de zang in de Basiliek 
verzorgen. De H. Mis op deze zondag 25 september begint om 9.30 uur. 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 7 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in 
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de 
H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 
 
WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 
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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 11 september: 24
e
 zondag door het jaar  11.00 uur  Voices of Kids 

gezinsviering met afscheid van kapelaan Ranil Weerawarna    

Jaardienst voor Jan en Gerda Roberts-Erkens; nadienst Dre Fusers        

Zondag 18 september: 25
e
 zondag door het jaar   11.00 uur Cantate 

met Corneliuszegen                                              

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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Jaardienst overleden ouders Meulenberg-Thissen; nadienst Dre Fusers                                           
Zondag 25 september: 26

e
 zondag door het jaar  11.00 uur Volkszang                      

Jaardienst overleden ouders Johan en Katharina Claessen-Aufeld en zoon Jozef;  
nadienst Dre Fusers                                                                                                                                                                                                    
Zondag 2 oktober: 27

e
 zondag door het jaar –   11.00 uur   Voices of Kids 

gezinsviering met aansluitend dierenzegening                                                                                                                                                                                                                                                         

Ouders Bergmans-Ruijpers; jaardienst Mieke Meeuws; Pater Leon Goertz                                                                                
Zondag 9 oktober: 28

e
 zondag door het jaar     11.00 uur  Cantate                                       

zeswekendienst Dre Fusers                                                                                                                                                         

Zondag 16 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  11.00 uur  Volkszang 

 

GEDOOPT 

Op 18 juni is gedoopt Nivayo Titselaer, Anemonenstraat 24, Geleleen                                                                                                                                                                      
Op 24 juli zijn gedoopt: Railey Titulaer en Djaryano Titulaer, Paulusplein 1, Sittard.                                          
 
OVERLEDEN 
Op 19 augustus is overleden dhr. Dre Fusers. Dhr. Fusers woonde Elisabeth van Barstraat 
49 en is 77 jaar geworden. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 9 oktober om 
11.00 uur in onze kerk. 
 
ROZENKRANS 

Sinds eeuwen eren de gelovigen de Moeder Gods en roepen haar bijstand in door het 
bidden van de Rozenkrans. Iedere donderdag om 19.00 uur wordt in de Mariakapel de 
rozenkrans gebeden. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken               

AFSCHEID VAN KAPELAAN RANIL WEERAWARNA                                                                            

Op zondag 11 september a.s. zullen wij tijdens een Heilige Mis (tevens gezinsviering) om 
11.00 uur 
afscheid nemen van Kapelaan Ranil. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet in onze parochie en 
willen hem alle goeds toewensen in zijn nieuwe parochies Kessel, Baarlo en 
Maasbree. Wij nodigen u allen van harte uit om  zondag 11 september aanwezig te zijn bij 
de viering. Na de viering nodigen wij u uit in het parochiezaaltje met een kopje koffie en 
een stukje vlaai. 

GEZINSVIERING FRANCISCUS & DIERENZEGENING                                                                                   
Wij nodigen alle (huis)dieren bezitters uit om hun (huis) dier te laten zegenen tijdens de 

Dierenzegening op zondag 2 oktober a.s. naast de 
H. Hartkerk in Overhoven- Sittard.                                                                                             
Deze dag begint om 11.00 uur met een 
gezinsviering in het teken van Sint Franciscus, de 
heilige die ook een grote dierenvriend was. Na 
afloop van de viering (circa 12.00 uur) heeft u de 
mogelijkheid om uw (huis)dier te laten zegenen 
op het grasveldje naast de kerk! Er wordt ook 
gezorgd voor een kopje koffie en 
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gezelligheid! Iedereen is van harte uitgenodigd! 

 

CORNELIUSZEGEN  Op zondag 18 september wordt weer 
de jaarlijkse Corneliuszegen gegeven. De H. Paus Cornelius 
wordt sinds de bouw van de noodkerk in 1923 in Overhoven 
vereerd. De paus en martelaar Cornelius is de beschermheilige 
van mensen die aan epilepsie lijden en ook van al het hoornvee, 
dit waarschijnlijk omdat de naam Cornelius van het Latijnse 
woord 'cornu' komt, dat "hoorn" betekent. Hij wordt ook 
aangeroepen als beschermer tegen kinder- en andere 
zenuwziekten. 
 

CONTINUO-ORGEL                                                                                                                                                                              
Op zondag 7 augustus jl. is tijdens een feestelijke eucharistieviering het gerestaureerde 
pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster (herbouwd tot continuo-orgel) gezegend en 
in gebruik genomen. Tijdens deze eucharistieviering is  gebeden voor alle levenden- en 
overleden vrijwilligers / vrienden van de Stichting, Zusters van de 'Goddelijke 
Voorzienigheid' en medewerkers van het ziekenhuis. In het bijzonder is stil gestaan bij de 
overleden voorzitter Ludo Jansen (voorzitter Stichting 'Behoud Franse Klooster van 2011 

t/m 2019). Uit respect en waardering voor zijn inzet voor het erfgoed van 'De Goddelijke 
Voorzienigheid' en de restauratie van het orgel, is zijn naam geplaatst in de 'Memoriam 
Kapel' van de H. Hartkerk en samen met zijn vrouw Yvonne is een kaarsje ontstoken bij 
zijn plaquette in de 'Memoriam Kapel'. ’s Middags heeft het orgel geklonken tijdens het 
concert verzorgd door Tjeu Zeijen (orgel) en Harrie Ries (baroktrombone).  

Het was een heel mooi- en gevarieerd concert. Ook een aantal kinderen (orgelleerlingen) 
hebben een aantal stukjes op het orgel gespeeld waarbij het publiek werd uitgenodigd om 
mee te zingen. Een delegatie van het kinderkoor "The Voices of Kids" heeft het lied 
"Maak een vrolijk geluid voor de Heer" gezongen. Dit lied heeft het koor tekstueel 
herschreven voor de ingebruikname van het continuo-orgel.                                                                                                                                                      

Op het einde van het concert heeft voorzitter Petra 
Claessen van de Stichting 'Behoud Franse Klooster' 
de eerste oplagen van het boekje "Het Nieuwe 
Continuo-Orgel" overhandigd aan Deken Rob 
Merkx, Zusters Goddelijke Voorzienigheid, 
Yvonne Jansen, orgelbouwer René Nijsse, organist 
Tjeu Zeijen en trombonist Harrie Ries. Ook alle 
bezoekers kregen het boekje na afloop van het 
concert.          
U kunt de Eucharistieviering 

terugkijken: https://youtu.be/LH9UtG1VPT0?t=1078, evenals het concert: 
https://youtu.be/nVhTeDCWXIM?t=1020                                                                                                                 
Wilt u nog eens nagenieten, bekijk dan ons fotoboek:                                                                                                                        
https://stichtingbehoudfranseklooster.nl/fotoboek-ingebruikname/ 
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Koffiedrinken 

U bent van harte welkom op zondag 11 september en op zondag 2 oktober.                                                                     

 

Thuiscommunie    

Op zondag 11 september 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  

Intenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m woensdag 5 oktober aanleveren. 

                                                            

 
Samen beschikbaar voor mensen in nood 

HipHelpt Westelijke Mijnstreek brengt mensen samen.  
Mensen die praktische hulp nodig hebben, zoals het doen van boodschappen, het doen van 
een klus in en rondom het huis, of klein tuinonderhoud en geen beroep kunnen doen op 
een eigen sociaal netwerk.  
De hulpvragers worden in contact gebracht met mensen uit de kerken of mensen die de 
visie van HipHelpt onderschrijven en die medemensen graag hulp bieden bij het leven van 
alledag. HipHelpt biedt kerken en vrijwilligers de instrumenten om hulp te bieden.  
Iedereen heeft weleens hulp nodig. HipHelpt biedt uitkomst wanneer iemand:  
• zelfstandig woont en geen vrienden, familie of kennissen heeft die kunnen helpen; 
• niet voldoende financiële middelen heeft om praktische hulp in te kopen.  



  18 

Hulp vragen kan via onze lokale helpdesk met telefoonnummer 046-4262727 (op 
werkdagen van 09:00-12:00 uur) of via de website www.hiphelpt.nl/westelijke-mijnstreek 

HipHelpt is ook werkzaam in Sittard en RK Kerken Sittard nemen deel. Wilt u op een 
praktische manier wat laten zien van Gods liefde en een helpende hand bieden aan mensen 
in uw buurt? Meld u dan aan als hulpbieder. Dat kan via de website 
www.hiphelpt.nl/westelijke-mijnstreek of via de helpdesk 046-4262727 (op werkdagen 
van 09:00-12:00 uur).  
Zo werken we samen aan een zichtbare kerk in de samenleving. Helpt u mee? 
U kunt ons ook financieel steunen door middel van een donatie. Onze 
stichting heeft de ANBI status. Doneren kan eenvoudig via de 
onderstaande QR-code of middels een overschrijving naar IBAN  
NL09 RABO 0302 0580 87 t.n.v. Stichting Hulp in Praktijk Westelijke 
Mijnstreek. 
Alvast hartelijk dank namens RK Kerken Sittard en  
HipHelpt Westelijke Mijnstreek.   
 

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 
 

Dialectmissen  
U weet waarschijnlijk dat uw deken een groot dialectliefhebber is. Ik ben niet met het 
Limburgs dialect opgevoed want mijn ouders waren Brabanders. Mijn jeugd bracht ik 
door in Friesland maar mijn Fries is nooit verder gekomen dan ‘hait en mem’ en ‘pake en 
beppe’ (vader en moeder, opa en oma). Toen ik op 9-jarige leeftijd in Roermond terecht 
kwam, kon ik het dialect van mijn klasgenoten niet verstaan. Eén ding werd mij als kind 
duidelijk: je moet in Limburg dialect spreken 
om echt Limburger te kunnen worden. 
Ik vroeg mijn vriendje mij Roermonds te 
leren. Binnen twee jaar sprak ik dat vloeiend. 
Maar met mijn vader bleef ik Nederlands 
spreken, met mijn moeder Brabants (hullie, 
gullie en zullie…) Op Rolduc maakte ik 
kennis met nog veel meer Limburgse 
dialecten, ik sprak een beetje Kerkraads (in 
ieder geval verstond ik het). Later was ik 
kapelaan in Maastricht en daar ben ik 
gewoon Maastrichts gaan praten: ein sjoen 
taol! 
Later werkte ik in Nood-Limburg en leerde ik het Horster dialect en ook de verschillen 
tussen de dialecten van de verschillen dorpen in mij dekenaat. In Horst zeiden ze tegen 
‘U’ en ‘jij’ ‘geej’. In Sevenum, vijf kilometer verderop was het ‘geer’ en ‘dich’. In Horst 
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zeiden ze tegen ‘het gaat niet’ ‘’t gieët nè’ terwijl het in Broekhuizen ‘’t göt nie’ was… 
Gut, gut, ’t is mich get! 
Maar dan kom je in Sittard. Veier beier! ‘Vroeg’ is niet ‘vreug’ maar ‘vruig’, ‘goed’ is 
niet ‘good’ maar ‘goud’ en niet is niet ‘neet’ mer ‘neit’. 
En dan vragen ze je om een dialectmis te doen. Neet in ’t Zitterds maar in ’t Zittesj. 
Hullup! In een Mis? En ik wil die Mis zo graag perfect doen. Het is immers het mooiste 
dat we hebben in ons geloof. Det waerd zjweite! Of…  
Onze Katholieke Kerk omarmt sinds het Tweede Vaticaanse Concilie de volkstaal. En dat 
is een goede zaak. Gelovigen moeten actief kunnen deelnemen aan de Mis en moeten 
kunnen verstaan wat er gezegd en gebeden wordt. Maar voor vertalingen heeft de Kerk 
wel enkele voorwaarden gesteld. Zo moet iedere vertaling van Bijbelteksten of liturgische 
gebeden vóór gebruik - na goedkeuring door de bisschop - aan een speciale commissie in 
Rome worden voorgelegd. Die beoordeelt de vertaling dan op correctheid. Soms worden 
verbeteringen gevraagd. Zo wordt gegarandeerd dat de geloofsinhoud niet wordt 
aangetast. 
De mij zeer dierbare dialectverenging Veldeke heeft enkele malen misteksten in het 
Zittesj vertaald. Daar is op zich niks tegen. Maar ze kunnen niet zonder kerkelijke 
goedkeuring in de Eucharistie worden gebruikt. Ook vraag ik mij bij lezing van de teksten 
wel eens af of je voor een vertaling niet méér dan alleen maar literaire kennis moet 
hebben. Als er in het Credo staat: ‘Hij is nedergedaald ter helle’ en je vertaalt dan ‘Dae 
aafgedaald is nao de hél’ dan denk ik: ‘Wat moet Jezus in Godsnaam in de hel?’ Er staat 
‘helle’ en dat is een oud woord voor ‘onderwereld’, de joodse ‘gehenna’: na zijn 
kruisiging is Jezus afgedaald in de onderwereld om hen te verlossen die vóór Hem zijn 
gestorven. Het moet dus zijn: ‘Hae is aafgedaald in de óngerwaereld’…  
Laten we onze heilige liturgie niet maken tot een soort speelplaats van dialectliefhebbers. 
Daar is zij niet voor bedoeld. En dat geldt ook voor de muziek: muziek in de Mis is niet  
iets om de viering ‘op te leuken’ of minder saai te maken, kerkmuziek is ‘zingend 
bidden’… En als het even kan door alle mensen sámen! R. Merkx, deken 

 

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 
 

Achterzijde: Sint Rosaprocessie 28 augustus 2022. Foto met dank aan Sjef Schurgers 
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