
 

 

  

HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen 
www.rk-kerken-sittard.nl 

 

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

 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
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Dit parochieblad is voor een periode van 5 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 25-11-2022  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 

Allerheiligen en Allerzielen 
Op 1 en 2 november viert de Kerk resp. Allerheiligen en 

Allerzielen. De viering van het Hoogfeest en de Gedachtenis van 

alle overleden gelovigen is gebaseerd op het christelijke geloof 

in de ziel van mens. God, onze Schepper heeft aan de mens een 

ziel gegeven: een geestelijke kern waarmee de mens in staat is 

God te kennen en lief te hebben. Dat was juist ook Gods 

bedoeling bij de schepping van de mens: God – de liefde zelf – 

wilde zijn liefde meedelen aan een wezen dat Hij schiep naar 

zijn ‘beeld en gelijkenis’: de mens. Iedere mens bezit dus een 

goddelijk ‘beginsel’ waarmee Hij God kan kennen en liefhebben. Die menselijke ziel 

schept God op het moment dat het menselijk leven ontstaat en die ziel leeft in eeuwigheid 

voort. De ziel die na de dood als zuivere geestelijke entiteit ‘voortleeft’ is in staat God te 

‘zien’: de zuivere liefde. En op geestelijke wijze is die ziel na de dood ook verbonden met 

de zielen van alle overledenen gelovigen die ‘in God’ zijn. Dat bedoelen christenen als ze 

zeggen dat we ‘elkaar terugzien in de hemel’. 

God is volkomen vrij en daarom heeft de menselijke ziel ook volkomen vrijheid. Dat 

betekent dat God een menselijke ziel nooit zal dwingen zich met Hem te verenigen. 

Daarom moet er een mogelijkheid zijn voor de ziel om zich van God af te keren. Dat is 

wat wij bedoelen met het woord ‘hel’. En dan belijdt de Katholieke Kerk ook nog een 

tussentoestand: het ‘vagevuur’: een toestand waarin de ziel weliswaar naar God verlangt 

maar zich door persoonlijke onvolmaaktheid nog niet totaal bij Hem kan ‘thuis voelen’. 

Voor hen kunnen wij bidden en met name de Eucharistie vieren. Volgens de opvatting van 

de Katholieke Kerk komen de ‘vruchten’ van ons gebed met name die van de Eucharistie 

ten goede aan hun zielenheil. Het is daarom een goed gebruik Heilige Missen op te laten 

dragen voor onze overledenen. We doen dat door een intentie op te nemen in de Heilige 

Mis en eenmaal per jaar dragen we de Mis op voor alle overledenen gezamenlijk tijdens 

de H. Mis van Allerzielen. 

Op Allerheiligen gedenken wij alle overledenen die in de hemel zijn: zij die na een 

onderzoek door de Kerk officieel ‘heilig’ zijn verklaard en een plaats hebben in de 

heiligenkalender maar ook voor het die niet ‘heilig’ zijn verklaard en toch in de hemel 

zijn. Voor en met hen vieren we de ‘gemeenschap van de heiligen’: onze 

Kerkgemeenschap is groter dan hen die lid zijn van de aardse Kerk’: ook de hemelingen 

horen nog steeds bij onze Kerk: we kunnen voor hen bidden maar zij bidden ook voor ons, 

het zijn onze voorsprekers bij God! 

Het zal duidelijk zijn dat Allerheiligen en Allerzielen een heel belangrijke plaats innemen 

in het geloofsleven van de Kerk. Daarom nodigen wij u ook van harte uit de Missen van 

Allerheiligen en Allerzielen mee te vieren. Het is een van de grootste vreugden van ons 

geloof dat wij nog iets voor onze overledenen kunnen ‘doen’, het in een grote vreugde dat 

de heiligen met ons meeleven en meebidden.  

Ik hoop dat deze gedachten ook kracht geven aan allen die treuren om het verlies van een 

dierbare. Ze zijn nog steeds ‘onder ons’ in de hemelse Kerk! 

R. Merkx, deken 
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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) 

    3
e, 

4
e
 en 5

e
 zondag: 12.30 - 17.00 uur  

         1
e
 en 2

e
 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! 
 

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) 

 

Zaterdag 17 december 2022 (10.00 - 16.00 u)                                                   

Bezinningsdag            in stilte  
                                                                    

“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (Joh. 1, 14) 

In de menswording van Zijn Zoon heeft God zich aan ons geopenbaard en is ons de weg 

bereid voor de deelname aan het goddelijk leven. Ter voorbereiding op Kerstmis 

verdiepen wij ons in de betekenis van de Menswording van Christus voor de Kerk en ons 

eigen leven. 
                                                                   

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 

Kosten: € 18,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

 

OVERLEDENEN 2021-2022 
Hier volgen de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke viering – in het 
afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun 
namen worden genoemd in de Missen van Allerheiligen en Allerzielen. 
 

Harry de Rouw   84 jaar 

Jo Streutjens   96 jaar 

Bèr Lejeune   77 jaar 

Miet Bronneberg-Duisters  94 jaar 

Pierre Reumkens   88 jaar 

Tiny Maas-Simons  81 jaar 

Nico van Beek   82 jaar 

Jean Horijon   89 jaar 

Mia Vrijssen-Luijben  87 jaar 

Gerda Strijkers-Simons  92 jaar 

Gertruda Paes-Claessen  90 jaar 

Ingeborg Bronneberg-Bär  91 jaar 
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Hub van Neer   99 jaar 

José Janssen-Florax  74 jaar 

Ben Bartolomeus   77 jaar 

Jeu Wessels   92 jaar 

Greet Wouda-van Leeuwen 98 jaar 

Gina Moi-Sulis   78 jaar 

Sjaak Maessen   81 jaar 

Bertha Fijen-Ruijl  85 jaar 

Joop Aarssen   87 jaar 

Jan Wetzels   90 jaar 

Mia Lumens-Hanckmann  89 jaar 

Sophie Niesten-Wessels  94 jaar 

Hent Houtakkers-Ausems  94 jaar 

Lei Zentjens   72 jaar 

Lies Scheuermann-Pastwa  85 jaar 

Zr. M. Andrea Penkl  77 jaar 

Eugenie Vasseur                    100 jaar 

Frans Tummers   84 jaar 

Baer Smit   90 jaar 

Marie-José Cremers  95 jaar 

Leonie Kretzers   43 jaar 

Emma Thijssen-Sevens  96 jaar 

Zr. M. Teresita Koot  97 jaar 

Maria van den Bergh-Kamps 85 jaar 

Jan Brouwers   92 jaar 

Marianne Beeren-Ströckens 79 jaar 

Annie Zegwaard-Curvers  78 jaar  

Mathieu Ramakers  79 jaar 

Piet van der Leeuw  83 jaar 

Louis Kalwij   96 jaar 

Zr. Agnes Dircks              101 jaar 

Vic Smeets   86 jaar 

Sjra Leijendeckers  89 jaar 

Corrie Dols-Schmeitz  83 jaar 

 

Mogen zij rusten in de vrede van God 

 

 

 

Gedoopt 
Sebastiaan Meuwissen 18 september 2022 

Lovey Lemmens   9 oktober 2022 

Aino Kraaijeveld   9 oktober 2022 

Frits Pfennings   9 oktober 2022 
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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 
Op donderdag 3 november en 1 december 

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! 

 

 

Jubilarissen St.-Petruskoor  
Op woensdag 20 juli j.l. werd na de algemene jaarvergadering van het St. – Petruskoor 

een aantal leden speciaal in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange lidmaatschap bij 

het koor. Het waren er dit jaar bijzonder veel, omdat we de afgelopen twee jaar ivm de 

Corona-beperkingen geen bijeenkomsten konden organiseren; Petra Herkul, Martine van 

Dongen en Loek Moreaux werden gehuldigd vanwege hun 5 jaar lidmaatschap van het 

koor; Ger Schmeits en Willy Winants waren allebei 10 jaar lid;  Arno Kerkhof was in 

Overleden 
Zr. M. Andrea, Josefine Penkl Kollenberg 2  77 jaar †27-05-2022 

Zr. M. Teresita, Agatha Koot Kollenberg 2  97 jaar †13-07-2022 

Mathieu Ramakers,   Parklaan 11-7  79 jaar †  6-09-2022 

Zr. Agnes, Anna Dircks  Rijksweg Z. 20     101jaar †14-09-2022 

Vic Smeets   Hoogstaete  86 jaar  †  1-10-2022 

Sjra Leijendeckers  Rosmolenstraat 40-1  89 jaar  †  5-10-2022 

Corrie Dols-Schmeitz  Schuttestraat 11   83 jaar  †  6-10-2022 

 Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
 

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. 

November: Voor alle kinderen die lijden Bidden wij dat de kinderen die lijden – 

met name de straatkinderen, oorlogsslachtoffers en weeskinderen – toegang krijgen 

tot opvoeding, en geborgenheid mogen ervaren in een gezin. 
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2020 20 jaar dirigent en Mia Fuchs, Lenie Vola en Jos van de Venne waren 20 jaar lid van 

het koor. 

Daarnaast kregen Irene Nagtzaam, Marc Rieter en Ruud Mulders uit handen van Deken R. 

Merkx de zilveren Gregorius medaille uitgereikt van wege hun 25 jarig jubileum. Tinie 

Habets, Nicole Diphoorn, Marijke Hallmans, Wilma Hendriks en Monique Mingels 

kregen de gouden Gregorius medaille uitgereikt door Deken R. Merkx van wege hun 40 

jarig lidmaatschap aan een bij de Gregoriusvereniging verbonden koor. Alle jubilarissen 

nogmaals van harte proficiat!  

Na de zomervakantie waarin we allemaal hebben kunnen genieten van het mooie weer 

zijn we op woensdag 7 september weer van start gegaan met de repetities. Deze worden 

wekelijks gehouden op woensdagavond van 20 tot 22 uur in het repetitielokaal in het 

Jochem Erenshoes, Kloosterplein 3 te Sittard.  

 

We zijn afgelopen koorjaar weer enthousiast van start gegaan met repeteren, waarbij we 

ook mooie muziek uit ons omvangrijke repertoire opnieuw  instuderen. Voor nieuwe 

leden een goed moment om zich aan te sluiten bij ons koor! 

We luisteren regelmatig de mis op van 11 uur in de St. Petruskerk. Tijdens de kerkelijke 

feestdagen en speciale vieringen zoals dodenherdenking of klaproosdag verlenen we ook 

onze muzikale medewerking.  

We zijn opzoek naar nieuwe leden!  

 

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

repetitie van ons koor.  

Informatie over ons koor kun je vinden op de website www.petruskoor.nl of op de 

facebookpagina van het St. – Petruskoor. Door onze pagina te “liken” ontvang je nieuwe 

berichten van het koor die op facebook gezet worden. 

 

 

Weekdagmissen in het winterseizoen 
Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, verplaatsen we in het winterseizoen (Allerheiligen-

Pasen) de vieringen van de weekdagen van de Petruskerk naar de Michiel (Paterskerk). De 
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Michiel is veel kleiner en dus makkelijker en goedkoper te verwarmen, zeker met de 

huidige brandstofprijzen. 

 

Zondagsmissen Basiliek tijdelijk in de Michiel 
Natuurlijk zijn we heel blij met onze nieuwe kapelaan José Guerrero maar het is jammer 

dat hij nog geen priester is. Daarom moeten we tot aan zijn priesterwijding een beetje 

‘roeien met de riemen die we hebben’. We hebben na het vertrek van kapelaan Ranil 

Weerawarna de zondagsmissen van 9.30u om-en-om gedaan in de Basiliek en de Michiel. 

Het blijkt toch dat velen het bezwaarlijk vinden om iedere keer te moeten ‘gokken’ of de 

Mis nu in de Basiliek is of de Paterskerk. Daarom hebben we in goed overleg met het 

Basiliekbestuur besloten voorlopig de zondagsmis van zondag 9.30u in de Paterskerk te 

doen en de Mis in de Basiliek te laten uitvallen. We beseffen dat dit een ingrijpend besluit 

is maar het geenszins de bedoeling aan te sturen op sluiting van de Basiliek. De HH. 

Missen van donderdag 10.30u en zaterdag 9.00u blijven doorgang vinden. 

Een verheugend bericht is ook dat het Basiliekkoor bereid is gevonden tijdelijk mee te 

verhuizen naar de Michiel. Dat betekent dat we in de Michiel naast af en toe de Schola en 

de dames Maessen en Graat ook twee keer in de maand het Basiliekkoor kunnen horen.  

Van harte hopen we dat de vaste Michielbezoekers zullen blijven komen en dat de 

Basiliekbezoekers zich thuis zullen voelen bij de ‘buren’. 

 

Herdenking Engelse militairen uit Tweede Wereldoorlog 
Op zondag 13 november vindt om 10.00u een herdenkingsviering (Remembrance Service) 

plaats voor de Britse soldaten die in Sittard en omgeving zijn begraven. Het is een 

oecumenische viering waarin Jan Waterschoot (Anglicaanse Kerk), Jolien Leeffers 

(Protestantse Kerk) en Rob Merkx (Katholieke kerk) zullen voorgaan. De viering wordt 

muzikaal verzorgd door het Petruskoor en de Philharmonie Sittard. 

 

Hubertusmis 
Op 13 november om 11.30u is de Jagersvereniging Sittard en omgeving te gast in de 

Petruskerk voor de jaarlijkse Hubertusmis. De Mis zal worden begeleid door een 

Jachthoornensemble uit Vlodrop. Op het eind wordt het Hubertusbrood gezegend en 

uitgedeeld. Jachthonden zijn in deze viering bij uitzonderling welkom. 

 

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 
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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 4 november. 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 26 november 2022 tot 7 
januari 2023. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
opgegeven te zijn vòòr maandag 14-11-2022 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.  
 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 22 oktober  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken 
en noodlijdenden; nadienst voor Mathieu Ramakers en Zr. Agnes Dircks  
Zondag 23 oktober 30

e
 Zondag door het jaar,  Wereldmissiedag 

11.00u Plev v Maria Smeets uit dankbaarheid (D); Sef L'Ortye en Alice L'Ortye-Jansen 

Maandag 24 oktober            
8.30u voor Paul Nully  
Dinsdag 25 oktober Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de 
wijdingsdatum niet bekend is 
8.30u Ter ere van de H. Apostel Petrus 

Woensdag 26 oktober 
8.30u Plev v Maria Smeets uit dankbaarheid 

 

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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Donderdag 27 oktober  
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

Vrijdag 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen 

8.30u tot lof en zegen aan de Heer 

Zaterdag 29 oktober  
18.00u; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  
Krux; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken en 
noodlijdenden 

Zondag 30 oktober 31
e 
Zondag door het jaar 

11.00u gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad;  

15.00u Gravenzegening Alg. Kerkhof 

15.00u Urnenzegening RK Urnenhof 

Maandag 31 oktober  
8.30u Voor het geestelijk welzijn van de parochianen  
Dinsdag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen  
8.30u H. Mis in de Michiel 
19.00u Requiemmis gestpljrd overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo; 
ev. v zielenrust van de overleden leden vd Familie Simonis-Tummers; v levende leden 
van fam Cremers   
Woensdag 2 november Allerzielen  Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
8.30u H. Mis in de Michiel 
19.00u (met Canticorum) voor alle overleden parochianen; De namen van de overledenen 
sinds vorig jaar Allerzielen zullen worden genoemd. Voor hen wordt een kaarsje 
opgestoken 
Zaterdag 5 november  
18.00u gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ter ere van het Onbevlekte Hart van Maria voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom 

Zondag 6 november 32
e
 zondag door het jaar, Hoogfeest H. Willibrord, bisschop 

Verkondiger van ons geloof, Patroon van de Ned. Kerkprovincie  

11.00u pl1ejrd voor Bèr Lejeune; plev  Maria Josephina Robertz; pljrd v Jan en Miny 

Reijnders-Kuijpers en v overledenen vd fam. Reijnders-Kuijpers; gestplev v ouders 

Martijn en Lie Canisius-van Leeuwen  en hun dochter Marion;; gestplev v Hans Gerards 

en zijn ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus; gestplev voor zielenrust v past-deken mgr 

Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders, de echtelieden Janssen-de Ponti, en de 

zielenrust van zijn broer en zusters; voor Emma Thijssen-Sevens 

Zaterdag 12 november 

18.00u gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; ; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor 

de zieken en noodlijdenden  

Zondag 13 november 33
e
 Zondag door het jaar   

10.00u Oecumenische Gebedsdienst Klaproosdag (met Petruskoor en Philharmonie) 

11.30u (let op afwijkende tijd!) St. Hubertusmis met medewerking van 

Jachthoornensemble; Hubertusbroodzegening  

Zaterdag 19 november  
18.00u gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  

Catharina Krux; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken  
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en noodlijdenden  

Zondag 20 november Christus, Koning van het Heelal (34
e
 en laatste zondag van het 

kerkelijk jaar)  

11.00u plev ter nagedachtenis van Ria Roodenburg; pljrd voor Elly Muijters 
 

Van Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 23 oktober 30

e
 Zondag door het jaar    

9.30u H. Mis in de Basiliek; géén dienst in de Michielskerk 
Zondag 30 oktober 31

e
 Zondag door het jaar (met Schola Sittardiensis Sanctus 

Michael)) 
9.30u. gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux;  
Maandag 31 oktober  
8.30u ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D) 
Dinsdag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen 
8.30u plev levende en overleden leden van het Acolietencollege St. Petrus; plev tev. de H. 
Engelbewaarders uit dankbaarheid van bescherming en leiding (D); voor overl. ouders 
Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen en voor Hub Moonen. 
Woensdag 2 november Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen 
Voor onze overleden parochianen. Voor hen wordt een kaarsje opgestoken. De namen van 
de overledenen sinds vorig jaar Allerzielen zullen worden genoemd  
8.30u; ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 3 november H. Hubertus, bisschop 
8.30u ev overleden ouders Kleikamp-Cremers; uit dankbaarheid vw Christus' permanente 
aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)  
10.30-12.00u Open Kerk 
Vrijdag 4 november H. Carolus Borromeus, bisschop. Eerste vrijdag van de maand 

8.30u gestev t.e.v. het Heilig Hart van Jezus 

Zondag 6 november 32
e
 Zondag door het jaar  H. Willibrord, Bisschop, verkondiger 

van ons geloof, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie 
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

Maandag 7 november 

8.30u voor Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en voor Theodoor en Gertruda 

Fijen  

Dinsdag 8 november  
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 

Woensdag 9 november Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek  

8.30u voor het geestelijk welzijn van de parochianen 

Donderdag 10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleraar  

8.30u voor de overl vd fam. Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid 

Vrijdag 11 november H. Martinus (van Tours), bisschop  

8.30u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) 

 

    ST.-MICHIELSKERK   
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Zondag 13 november 33
e
 Zondag door het jaar     

8.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; 

Maandag 14 november 
8.30u ter ere van de H. Geest 
Dinsdag 15 november 
8.30u  voor Paul Nully 
Woensdag 16 november  
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Donderdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Vrijdag 18 november 
8.30u Voor weldoeners van de parochie 
Zondag 20 november Hoogfeest Christus, Koning van het heelal (34

e
 en laatste 

zondag van het kerkelijk jaar)  
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux 

Maandag 21 november Opdracht van de heilige Maagd Maria 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

Dinsdag 22 november H. Cecilia, maagd en martelares 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 

Woensdag 23 november  
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 

Donderdag 24 november HH. Andreas Dũng, Lac, priester en gezellen, martelaren van 

Vietnam 
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

Vrijdag 25 november 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
 

 
Zondag 23 oktober 30

e
 Zondag door het jaar  Wereldmissiedag 

9.30u v. jaardienst voor Piet Veugen; v de overl. Victor Emanuel Simon; overl.  
echtp.Caulfield-Tholen;  gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux  
Donderdag 27 oktober                                
10.30u voor de overl. Angelique Legina Ridderstraat; v de kinderen v/d Kinderkrans; 
overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 29 oktober   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 30 oktober  
H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek                 

9.30u overl. ouders Castro-Schellinx; overl echtp. Caulfield-Tholen; v. de levende en 
overl. leden v/d Aartsbroederschap. 
Donderdag 3 november 
10.30u gest. jaardienst Mulder den Boer; v de kinderen v/d Kinderkrans; de over. leden  

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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v/d Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 5 november   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 7 november 32

e
 Zondag door het jaar                  

H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek  
Donderdag 10 november H. Josafat, bisschop en martelaar. 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. 
Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 12 november 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.    
Zondag 13 november  33

e
 Zondag door het jaar  

H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek  
Donderdag 17 november    
10.30u  v de kinderen v/d Kinder-krans; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 19 november Opdracht van de Heilige Maagd Maria 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 20 november   
H. Mis in de Michielskerk; géén dienst in de Basiliek 
Donderdag 24 november   
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. overl. leden 
Aartsbroederschap.  
Zaterdag 26 november Z. Maria Helena Stollenwerk 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
 

 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 14 november (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, behalve op maandag. 

 

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

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

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 
 
ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF: ZONDAG 30 OKTOBER 15 UUR 
Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen 
met as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige 
gebedsdienst en ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is 
gekomen. Deze RK Urnenhof is geen opbergruimte of iets dergelijks, maar het is een 
“gewijde” begraafplaats. Daarom ook willen wij ons op zondag 30 oktober a.s. aansluiten 
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bij het wereldwijde gebed van onze Kerk en houden we in de RK Urnenhof om 15.00 uur 
de ALLERZIELENDIENST. Er wordt een bidprentje uitgereikt met daarop de namen van 
iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn bijgezet. Het met het parochiekoor Cantate 
uit Overhoven gefuseerde Bernadettekoor zal deze dienst opluisteren.  

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 4 november (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie 

in de parochie rondgebracht. 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.  
 

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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Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het 

volgende parochieblad tot 12 november bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, 

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

Fiddelers. 

Alle overleden parochianen van het afgelopen jaar worden herdacht in de H. Mis 

van Allerzielen op woensdag 2 november om 19.00 uur in de Petruskerk 
 
 

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) 

30
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 22 okt 19.00 u Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 

woensdag 26 okt 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

31
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 29 okt 19.00 u Voor alle zieken in de parochie 

woensdag 2 nov vervalt Allerzielen De helige Mis is in de Petruskerk om 19.00u  

32
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 5 nov 19.00 u Voor het bestuur van ons Bisdom 

woensdag 9 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

33
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 12 nov 19.00 u Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 

woensdag 16 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

zaterdag 19 nov 19.00 u Voor alle zieken in de parochie 

woensdag 23 nov 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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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 23 oktober: 30
e
 zondag door het jaar  11.00 uur  SING4U                                                  

Verjaardag Chrid Gruisen; nadienst Jan Haas                                                                                                                              

Zondag 30 oktober: Allerheiligen, Allerzielen  11.00 uur Cantate                                           

Voor alle overledenen in onze parochie                                                                                                                                     

Zondag  6 november: 32
e
 zondag door het jaar  11.00 uur Cantate                                             

Voor onze overleden weldoeners; jaardienst Elisabeth Gruisen-Jessen en alle overleden 

kinderen, schoondochters en schoonzoons; bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan, het 

Gouden Jubileum, van dameskoor Cantate en voor de leden en overleden leden; 

zeswekendienst Jan Haas                                                                                                                              

Zondag 13 november: 33
e
 zondag door het jaar, tevens gezinsviering St. Maarten                               

     11.00 uur The Voices of Kids                                    

Voor de Britse soldaat John Alexander Devine; pater Leon Goertz; Mieke Meeuws                                                                

 

Zondag 20 november: Christus Koning v.h. heelal    

     11.00 uur Schola                                                        

Eerste jaardienst Marjo Appelmans 

 

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. Ook kinderen 

kunnen de rozenkrans bidden. Op de site 

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=rozenkrans kan een boekje 

aangevraagd worden om kinderen te helpen de rozenkrans te bidden. Als parochie zijn wij 

aangesloten bij de landelijke organisatie Kinderen bidden voor kinderen. Op dit moment 

wordt er gebeden om vrede en voor Oekraïense kinderen. 

 

GEDOOPT  Op 11 september is gedoopt Aiveyènne Oetomo, Erasmusstraat 23 Sittard. 

 

OVERLEDEN 

Jaak Donners, hij woonde aan de Limbrichterweg 13. Hij mocht 92 jaar worden. Zijn 

uitvaart was vrijdag 2 september, waarna hij werd begraven op de begraafplaats Lahrhof.                                                                             

Tiny Stevens-Mulders, lang woonde zijn aan de Cortenbachstraat, echter het laatste jaar 

woonde zij in Groningen bij haar dochter. Zij mocht 82 jaar worden. De zeswekendienst 

was op 16 oktober.                                                                                                                                    

Paul Salden, Silverstaete 121, overleed op 27 september. Hij werd 89 jaar. We namen 

afscheid van hem in het crematorium Nedermaas op 1 oktober. 

Jan Haas, hij woonde aan de Heistraat 64. Hij mocht 67 jaar worden. Zijn zeswekendienst 

wordt gehouden op 6 november. 
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ALLERHEILIGEN                                                                                                                                     

Allerheiligen en Allerzielen worden in onze kerk samen gevierd op zondag 30 

oktober 2021 om 11.00 uur. In onze parochiegemeenschap herdenken wij dan de 

overledenen, die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd en wiens naam in de 

gedachteniskapel hangt. Ook zullen er gedachtenisprentjes uitgedeeld worden waarop de 

namen vermeld staan van de overledenen sinds 1 november 2021. 

 

GOUDEN JUBILEUM CANTATE     

Op zondag 6 november viert ons parochiekoor “Cantate” hun 50-jarig jubileum. Het 

dameskoor werd in het najaar van 1972 opgericht door pater Vergouwen. Hij was tevens 

de eerste dirigent van het koor. Na zijn vertrek naar Eindhoven volgden nog enkele 

dirigenten hem op, maar het koor staat al heel lang onder de bezielende leiding van mevr 

Irène Elie-Pinckaert. Het koor zal op zondag 6 november op feestelijke wijze de H. Mis 

opluisteren. De parochie feliciteert hen met deze mijlpaal. We hopen dat ze  nog lang 

mogen zingen in onze mooie kerk.  

 

GEZINSVIERING SINT MAARTEN                                                                                                                                                              

Op zondag 13 november is er weer een gezinsviering in onze kerk. De kinderen van de 

basisschool spelen het spel van St. Maarten. Het kinderkoor "The Voices of Kids" zingt 

weer passende liedjes. De Eucharistieviering begint op 11.00 uur. Kinderen, ouders en alle 

belangstellenden zijn weer van harte uitgenodigd!                                                                              

Op 10 november om 18.00 uur is de jaarlijkse St. Maartenstoet in Overhoven. Er wordt in 

de kerk eerst het St. Maartensspel gespeeld, waarna de optocht gehouden zal  worden. 

Kinderen, ouders en alle belangstellenden zijn weer van harte uitgenodigd en we hopen 

dat alle kinderen een mooi versierde lampion zullen meebrengen. Er 

worden prijzen gegeven voor de mooiste lampionnen! 

 

VOOR DE VROEGE PLANNERS:     
Op zondag 11 december  om 15.00 uur  is er een Advents- en 

Kerstconcert in H. Hartkerk! 

 

KOFFIEDRINKEN 

U bent van harte welkom op zondag 6 november na de eucharistieviering een kopje 

koffie te komen drinken in ons parochiezaaltje.                                                                      

 

THUISCOMMUNIE 

Op zondag 13 november 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                                                                                                                                      
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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 9 november aanleveren. 

                                                                              

Uitnodiging diakenwijding kapelaan José Guerrero 
Van harte nodigen wij u uit voor de diakenwijding van onze a.s. kapelaan José Guerrero 

op zaterdag 29 oktober om 10.30u in de Kathedraal van Roermond. Wij hopen dat u deze 

voor hem en voor ons bisdom belangrijke dag wilt meevieren! 

 

 

Eerste diakonale assistentie kapelaan Guerrero 
Op zondag 30 oktober zal diaken-kapelaan José Guerrero voor de eerste keer diakonale 

assistentie verlenen in de Petruskerk in de Hoogmis van 11.00u. U bent van harte 

uitgenodigd deze H. Mis mee te vieren. Aansluitend is er gelegenheid om in de kerk de 

kapelaan te feliciteren. (✉✉✉✉de kapelaan spaart voor een laptop en een auto…). 

 

Hoe zit het nou? 
Kapelaan José is al 8 jaar in Nederland en is tot aan zijn priesterwijding student van het 

seminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Dit is een seminarie van de 

Neocatechumenale Weg. De studenten ontvangen op het seminarie van Cadier en Keer 

(Blankenberg) hun geestelijke vorming en gaan voor de lessen naar het Grootsemenarie 
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Rolduc in Kerkrade.  In tegenstelling tot de meeste Indiase priesterstudenten worden deze 

seminaristen in het bisdom Roermond gewijd en blijven hier ook. Terwijl de Indiase 

priesters door hun bisschop in India worden gewijd en ook weer vroeg of laat teruggaan 

naar India, blijven de priesters van Redemptoris Mater in ons bisdom.  

Binnen de gemeenschap van de Neocatechumenale weg is het gebruik dat de studenten al 

enige tijd vóór hun wijding ‘priesterkleding’ dragen.  

Vóór de diakenwijding fungeerde aspirant-kapelaan Guerrero als lector en acoliet in de 

vieringen. Na de diakenwijding gaat hij de priester assisteren bij de viering van de 

Eucharistie. De diaken leest het Evangelie voor, kan preken en assisteert aan het altaar. 

Hij draagt daarbij een speciaal gewaad: de dalmatiek (kazuifel met mouwen). Ook mag hij 

het Doopsel toedienen.  

Op 3 juni 2023 wordt diaken-kapelaan Guerrero – Deo volente – priester gewijd en kan 

dan zelfstandig de H. Mis opdragen. 

Eén van de taken van de kapelaan is het geven van catechese aan communicanten, 

vormelingen en hun ouders, het dopen en de voorbereiding daarop en de 

jongerenpastoraal (ZMC, Tienerclub). Kapelaan Guerrero is benoemd voor alle parochies 

waarvan de deken pastoor is (Petrus, Basiliek, Michiel, Baandert, Limbrichterveld, 

Overhoven, Broeksittard, Vrangendael en Sanderbout en tijdelijk ook Leyenbroek, 

Ophoven en Munstergeleen). 
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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 

Asp. kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10 06 19561396 

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: 

Asp. Kapelaan J. Guerrero 

06 19561396 

mbt pastoraal zieken en ouderen: 

Deken R. Merkx:  4512275 

Assistent H. Peters   4512497 

mbt contact zorginstellingen: 

  Diaken R. Fleischeuer  4528072 
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ALLERZIELEN 

 

 
 

Een gebed voor de overledenen 

 

God onze Heer, 

Gij houdt van mensen 

zoals een Vader van zijn kinderen. 

Wij  vertrouwen al onze dierbare overledenen toe 

aan uw liefde die geen grenzen kent. 

Wij zijn U dankbaar 

voor al het goede 

dat Gij ons door deze mensen gegeven hebt 

en waardoor zij voor ons 

een blijvend teken zijn geworden van uw liefde. 

Breng hen nu thuis in de vreugde 

van uw Rijk waaraan geen einde komt. 

Richt onze ogen op Jezus 

die voor ons de weg, de waarheid en het leven is. 

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 


