
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

26
e
 jrg. nr. 1 - 26 november 2022 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 7 januari 2023  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

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

Van Advent naar Pasen 
Het nieuwe kerkelijke jaar gaat beginnen! Op zondag 27 

november vieren we de eerste zondag van de Advent: het 

christelijke ‘Nieuwjaar’. Er is geen geknal van vuurwerk of 

champagnekurken: we starten het nieuwe jaar in alle stilte. We 

laten zelfs in de Eucharistie het ‘Gloria, Eer aan God’ 

achterwege om de stilte en ingetogenheid niet te verstoren. 

Advent is een tijd van wachten met stijgende spanning. Er wordt 

een adventskrans opgehangen om in zekere zin de spanning te 

verhogen. Vier kaarsen staan er op de krans en het is ‘geen 

gezicht’ als ze niet alle vier branden! We moeten geduld hebben. 

Ons verlangen moet beproefd worden, vergroot! De liturgische kleur wordt ‘paars’, 

dezelfde kleur die we ook gebruiken bij de uitvaart. In zekere zin ‘treuren’ we omdat we 

naar iets verlangen dat er nog niet is.  

In de lezingen van de Mis worden we op pad gezet met het volk van Israël dat verlangt 

naar de terugkeer uit de ballingschap. We horen de prachtige woorden van de profeet 

Jesaja die keer op keer zijn volk moed inspreekt. We zingen het prachtige ‘Rorate Caeli’ 

dat gebaseerd is op de teksten van deze profeet: ‘Wees niet vertoornd op uw volk, Heer. 

Wij hebben gezondigd maar laat ons niet in de steek! Ik troost u, mijn volk, weldra zal uw 

heil komen! Ik ben immers uw God!’  

En na vier weken opgevoerde spanning wordt het Kerstmis. Het ongelofelijke wordt 

werkelijkheid. Wie had ooit kunnen denken dat God op deze manier zijn volk zou gaan 

redden? De grote God, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar 

is, die God wordt geboren op aarde. En Hij komt niet met veel ‘bravour’, niet met donder 

en bliksem, niets van dat al. God wordt geboren als kind van arme ouders. Zelfs een 

herberg bood geen plaats voor Hem. Maar dat was juist Gods bedoeling. Hij nam 

genoegen met een schamele stal. Tussen de beesten kwam Hij ter wereld. Zó groot is onze 

God dat Hij zichzelf klein kan maken uit liefde voor ons. Niet de groten der aarde zijn de 

eerste getuigen van Zijn geboorte maar herders. Daklozen die voor niets anders goed zijn 

dan om op schapen te passen. 

Het lijkt onbegrijpelijk. En het zou nog lang duren voordat de mensheid ten volle zou 

begrijpen waarom God op deze mensonwaardige manier ter wereld moest komen.   

Daarvoor moest Jezus eerst nog rondtrekken met zijn leerlingen. Hij moest laten zien voor 

wie Hij écht was gekomen. Voor blinden en lammen, voor tollenaars en zondaars, voor 

mensen die zichzelf waardeloos vinden. Voor mensen als u en ik, die lijden aan het leven, 

die zich klein en onmachtig voelen om onze complexe wereld leefbaar te maken, om ons 

eigen leven zin te geven en het uit te houden te midden van zoveel pijn, ziekte, oorlogen 

en falen. Daarom koos Jezus ervoor om solidair te zijn met de lijdende mens. Daarom 

koos Hij de weg van het kruis. Hij wilde sterven zoals Hij was geboren: als de minste van 

allen. Als een slaaf. Maar als daar het verhaal zou eindigen, hadden we kunnen zeggen: 

fijn dat God zó solidair is maar wat hebben we daaraan? Maar het verhaal eindigt niet bij 

het kruis. Op de eerste dag van de week (onze zondag) zien vrouwen die het graf 

bezoeken, dat de steen is weggerold. ‘Waarom zoeken jullie de Levende in het graf? Hij is 

niet hier, Hij is verrezen.’ En de verrezen Heer laat zich keer op keer zien aan zijn 
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leerlingen juist op momenten dat zij het niet ‘zien zitten’. Aan de Emmausgangers die 

zeggen ‘Het wordt toch niks meer’. Aan Petrus die zegt: ‘Laten we alles vergeten en weer 

gaan vissen.’ Aan Thomas die er allemaal niks van gelooft. Aan u en aan mij, die soms 

denken: ‘Waar doe ik het allemaal voor? Is er dan niemand die mij helpt? Hoe houd ik het 

uit in dit leven?’ Hij helpt want Hij lééft! 

De boodschap van Kerstmis wordt duidelijk met Pasen. Maar Pasen is geen eindpunt maar 

een begin! Na de Hemelvaart zendt God zijn Geest om voor altijd bij ons te blijven. Wij 

zijn verloste mensen! Verlost van zonde en dood, verlost van uitzichtsloosheid en 

wanhoop. We zijn verlost omdat God ons niet wilde overlaten aan de dood want Zijn 

liefde voor ons is grenzeloos. Zelfs over de dood heen! 

Zalig Kerstmis! 

Rob Merkx, deken  

 

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:     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! 

 

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) 

 

Overleden 
Corry Wormer-Op het Veld    87 jaar † 23-08-2022 

Mim Dohmen-Goossens     85 jaar † 30-10-2022 

Vic(torine) Beckers-Smeets    86 jaar †  2-11-2022  

Jan Streukens      87 jaar †  7-11-2022 

 

 Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  
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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 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! 

 

 

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 J. Guerrero, Kloosterplein 10, 

 06 19561396 

   Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard 

  4512497 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël 

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

NL51INGB0001032540  of  NL98RABO 0147603676 

 

 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
 

December: Voor vrijwilligersorganisaties bidden wij dat organisaties zonder 

winstoogmerk die zich inzetten voor de menselijke ontwikkeling, mensen vinden die 

bekommerd zijn om het algemeen welzijn en die onophoudelijk zoeken naar nieuwe 

wegen voor internationale samenwerking. 

Januari: Voor opvoeders Bidden wij dat opvoeders geloofwaardige getuigen zijn 

die broederschap in plaats van rivaliteit onderwijzen en vooral de meest kwetsbare 

jongeren helpen. 

Gedoopt 
Elise van Cleef 30 oktober 2022 
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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 2 december en ook 24 

december. Op 6 januari vervalt de Communie. We bellen altijd van tevoren om een 

afspraak te maken en houden rekening met uw mogelijkheden. Maak gebruik van deze 

‘service’! Wij komen graag! 

 

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 

Michiel is veel kleiner en dus makkelijker en goedkoper te verwarmen, zeker met de 

huidige brandstofprijzen. 

 

Kerstconcert Sittards Mannenkoor Si-Tard 
Op 23 december om 19.30u vindt in de  Grote Kerk een 

Kerstconcert plaats. 

Het Sittards Mannenkoor Si-Tard zal een aantal liederen 

als samenzang brengen heeft als gasten het 

Koperensemble van St Joseph en als jong talent 

zang/gitaar Aukje Hermanns. 

Het koor brengt luchtige en traditionele Kerstwerken, oa 

van Moritz Hauptmann, Cat Stevens en Dimitri 

Bortnijanski. Uiteraard zal het Stille Nacht van Gruber 

niet ontbreken. 

Si-Tard staat sinds enkele maanden onder leiding van dirigent Hennie Ramaekers. De 

pianobegeleiding is in goede handen bij Leon Dijkstra. 

Van harte uitgenodigd !  

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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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 7 januari tot 18 februari 2023. 
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 26-12-2022 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 26 november  
18.00u v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath  Krux; overl 

grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis; nadienst voor Mim Dohmen-

Goossens, Jan Streukens, Vic(torine) Beckers-Smeets, Corry Wormer-Op het Veld, Corrie 

Dols-Schmeitz, Vic Smeets en Sjra Leijendeckers 

Zondag 27 november 1
e
 Zondag van de Advent 

11.00u plzeswd voor Corry Dols-Schmeitz; pljrd voor Lou Maas 
Zaterdag 3 december H. Franciscus Xaverius, priester 
18.00u ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 
bisdom  (D); gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Cath. Krux; gestpljrd voor Wil Sieben; nadienst voor Jan Streukens, Vic(torine) Beckers-
Smeets, Mim Dohmen-Goossens, Corry Wormer-Op het Veld, Corrie Dols-Schmeitz, Vic 
Smeets en Sjra Leijendeckers  
Zondag 4 december 2

e
 Zondag van de Advent (met Petruskoor) 

11.00u gestplev em-deken Cees Buschman gestplev Rie en Joop Rutgers; pl4ejrd voor Jo 

Winants; pl1
e
jrd Mia Vrijssen-Luijben 

Zaterdag 10 december 
18.00u gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); nadienst voor Jan Streukens, en Vic(torine) Beckers-Smeets 
Zondag 11 december, 3

e
 Zondag van de Advent, Zondag ‘Gaudete’ (Met Basiliekkoor) 

11.00u gestpljrd Victor Eijckeler en Elly Eijckeler-Tummers; gestpljrd Jack en Gerty 

Hage-Simonis en familie; gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; voor 

Emma Thijssen-Sevens 

Zaterdag 17 december  
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); pljrd voor de overl ouders Wijshoff-Bormans; nadienst voor Jan 
Streukens en Vic(torine) Beckers-Smeets 

Zondag 18 december, 4
e
 Zondag van de Advent (met Petruskoor)   

11.00u Plzeswd Jan Streukens; pl1
e
 jrd voor Annelies van ’t Blik-Meijers; gestplev v 

overl echtelieden Ellie en Louis Corbeij-Gieskens 
Zaterdag 24 december  

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER  Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

Vanaf 14.00u Kerstcommunie aan zieken 

18.00u Gezinsmis en Kindje wiegen 

Plev voor Louis Beursgens  

20.30u Vigilie met samenzang 
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21.00u Nachtmis  (met Petruskoor) gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Catharina Krux; ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-
Bouwels uit dankbaarheid (D); ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 
zieken en noodlijdenden (D pljrd echtpaar Noteborn-Meertens  

Zondag 25 december Eerste Kerstdag (met Petruskoor) 

11.30u gestplev de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; voor 

overl.ouders Caris-Heemels  
Maandag 26 december Tweede Kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar 
11.00u pljrd voor ouders Fuchs-Robling 
Zaterdag 31 december 
18.00u Oudejaarsdankviering (H. Mis) 
Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag Heilige Maria, Moeder van God 
11.00u gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestpljrd overledenen vd fam Brouwers-Geraets  
Zaterdag 7 januari Openbaring des Heren 
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) 
 
 

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

Vanaf Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
Zondag 27 november 1

e
 Zondag van de Advent  

9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hub Cath Krux;  

Maandag 28 november  

8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 29 november  

8.30u  
Woensdag 30 november H. Andreas, apostel 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

Donderdag 1 december  

8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D); gestjrd 

echtpaar Schickx-Tummers 
Vrijdag 2 december Eerste vrijdag van de maand H. Franciscus Xaverius, priester 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)  

Zondag 4 december, 2
e
 Zondag van de Advent 

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

Maandag 5 december  
8.30u tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding 
te geven (D) voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en voor Jakob en Anna Cremers 
en Theodoor en Gertruda Fijen  
Dinsdag 6 december  
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 

    ST.-MICHIELSKERK   
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8.30u tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven (D); voor de 

actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Donderdag 8 december Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, Patroonsfeest 
Bisdom Roermond 
8.30u ev voor de zielenrust  v alle overleden priesters, diakens en missionarissen van het 

bisdom Roermond 
Vrijdag 9 december 
8.30u gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo; ev voor de 

zielenrust v alle overleden priesters, diakens en missionarissen vh bisdom Roermond (D) 

Zondag 11 december, 3
e
 Zondag van de Advent, Zondag ‘Gaudete’ (Met Basiliekkoor) 

9.30u plzeswd Victorine Beckers-Smeets; gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; v overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Maandag 12 december  
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)  

Dinsdag 13 december H. Lucia, maagd en martelares 
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-
Brandts uit dankbaarheid 
Woensdag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester 
en kerkleraar 

8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 15 december 
8.30u voor Irma Jamar en overl. ouders Jamar-Martens  
Vrijdag 16 december 

8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

Zaterdag 17 december  
18.00u  voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 

Zondag 18 december, 4
e
 Zondag van de Advent (Met Basiliekkoor) 

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestichte jaardienst voor Liza Joosten; voor de ouders Boers-Kirkels en 
dochter Annie en zwager Jos Welling en pastoor Quanjel; overl echtp. Caulfield-Tholen 
Maandag 19 december 
8.30u ev v d overl van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid(D) 

Dinsdag 20 december 

8.30u voor Paul Nully 

15.00u Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis 

Woensdag 21 december 
8.30u  

Donderdag 22 december  

8.30u voor de weldoeners van de parochie 

Vrijdag 23 december  

9.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 

Zaterdag 24 december Hoogfeest Geboorte van de Heer, Heilige Kerstavond en 

Kerstnacht 
22.30 Vigilie met samenzang 
23.00u Nachtmis gestplev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord 

Zondag 25 december Eerste Kerstdag Dageraadsmis  
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9.30u  gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ev v overledenen vd fam Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid 

(D); gestplev v overl familie Dols-Kusters; gestplev v overl. echtpaar Jan en Corry 

Wetzels-Wilms 
Maandag 26 december Tweede kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar 
9.30u pljrd voor overl. ouders Fuchs-Robling  
Dinsdag 27 december H. Johannes, apostel en evangelist  

8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen  

Woensdag 28 december HH Onnozele Kinderen, martelaren 

8.30u  
Donderdag 29 december Heilig Familie, Jezus, Maria, Jozef. 
8.30u gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en Joop Rutgers en alle levende en 
overl leden vd fam Rutgers-Hulst; overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis  

Vrijdag 30 december 

8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 

Zondag 1 januari Heilige Maria, Moeder van God 
9.30 uur v overl. echtp. Caulfield-Tholen Gestichte jaardienst voor Mevr. 

Oberndorff; v de levende en overl. leden Aartsbroederschap; gestplev vd 

zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;  

Maandag 2 januari 22 HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, 

bisschopppen en kerkleraren 
8.30u ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D;) voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en voor Jakob en Anna 
Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen; Els Merkx-de Vaan.  

Dinsdag 3 januari 
8.30u tev. de HH Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D)  

Woensdag 4 januari  

8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven (D) 

Donderdag 5 januari  
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D) 

Vrijdag 6 januari  

8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 

 

 
Donderdag 1 december                                
10.30u voor Jean Eggen en familie Haustermans-Momm; voor de kinderen v/d 
Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 3 december  H. Franciscus Xaverius, priester 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 8 december Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, Patroonsfeest 
Bisdom Roermond 

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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10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; de over. leden v/d Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 10 december   
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 15 december. 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. 
Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 17 december 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zondag 18 december  
14.30u Kerstconcert 

Donderdag 22 december    
10.30u v de kinderen v/d Kinderkrans; v overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 

   Zaterdag 24 december  
9.00u voor Just Kroon, overl. ouders Castro-Schellinx; voor de levende en overl. leden 
Aartsbroederschap; v overl. echtp. Caulfield-Tholen 
KERSTAVOND: Er is géén Nachtmis in de Basiliek! 
De Basiliek is open van 14-16 uur 

Zondag 25 december HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER Eerste Kerstdag 
9.30u v overl. echtp. Caulfield-Tholen 
De Basiliek is open van 14 – 16 uur 
Maandag 26 december Tweede Kerstdag  geen H. Mis in de Basiliek 
De Basiliek is open van 14 – 16 uur 
Donderdag 29 december   
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v.d. overl. leden Aartsbroederschap  
Donderdag 5 januari   
10.30u v mevr. Tiny Kroon wegens verjaardag; v kinderen v.d. Kinderkrans; v overl. 
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 7 januari 
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  (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. 

 

Kerstconcert Basiliek 
Op zondag 18 december 2022  is er om 14.00 uur een kerstconcert in de Basiliek in 

Sittard. 
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De meewerkende artiesten en muzikanten zijn:  René Haustermans, 

Windjkrach 5 uit Obbicht en Dorry en Jef uit Maastricht 

De entree is vrij, maar wij vertrouwen op een ruime vrijwillige bijdrage na 

afloop van het concert. 

Zorg dat U deze datum vrij houdt en er bij bent. Het concert duurt ongeveer 

anderhalf uur zodat wij op tijd klaar zijn voor de finale van het WK 

voetbal. 

 

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

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

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 2 december en op 24 december 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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1
e 

ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 26 nov 19.00 Jrd Ouders Hendriks-Spijkers, zoon Vic, dochter Bep en Huub 

woensdag 30 nov 19.00 fam J.Diederen 

2
e 

ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 3 dec 19.00 Voor alle zieken in onze parochie 

woensdag 7 dec 19.00 fam J.Diederen 

3
e 

ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 10 dec 19.00 Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 

woensdag 14 dec 19.00 fam J.Diederen 

4
e 

ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 17 dec 19.00 Voor alle zieken in onze parochie 

woensdag 21 dec 19.00 fam J.Diederen 

KERSTMIS 

zaterdag 24 dec  Geen H.Mis 

woensdag 28 dec 19.00 fam J.Diederen 

MARIA, MOEDER VAN GOD 
zaterdag 31 dec  Geen H.Mis 

woensdag 4 jan 19.00 fam J.Diederen 
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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 21 december bij Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, 

Kerkbestuur, Administratie 4512275 en Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 

In het algemene deel vindt u een rooster met alle H.Missen van Kerstmis en Nieuwjaar. 

 

 
 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 

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

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

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

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

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314                                               

Rabobank: NL60RABO0147635594) 

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga 

naar parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream 

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk 

Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids 

De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online 

vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien). 
 

 

Zondag 27 november: 1
e
 zondag van de advent 11.00 uur Volkszang   

Britse soldaat Alexander Devine                                                                                                                                                               

Zondag  4 december: 2
e
 zondag van de advent 11.00 uur The Voices of Kids 

tevens gezinsviering   
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Zondag 11 december: 3
e
 zondag van de advent 11.00 uur Cantate 

Jaardienst Corrie Frissen-van Hoef; jrd. Ria Schaeken-Kelderman; 1epljrd Wil Pelzers  
Zondag 18 december: 4

e
 zondag van de advent 11.00 uur Volkszang 

 

 KERSTMIS 

Zaterdag 24 dec.: Vigilie van Kerstmis 18.00 uur 

The Voices of Kids tevens gezinsviering   

Voor Leo en Mia Reul, Willem en Elisabeth Verleng, 

zuster Christina Op den Kamp, Louise Boetzkes, 

Aukje Thomasen; Leentje Fleischeuer-Meulenberg, 

Paul Cox en Lieske Cox-Lauta van Aysma 

 deze  intenties worden gelezen in alle H. Missen met 

Kerstmis                                                                                                                       

 

Zaterdag 24 dec.: Vigilie van Kerstmis                     20.00 uur     Sound 70                          

Zondag 25 dec.:    Geboorte van Jezus – Kerstmis  11.00 uur      Cantate                                                                                  

Maandag 26 dec.: H. Stefanus                               11.00 uur      Volkszang                                        

 

Zondag 1 januari: Octaaf van Kerstmis     11.00 uur       Volkszang 

 

OVERLEDEN 

Op 5 november 2022 overleed Annie Smeets-Goossens zij werd 90 jaar. Zij woonde op 

Gelderhof, maar de laatste periode in een zorgcentrum. Vele jaren zat zij op het 

parochiekantoor en was zij collectante. De afscheidsdienst was 11 november in het 

crematorium.  

Ook overleden is Louis Mertens, Rijksweg Noord 170D. Zijn uitvaart was zaterdag 12 

november. Hij is 83 jaar geworden.                                                                                                                                                                           

Dat zij moge rusten in vrede.  

 

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. 

 

SINT SOEP 

Op zondag 4 december organiseert de stichting ‘Leif en Leid’ weer een gezellig samenzijn 

met soep en brood. Iedereen is vanaf  12.00 uur van harte welkom in ons parochiezaaltje.  

En een vrije gift ook. 
 

ADVENT- EN KERSTCONCERT “HYMNS OF HOPE” 
Op zondag 11 december om 15.00 uur vindt er in de parochiekerk H. Hart van Jezus te 

Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard) een advent- en kerstconcert plaats met 

als thema “Hymns of hope”. Een thema dat in deze dagen zeker zal aanspreken 



  15 

Het concert wordt verzorgd door kinderkoor “The Voices of Kids”, Zanggroep “De 

Hofzèngesj” & mezzosopraan Ellen Zimmer. Aansluitend bent u van harte welkom voor 

de nazit met warme chocomel en iets lekkers in het naastgelegen Gelderhof. U bent van 

harte welkom! Toegang: vrije gave. 
Dit concert komt tot stand dankzij Stichting Kinderkoor “The Voices of Kids” & Stichting 

“Behoud Franse Klooster”, in samenwerking met Parochie H. Hart Overhoven & 

Partners in Welzijn (Gelderhof). 

Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn (of voor hen die naderhand het concert nog 

eens willen terugkijken), ga hiervoor naar de livestream:  

parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream 

 

KERSTSTUKJES 

Ook dit jaar worden er door een 

aantal vrijwilligers kerststukjes 

gemaakt. U kunt een kerststukje 

reserveren t/m 12 december. 

Voorkeur heeft bestellen via het 

emailadres: parochieoverhoven

@gmail.com. Als het niet 

anders gaat, dan mag het ook 

telefonisch via: 06-12898993                                                                                       

Op de foto’s staan 

voorbeeldstukken. De echte 

stukjes kunnen iets afwijken van 

de foto. Kerststuk “boom” kost € 17,50 ; kerststuk “op bord”  kost € 15,- .                                                                                                     

Op verzoek kunnen ook kleinere stukken gemaakt worden van € 7,50 en € 10,-.  

                                                                                                                                                                                       

De bestelde kerststukjes kunnen worden afgehaald op zondag 18 december tussen 
12.00u en 12.30u. achter in de H. Hartkerk van Overhoven! Betaling graag contant bij 

het afhalen van het kerststuk. De opbrengst is voor het onderhoud- en instandhouding van 

ons kerkgebouw. Dit is hard nodig, vooral in deze tijden! Daarom bevelen wij deze actie 

van harte bij u aan. Alvast hartelijk dank! 

 

KERSTSTAL 
Ook dit jaar zal er door vele vrijwilligers weer een mooie kersstal worden gebouwd. Deze 

kunt u op beide kerstdagen bezoeken. Voor de exacte tijden verwijzen wij u naar onze 

facebookpagina ‘Kerk Overhoven’ en onze parochie website: www. 
parochieoverhoven.jouwweb.nl De kleine kersstalletjes staan al vanaf 6 december in de 

kerk met behulp van Vidar in de kerk. Dit i.v.m. het advent/kerstconcert. 

 

VRIJWILLIGERS 

Onze parochie  kan niet zonder vrijwilligers. Zij houden actief het belangrijke werk van 

de parochie in stand. Waar zouden we zijn zonder kosters, acolieten, misdienaars, 

collectanten, koren -kinderkoor The Voices of Kids, dameskoor Cantate, Gregoriaans 

koor, Sound 70-, cantors, organisten, bloemengroep, poetsgroep, mensen die maandelijks 

de koffie verzorgen, werkgroep gezinsvieringen, mensen die actief zijn bij de 
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voorbereiding op de Eerste H. Communie, het Vormsel, de doopvieringen en de 

begrafenissen, de thuiscommuniegroep, de klusjesgroep, degenen die de Kerststal 

verzorgen, de secretariaatsmedewerkers, de financiële administrateurs en de spontane 

medewerkers bij activiteiten? Wat zouden we als gemeenschap zijn zonder hen? 

We zijn dankbaar voor al onze vrijwilligers en bedanken hen daarom aan het einde van dit 

jaar weer voor al hun inzet en inspanning! We hopen ook volgend jaar weer op hen te 

kunnen rekenen. Maar ook bij onze vrijwilligers vindt er vergrijzing plaats. Daarom zou 

het fijn zijn als u onze vrijwilligers komt versterken. Informatie over alle werkgroepen 

vindt u op onze parochiewebsite: www.parochieoverhoven.jouwweb.nl  

 

VREDESLICHT, EEN LICHT DAT VERBINDT 

Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken aan de Vredesvlam door een Oostenrijks kind in 

de in Bethlehem. Vervolgens wordt het door kinderen over de hele wereld verder 

verspreid. Zo ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat ene kleine 

vlammetje een zee van licht, een baken, dat ons in het donker de weg wijst naar de vrede. 

Scouts zorgen vanaf het begin van de actie voor de verspreiding tot in de kleinste dorpen 

over de hele wereld. Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en 

vriendschap. 

Het Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons aan onze 

plicht ons voor de vrede in te zetten. Het Vredeslicht is een teken van hoop en 

vriendschap! 

In onze kerk kunt u het Vredeslicht weer afhalen na de H. Missen met Kerstmis. Mogen 

wij u vragen om iets mee te brengen waarin u het Vredeslicht kunt vervoeren? 

 

KOFFIEDRINKEN 

U bent van harte welkom op zondag 4 december na de eucharistieviering een kopje koffie 

te komen drinken in ons parochiezaaltje.                                                                      

 

THUISCOMMUNIE 

Op zondag 18 december wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners 

van het SGL  de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u 

zich nog opgeven via het parochiekantoor.                                                                                                                              

 

PAROCHIECENTRUM 

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 

10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de 

misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, 

ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor 

dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt 

bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het 

pastorale team. 

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 21 december aanleveren. 

 

 

 

Gratis huiszegen met Driekoningen 
Wie wel eens in Duitsland of Oostenrijk is 

geweest, heeft daar vast boven een deurpost 

de met krijt geschreven letters +C+M+B plus 

een sterretje en het jaartal gezien. Dit is de 

zogeheten huiszegen die met Driekoningen 

wordt uitgedeeld. De letters CMB staan voor 

‘Christus Mansionem Benedicat’, wat 

‘Christus zegen dit huis’ betekent. Maar de 

letters staan natuurlijk ook voor Caspar, 

Melchior en Balthazar, zoals de Driekoningen volgens de traditie heten.  

In Duitstalige landen is het ‘Sternsingen’ al jaren een grote traditie. Kinderen gaan 

verkleed als koningen langs de deuren om liedjes te zingen en te collecteren voor een 

goed doel. Overal waar ze geweest zijn, schrijven ze de huiszegen boven de deur. In 

Nederlandse parochies is die traditie een paar jaar geleden ook geïntroduceerd. Kinderen 

zingen in kerken, in zorgcentra of gaan zingend langs de deuren en delen dan kaarten met 

de huiszegen uit.  
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Ook in onze parochiefederatie is de huiszegen dit jaar verkrijgbaar in het weekeinde van 7 

en 8 januari, wanneer we het hoogfeest van Openbaring des Heren (Driekoningen) vieren, 

worden de kaarten uitgedeeld. 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
 

U bent van harte welkom  

voor een Nieuwjaarsontmoeting op  

zondag 1 januari 

aansluitend aan de Hoogmis, van 11.00u tot 13.30u  

op de Dekenale Pastorie, Kloosterplein 10.  

Wij hopen u te mogen begroeten. 

Federatiebestuur parochies Sittard 

 

 
 

 

 
Een stille plaats 

Temidden van dit leven hier 

vol onrust en gevaar, 

schept U in mij een stille plaats 

En neemt uw intrek daar. 

Een heiligdom van diepe rust 

geheel aan U gewijd, 

waar ik heel stil genieten mag 

van uw aanwezigheid. 

Een schuilplaats weg van het lawaai 

van heel mijn druk bestaan, 

een plek waar ik in kalme rust 

uw stem weer kan verstaan. 

Een kleine plaats, genadig stil 

gereinigd van gebreken, 

waar ik U, Heer, ontmoeten mag 

en stil met U mag spreken. 

 
John Oxenbham, uit: Gebeden voor drukke mensen, Ark 2006 
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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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