
  

 

 

 

 

 

 

  
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 
26e jrg. nr. 3 – 17 februari 2023 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 2 april 2023  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 
Zinvol vasten 
De uitgave van het parochieblad die hier voor u ligt, omvat vrijwel 

precies de Veertigdagentijd. Een mooi moment om eens stil te 

staan bij deze tijd die vroeger ‘de Vasten’ werd genoemd. 

Misschien al een teken: de naamsverandering. Geen ‘Vasten’ meer 

maar ‘Veertigdagentijd’. De nadruk ligt dus niet op het vasten zelf 

maar op de periode van veertig dagen van voorbereiding op Pasen. 

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot 

Paaszaterdag. Het zijn 7 volle weken en 4 dagen na aswoensdag 

maar de zondagen tellen niet mee. Zo komen we precies op 40 

dagen. Het getal ‘veertig’ heeft in de Bijbel een bijzondere 

betekenis. Veertig betekent: wachtend uitzien naar iets nieuws. Veertig dagen duurde de 

zondvloed, veertig jaar verbleef Mozes in Midjan voordat hij zijn volk uit Egypte leidde. 

Veertig jaar trok het volk van Israël door de woestijn voordat het ’t beloofde Land 

bereikte. Veertig dagen werd Jezus in de woestijn door de duivel op de proef gesteld, 

veertig dagen verscheen Jezus na de verrijzenis aan de leerlingen alvorens Hij naar de 

hemel opsteeg. Ons woord ‘quarantaine’ heeft er alles mee te maken: sinds de coronacrisis 

kent iedereen het! 

Veertigdagentijd: uitzien naar iets nieuws: Pasen! Zelfs iemand die niets heeft met het 

christendom wordt er blij van! De natuur ontluikt, nieuw leven alom!  

We zien uit naar iets nieuws en voelen de behoefte ook zelf ‘nieuw’ te worden. De vraag 

is dus: ‘In welk opzicht zou ik mij willen ‘vernieuwen’?’ En daarmee nemen we als 

gelovigen het leven van Christus als leidraad.  

De senioren onder ons kennen nog de oude vastenregels: gedurende de vasten éénmaal per 

dag een volle maaltijd, afzien van genotmiddelen, kinderen niet snoepen en dergelijke. In 

de zestiger en zeventiger jaren kwam de nadruk meer te liggen op het sociale aspect van 

de veertigdagentijd: samen delen (Vastenactie). Maar of daar nog zoveel mensen warm 

voor lopen…?  

Waar ging het ook weer om in de Veertigdagentijd? Om nieuw te worden. In zekere zin 

de ‘oude mens’ af te leggen en ‘nieuwe mensen’ te worden. En hoe je het ook wendt of 

keert: we komen toch weer uit bij de zonde. ‘Ik doe toch geen zonde?’, hoor ik veel 

mensen zeggen. En dan durf ik gerust te zeggen: ‘Nou, ik wél!’ Iedere keer opnieuw moet 

ik strijd voeren tegen mezelf. Als ik eerlijk ben, weet ik precies wat Christus van mij wil. 

En ik weet ook nog wáárom Hij dat van mij wil. Niet om mij aan banden te leggen maar 

omdat Hij mij liefheeft. Zoals ouders vaak tegen hun kinderen moeten zeggen: ‘En nú ga 

je je huiswerk maken, nú ga je je kamer opruimen…’ Dat zeggen ze toch niet om hun 

kinderen te pesten? Of alleen uit eigenbelang? Nee, ze willen het beste voor hun kroost. 

Zoals God het beste wil voor ieder van ons! Maar wij kiezen vaak voor het ‘mindere 

geluk’, voor het ‘korte-termijn-geluk’. ‘Ik mag toch ook wel eens een pleziertje hebben, ik 

mag toch ook wel eens…’  

Veertigdagentijd is de tijd van een nieuwe impuls in het volgen van Jezus Christus. Het 

stil maken in onszelf en vragen: ‘Heer, wijs mij de weg, laat mij zien wat u van mij wil en 

geef mij de kracht te doen wat U mij ingeeft.’  
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En dan krijgt de Veertigdagentijd een heel andere dimensie: het nieuw worden in Jezus 

Christus. Om daardoor te groeien naar de grootste ‘nieuwheid’ die Christus voor ons heeft 

verworven door zijn lijden en kruis: eeuwig leven voor ons! Alle aardse genoegens vallen 

in het niet bij de grootheid van de hoop die Christus ons schenkt. Veertigdagentijd: ons 

oriënteren op de eeuwigheid! 

Rob Merkx, deken  
 

 

VASTENACTIE 2023 
Mensen onderweg 

 

In 2023 kijkt Vastenactie naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De 

redenen waarom mensen dat doen, verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht 

vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zich de kostbare 

grond toe-eigent waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om 

geld te verdienen voor hun familie.  

Dit jaar zet Vastenactie één project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we 

mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu 

ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan 

proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen 

dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun 

eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

 

Hoe kunt u helpen? 
Schoffel, schep, gieter: € 12 
Zaad en gereedschap:€ 22 
Kruiwagen:€ 41 
Ploeg: € 85 
 

In het volgende parochieblad komt een uitgebreide 

beschrijving van het project te staan. 

 

Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achter in onze kerken en daar 

vindt u ook het Vastenzakje. Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat naar banknummer 

NL 51 INGB 0001 0325 40 van onze parochie of het diocesaan nummer van de 

vastenactie: NL 21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missieburo Roermond onder 

vermelding van ‘vastenactie 2023’.  

LET OP: vanwege kostenbesparingen is het gironummer 1996699 van „Kerk en Wereld 

dekenaat Sittard” opgeheven. 
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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:     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! 
 

Elke woensdag (tenzij anders aangegeven)                                                       Bijbelavond 
Verdieping - Samen met de zusters duiken we in de Bijbel. Wat heeft de 

Bijbel tegen jou te zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven 

toepassen?  

Begin: 19.00 uur, Sluiting: +/- 20.30 uur  

Kosten: Vrijwillige bijdrage 

 
Derde woensdag van de maand (13.30 - 15.30 u)                                       Karmelfamilie 
Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualitieit en in de geest van de 

Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een familie 

willen wij elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk opzicht en in de 

dagelijkse beslommeringen en willen we in levendige verbinding met de zusters 

van de Carmel D.C.J. leven. Onze zoektocht naar en onze verbondenheid met 

God, ons gebed en ons dagelijkse doen zien we als een  dienst aan de kerk tot 

glorie van God en tot zaligheid van eenieder. 

God in allen  zien, God in allen dienen, God in allen beminnen.  

Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com 

 
Elke vrijdag (8.00 - 9.30 u)           Gebedsmorgen van de Father Prayers 

Jezus zei: 'Daar waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar 

ben Ik in hun midden." 

De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van mannen, 

die niet alleen voor zichzelf bidden, maar ook voor elkaar en voor 

hun echtgenote en kinderen vanuit het besef dat God hen liefheeft, 

nog meer dan zij zelf kunnen. Zij bidden dagelijks voor andere 

mannen, zodat zij hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere verzoeking 

kunnen weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed. 
Informatie:  Ben Scholte, 046 451 91 39, bjscholte@hotmail.com 

 

19 - 21 februari 2023 (carnaval)                                                  Bezinningsdagen in stilte 
Groot geworden door klein te durven zijn 
Hoe kun je als gewoon mens, levend in een gewoon huis, omringd door gewone mensen, 

met je gewone eigenschappen, met de gewone middelen van de Kerk, toch die 

edelmoedige liefde en heiligheid beleven, waartoe het evangelie ons uitnodigt? Theresia 
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heeft daarvoor gewezen op de ‘kleine weg’: om het gewone van ons leven met een grote 

liefde tot God te doen. Dat kun je als je jezelf als een kind geborgen weet in de liefde van 

de hemelse Vader. In deze bezinningsdagen verdiepen wij ons in het leven van Theresia 

van Lisieux en de ‘kleine weg’ die zij ons gewezen heeft. 
  

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur 

Kosten: € 146,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken) 

 

Dinsdag 28 februari 2023 
In de Maria Mater Kringen ontmoeten r.-k. vrouwen elkaar rondom de Moeder van de 

Heer, Maria. Zij willen zich verbonden weten met de grote rooms-katholieke moederkerk 

en komen samen om onder leiding van een priester te groeien in hun gelovig leven. De 

bijeenkomsten zijn ongeveer om de 6 weken van 10-15 uur. Er is dan een inleiding op een 

Bijbeltekst, eucharistische aanbidding, gelegenheid om het sacrament van boete en 

verzoening te ontvangen, een eucharistieviering, het Maria Mater Kringgebed wordt 

gebeden en er wordt een spreker uitgenodigd die een onderwerp behandelt op het raakvlak 

van Kerk en samenleving 

Informatie: Greet Daatselaar, 0475 30 16 27, greetdaatselaar@gmail.com 

 
Maandag 13 maart 2023 (10.00 - 17.00 u)                                                  Bezinningsdag 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets (Ps. 23) 

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 

Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 

 
13 - 16 maart 2023                                                                                      Retraite in stilte 
  

“Loof, mijn ziel, de Heer!” (Ps. 103,1) 
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 

Begin: Maandag, 16.30 uur - Sluiting: Donderdag, 13.30 uur 

Kosten: € 232,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken) 

 

 

 
 

Overleden 
Mischka Salden  Karolingenstraat 98  54 jaar † 02-01-2023 

Jo van der Mark  Schuttestraat 11   81 jaar † 22-01-2023 

    

 Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  

Gedoopt 
Noah Diphoorn 5 februari 2023 
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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 2 maart (30 maart, 4 mei, 1 en 

29 juni, 3 en 31 augustus, 5 oktober, 2 en 30 

november)) verzorgt de Kommelgemeen-

schap 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 
 

Februari: Voor parochies Bidden wij dat de parochies de verbondenheid centraal 

stellen en steeds meer gemeenschappen van geloof, broederlijkheid en gastvrijheid 

zullen zijn voor de meest behoeftigen.  
Maart: Voor de slachtoffers van misbruik Bidden wij voor allen die lijden 

vanwege het kwaad dat hen door leden van de kerkelijke gemeenschap is 

aangedaan: dat zij in de Kerk zelf een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn 

en lijden. 
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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 3 maart. 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. 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 1april tot 6 mei 2023. 
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 20-03-2023 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 18 februari  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina  Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
Zondag 19  februari 7e Zondag door het jaar ‘Vastelaovend’ 
11.00u gestpljrd overl. Dienaar Gods pastoor-deken Ludovicus Tijssen; gestpljrd v. de 

overleden echtgenoten Albert en Marie Wielders-Berkx; 

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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pljrd voor Hub Moonen; pljrd voor Chritien Moling-Ubben 
Woensdag 22 februari Aswoendag, verplichte vasten- en onthoudingsdag 
19.00u uitreiking askruisje gestev levende en overl leden van C.V. Marotte Zitterd 
Zaterdag 25 februari 
18.00u plzwd voor Mischka Salden gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Catharina  Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 
zieken en noodlijdenden (D); plev levende en overl. leden kapel "Hel en Valsj" 
Zondag 26 februari 1e Zondag van de Veertigdagentijd (met Petruskoor) 
11.00u; pl1ejrd voor Joop Aarssen; plev voor Emma Thijssen-Sevens;  
Zaterdag 4 maart  
18.00u  ter ere vh Onbevlekte Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom (D); gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux 
Zondag 5 maart, 2e Zondag van de Veertigdagentijd 
11.00u voor gestev v het echtp. Louis en Ellie Corbeij-Gieskens;  

Zaterdag 11 maart  
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 

noodlijdenden (D) 

Zondag 12 maart, 4e Zondag van de Veertigdagentijd (met Petruskoor) 
11.00u  plzwd voor Jo van der Mark en voor Corrie Dols-Schmeitz; plev v overleden 

weldoeners van de H. Petruskerk; pljrd v. ouders Dieteren-Schmeitz en dochter Gert 

Zaterdag 18 maart deze Mis is de vooravondmis van de zondag 

18.00 uur ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden 

(D); pljrd v Miny en Jan Reijnders-Kuijpers en v overledenen vd fam. Reijnders-Kuijpers; 

gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

voor de overl. vd fam. Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid 

Zondag 19 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd Zondag “Laetare” (met 

Petruskoor) 

11.00u voor de overledenen van de fam. Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid;; 

voor Emma Thijssen-Sevens 

Maandag 20 maart H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria  
9.30u (!) RD Jo Simons; ev Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid (D); gestplev voor 

zielenrust van pastoor-deken mgr. Ben Janssen vw De Mander; gestplev zuster Ida 

Mevissen en Harrie Mevissen; ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit 

dankbaarheid (D) 

Zaterdag 25 maart  
18.00u pl1ejrd voor  Mia Lumens-Hanckmann; voor Nico Bitsch, priester van Bisdom 

Roermond; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden 

(D); gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; gestplev levende en overl. leden vd fam Thijssen en Sevens en voor Robert en 

Emma Thijssen-Sevens;   
Zondag 26 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd,  
11.00u pljrd voor Marianne Meijntz-Koolen; gestpljrd overl echtelieden Harry Marx en 

Philomène Marx-Donners;  

Zaterdag 1 april 
8.30u Ochtendmis 9u in Basiliek 
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    ST.-MICHIELSKERK   

Van maandag t/m zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  
 
Zondag 19 februari, 7e Zondag door het jaar ‘Vastelaovend’ 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen 

Maandag 20 februari  
8.30u voor de overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid; 

gestplev voor zielenrust van pastoor-deken mgr. Ben Janssen vw De Mander; gestplev 

zuster Ida Mevissen en Harrie Mevissen; ev Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid (D) 
Dinsdag 21 februari Cathedra van de heilige apostel Petrus 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D) 
Woensdag 22 februari Aswoendag, verplichte vasten- en onthoudingsdag  
8.30 uur uitreiking askruisje  
Donderdag 23 februari  
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis     

Vrijdag 24 februari  
8.30 uur voor de zielerust van het echtpaar Tummers-Alofs en kinderen 
Zondag 26 februari 1e Zondag van de Veertigdagentijd 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Maandag 27 februari 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D) 
Dinsdag 28 februari 
8.30u voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 
Woensdag 1 maart 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D); 
Donderdag 2 maart 
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D) 
Vrijdag 3 maart Eerste vrijdag van de maand 
8.30u; gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo; ev tev H Hart van 

Jezus tot eerherstel (D); Michel van Helvoirt 
Zondag 5 maart 2e Zondag van de Veertigdagentijd 
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Maandag 6 maart  
8.30u  tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D); overl ouders Kleikamp-Cremers; voor de zielenrust van Mia 
Cremers-Fijen, Jakob en Anna Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen  
Dinsdag 7 maart  
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D); 

uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
Woensdag 8 maart  
8.30u ev voor de overledenen vd familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid 

Donderdag 9 maart 
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens;   
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Vrijdag 10 maart 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)  
Zondag 12 maart 3e  Zondag van de Veertigdagentijd, (met Basiliekkoor) 
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; plev voor de overl.ouders Castro-Schellinx; overl. echtp. Caulfield-
Tholen 

Maandag 13 maart 
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 

Dinsdag 14 maart  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 

Woensdag 15 maart 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 

Donderdag 16 maart 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer  
Vrijdag 17 maart  
8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

Zondag 19 maart, Zondag 4e van de Veertigdagentijd  Zondag “Laetare” 100 jaar 
Krombroodcomité Sittard 
9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen 

Maandag 20 maart H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria 
9.30u H. Mis in de Petruskerk 

Dinsdag 21 maart 
8.30 uur voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D) 

Woensdag 22 maart  
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 

Donderdag 23 maart  
8.30 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 

Vrijdag 24 maart  
8.30u tot eerherstel aan het H. Hart van Jezus 
Zondag 26 maart 5e Zondag van de Veertigdagentijd Zondag “Laetare” 
8.30u gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestpljrd Jan en Corry Wetzels-Wilms. 

Maandag 27 maart 
8.30u voor de overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid 

Dinsdag 28 maart 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D)  
Woensdag 29 maart 
8.30 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D) 

Donderdag 30 maart   
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 31 maart tot eerherstel aan het H. Hart van Jezus 

Zaterdag 1 april 
Ochtendmis 9u in Basiliek 
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Donderdag 23 februari 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de vluchtelingkinderen in oorlogsgebied; v/d 
levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 25 februari 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 2 maart 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de vluchtelingkinderen in oorlogsgebied; v/d 
levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap, v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Zaterdag 4 maart  
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen.  
Donderdag 9 maart    
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de vluchtelingkinderen in oorlogsgebied; v/d 
levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap, v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 11 maart 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 16 maart   
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de vluchtelingkinderen in oorlogsgebied; v/d 
levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap, v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 18 maart  
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 23 maart  
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de vluchtelingkinderen in oorlogsgebied; v/d 
levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap, v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 25 maart Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) 
9.00u voor de overleden ouders Sollet-Castermans; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 30 maart 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de vluchtelingkinderen in oorlogsgebied; v/d 

levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap, v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 1 april 
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  7 februari 2023 (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. 

  

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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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 3 maart (1

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

de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de 
H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 
 

WEBSITE RK URNENHOF  

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 

* op maandag tot en met vrijdag: 

   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 

   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 

* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 

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 15 maart bij Diaken R. Fleischeuer 06-10279717, Priesterteam, 

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

 

   
 

7
E
  ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 18 feb 19.00 Voor het bestuur van ons Bisdom 

woensdag 22 feb 19.00 Aswoensdag Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 

1
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 25 feb 19.00 Voor alle zieken in onze parochie 

woensdag 1 mrt 19.00 Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 4 mrt 19.00 Jrd Jo Boers 

woensdag 8 mrt 19.00 Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

3
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 11 mrt 19.00 Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 

woensdag 15 mrt 19.00 Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

4
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 18 mrt 19.00 Voor het bestuur van ons Bisdom 

woensdag 22 mrt 19.00 Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

5
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 25 mrt 19.00 Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 

woensdag 29 mrt 19.00 Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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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) 

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

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

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

Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids 

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

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

 
Zondag 19 februari: 7e zondag door het jaar    11.00 uur Volkszang                                                
Woensdag 22 februari: Aswoensdag     19.00 uur Cantate                                                       
Zondag 26 februari: 1e zondag veertigdagentijd    11.00 uur  Volkszang                                              
Zondag 5 maart: 2e zondag veertigdagentijd,  

Gezinsviering     11.00 uur The Voices of  Kids        
Zondag 12 maart: 3e zondag veertigdagentijd    11. 00 uur  Cantate                                                     
Jaardienst Bèr en Fien Coenen-Sangers; jaardienst voor overleden echtpaar Luyten-

Cremers en overleden familie                                                                                                                                                                             

Zondag 19 maart: 4e zondag veertigdagentijd,  
Krombroodviering    11. 00 uur       Sing4Y 

Zondag 26 maart: 5e zondag veertigdagentijd,  
met boeteviering     11.00 uur        Volkszang 

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

ook binnenlopen om een kaarsje op 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. 
 
ASWOENSDAG  
Op Aswoensdag is de carnaval voorbij en begint de vasten. U was met velen aanwezig bij 

de dialectmis op zondag 5 februari jl.  U bent ook van harte welkom bij de H. Mis op 

Aswoensdag 22 februari om 19.00 uur. U kunt dan tevens een askruisje halen. Het 

askruisje is een teken van berouw voor verkeerde daden. En het herinnert je eraan dat aan 

alles een einde komt. Maar as is ook heel vruchtbaar, dus staat het ook voor nieuw leven. 

De as is gemaakt van verbrande “palmtakjes”, die het vorige jaar met Palmpasen zijn 

uitgedeeld.                                                                                                                                                                                                            
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VASTENACTIE EN GEZINSVIERING   
Ook dit jaar wordt er tijdens de veertigdagen-

tijd weer een vastenactie gehouden. U heeft 

er al over kunnen lezen elders in dit 

parochieblad. Vanaf aswoensdag zullen er 

weer vastenzakjes achter in de kerk liggen. U kunt deze meenemen. T/m Pasen kunnen 

deze zakjes, hopelijk goed gevuld, weer teruggebracht worden. U kunt ze deponeren in het 

offerblok achter in de kerk. U 

kunt de zakjes ook inleveren 

bij ons kantoor (di., woe. 

don. en vrijdag 10.00-12.00 

uur). Zondag 5 maart om 
11.00 uur zal er tijdens de 

gezins-viering meer uitleg 

gegeven worden over het 

project, dat wij zullen onder-

steunen. Voor de kinderen is 

er een eigen vastenactie. Zij 

kunnen houdbaar voedsel 

meebrengen voor ons 

buurtkastje. De gezinsviering 

is tevens de presentatie-

viering van onze communicanten. Zij zullen zich voorstellen. Zij doen op 18 mei hun 

eerste H. Communie. 

 

100-JARIG JUBILEUM 
Dit jaar vieren wij dat Overhoven honderd jaar geleden een eigen actieve geloofsgemeen-

schap kreeg. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd er flink gebouwd in Overhoven. Dit 

in verband met de komst van de mijnen. Er waren veel woningen nodig voor de mijnwer-

kers en hun gezinnen. Dat hield in dat er ook gemeenschapsvoorzieningen zoals een kerk 

moesten komen en uiteraard priesters die de zielzorg voor de gelovigen in Overhoven op 

zich namen. Deken Tijssen deed een beroep op de missionarissen van het H. Hart om te 

komen werken in Overhoven. Pater Jacobs, pater Molenaar en pater Tillemans waren de 

eerste paters die in Overhoven werkten. Eerst werd het rectoraat Overhoven-Stadbroek 

gesticht. In 1922 werd begonnen met de bouw van een noodkerk. Deze noodkerk was een 

jaar later (1923) klaar en vanaf dat moment hoefden de gelovigen in Overhoven niet meer 

ter kerke te gaan in de binnenstad, maar kon men terecht in de noodkerk. Een nieuwe 

‘parochie’ was geboren, al mocht Overhoven zich in 1922/1923 nog geen parochie 

noemen. Het werd tot 1972 een rectoraat*  en in 1972 een zelfstandige parochie. Na de 

bouw van de definitieve kerk werd de noodkerk een patronaatsgebouw. Later in de 20
e
 

eeuw werd dit het gemeenschapshuis “Oos Kaar”.                                                                                                                                                                                       

* Een rectoraat is een bijkerk van een parochie, waaraan een rector (soms met kapelaans 

onder zich) verbonden is. In ondergeschiktheid aan de pastoor oefent hij de zielzorg uit in 

het hem aangewezen gebied of in de parochie (als het rectoraat geen bepaald gebied 

heeft). Th.A.J. Jansen ‘De pater op de pastorie”.                                                     
 

Noodkerk Overhoven Stadsarchief Sittard (EHC): collectie Nohlmans 
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Op zondag 25 juni zal er een feestelijke Eucharistieviering plaatsvinden om 1100 u in 

onze parochiekerk. Noteer deze datum alvast in uw agenda.                                                       

Heeft u nog attributen, die verband kunnen houden met het 100 jarig bestaan, meld het 

ons. Wij denken daarbij aan trouwboekjes, doopbewijzen, communieboeken, 

kerkboeken etc. en uiteraard foto’s of films. Meld u zich bij voorkeur aan via ons e-
mailadres: parochieoverhoven@gmail.com Aanmelden kan natuurlijk ook via het 

parochiecentrum, van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via telefoon 046-

4583023, of loop even binnen op deze openingstijden aan de Geldersestraat 37, 6136 AS 

Sittard.                                                                

 

KROMBROODJES EN ST. JOEP-SOEP 
Zondag 19 maart is het halfvasten (zondag Laetare). Tijdens de H. Mis 

worden er krombroodjes gezegend, die na afloop worden uitgedeeld. Na de 

H. Mis kunt u in het parochiezaaltje aanschuiven voor de St. Joep-soep. 

Deze activiteit wordt u aangeboden door ‘Leif en Leid” Overhoven.  
 
KOFFIEDRINKEN 
U bent van harte welkom op zondag 5 maart na de eucharistieviering een kopje koffie te 

komen drinken in ons parochiezaaltje.                                                                                                           
 
THUISCOMMUNIE 
Op zondag 12 maart wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners van 

het SGL  de thuiscommunie 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      

  

 

100 JAAR KROMBROODCOMITÉ IN SITTARD 
Dit jaar op halfvasten (zondag 19 maart) is het 100 jaar geleden dat het Krombroodcomité 

Sittard werd opgericht. Wat begon als een welkome bedéling voor de armen groeide uit 

tot een traditie die nergens anders bestaat dan in onze stad. 

Nog steeds komen op zondag halfvasten in de middag honderden kinderen naar de 

Kollenberg alwaar de burgemeester en de deken honderden krombroodjes van de berg 

afgooien en de Sittardse kinderen er een sport van maken wie de meeste broodjes kan 

vergaren. 

Voorafgegaan aan het Krombroodgooien vindt er om 9.30u een H. Mis plaats in de 

Michiel (Paterskerk) om God te danken voor de afgelopen 100 jaar en zegen te vragen 

voor de toekomst.   
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Aan het begin van de middag vertrekt de koets met de broodjes en het comité vanaf café 

Dwaesj in de Stationsdwarsstraat via de winkelstraten, de Markt en de Putstraat naar de 

Kollenberg. Het exacte programma vindt u op de website van het Krombroodcomité: 

www.krombrood.nl 

Wij wensen de leden van het comité en alle vrijwilligers van harte proficiat met dit 

jubileum en hopen dat deze unieke Sittardse traditie tot in lengte van jaren mag blijven 

bestaan. 

 

 

 

 

 

De kinderen ‘rapen’ 

alsof ze weken lang 

niks gegeten hebben… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Krombroodjes’: mooie 

wittebroodjes met een speciale 

kromme vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

De burgemeester en de 

deken (die deze foto 

maakte) in de weer bij 

het gooien van de 

broodjes (’s avonds pijn 

in de armen!)
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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 

 
ONTWIKKELINGEN IN ONZE PAROCHIE-FEDERATIE 
Het Bisdom zet de laatste 10 jaar sterk in op het verkleinen van het aantal zelfstandige 

pastorale eenheden. Door samenwerking onder één gemeenschappelijk bestuur kunnen de 

financiële middelen en de inzet van vrijwilligers beter worden verdeeld. 

De afgelopen jaren is zijn de parochies van de binnenstad, de Baandert, Overhoven, 

Sanderbout en het Limbrichterveld onder één kerkbestuur gekomen: het federatiebestuur. 

Deze parochies hebben dus geen apart kerkbestuur meer maar het federatiebestuur is 

verantwoordelijk voor al de genoemde parochies. 

Per 1 januari j.l. is ook de parochie van O.L. Vrouw Geboorte in Broeksittard lid 

geworden van de federatie. Het kerkbestuur van Broeksittard heeft zijn taak neergelegd en 

is omgevormd tot een zgn. ‘locatieraad’: een werkgroep die de beheerstaken en pastorale 

zaken ter plaatse beheert. Eén van de voormalige kerkbestuursleden, de heer Rob 

Scheepers, is toegetreden tot het federatiebestuur. Dit bestaat nu uit: deken R. Merkx, 

voorzitter, dhr. Jo Gardeniers, secretaris, dhr. Henk Wetzels, penningmeester, mw. Karin 

Colaris, lid (binnenstad, alg. vrijwilligersbeleid), Robert van Wijk, lid (pastorale zaken), 

Ingrid Ruigt, lid (Overhoven), Rob Scheepers, lid (Broeksittard) en Hay Verbruggen, 

adviseur (bouwzaken en techniek).  

Waarschijnlijk al in het volgende nummer van het parochieblad zullen ook de misintenties 

van Broeksittard worden opgenomen. 

Ook door de parochie Vrangendael is de wens uitgesproken deel te gaan nemen aan de 

federatie. Onlangs is er een avond georganiseerd waarop de parochianen zijn 

geïnformeerd over dit voornemen. De noodzaak van samenwerking wordt ook in 

Vrangendael onderschreven. Het ligt in de verwachting dat aansluiting gaat plaatsvinden 

per 1 januari 2024. 

Het komende jaar zal verder worden bekeken waar de parochies binnen de federatie zinvol 

met elkaar kunnen samenwerken. We willen zoveel mogelijk proberen datgene te 

behouden en te stimuleren waar de parochie ‘goed’ in is en daarbij de uitdaging aangaan 

om de individuele parochies ‘over hun grenzen heen te laten kijken’. Er vindt al 

samenwerking plaats op het gebied van de kerkmuziek, doopvoorbereiding en catechese. 

Als de samenwerking binnen de federatie voorspoedig verloopt zal bekeken worden of er 

een fusie kan plaatsvinden tussen de parochies van de federatie. De federatie zou dan 

uitgroeien tot één grote nieuwe parochie: de Stadsparochie Sittard (of een andere 

geschikte naam). 

Vooralsnog vallen de parochies van Leyenbroek en Munstergeleen en de parochies van de 

cluster Limbricht-Einighausen en Guttecoven nog even buiten de federatievorming. Er is 

voorlopig nog werk genoeg aan de winkel om een beleidsplan op te stellen om de huidige 

parochies klaar te maken voor de toekomst. Ook zullen we moeten bekijken of het 

verantwoord is alle kerken open te houden of (gedeeltelijk) een andere bestemming te 

geven. 
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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 

           In noodgevallen:06 25570088 

Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107    4008960 

           In noodgevallen:       06 23077718 

Asp. Kap. J. Guerrero Kloosterplein 10                4512275 

                                           In noodgevallen 06 19561396 

Assistent H. Peters  In de Camp 3  Broeksittard    4512497 

Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2           06 10279717 
Centrale administratie parochiecluster:         4512275 

Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 

donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist   

B. Scholte 4519139 ofwel:  

doopsel@rk-kerken-sittard.nl 

Huwelijk - Uitvaarten: 
Deken R. Merkx:  4512275 

Jeugd- & Jongerenpastoraal: 

Asp. Kapelaan J. Guerrero 

  4512275 

Pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx:  4512275 

Assistent H. Peters   4512497 

Contact zorginstellingen: diaken 

  R. Fleischeuer  06 10279717 
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VVeeeerr  wwiinnssjjee  uucchh  eeiinnee  

ssjjoooonnee  vvaasstteellaaoovveenndd  


