
Maria Mater Kring 

Sittard 
 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een groep van enthousiaste 

katholieke vrouwen van alle leeftijden, die 

wel eens een dag tot rust en bezinning 

willen komen. 

 

Pater Wilkens is daarom in  1984  met de eerste Maria Mater Kring begonnen. 

Inmiddels bestaan er in Limburg al verschillende groepen.  

Iedere Maria Mater Kring heeft een eigen kringpriester. 

 

Onze groep: “Kring Sittard” komt bijeen bij de Zrs. Karmelietessen in het 

Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard. 

 

Dag en tijdstip van de bijeenkomsten 

Wij komen ongeveer één keer in de 6 weken op een dinsdag bij elkaar. Verder 

is er twee keer per jaar een stille dag (in de advent en de veertigdagentijd), 

één keer per jaar een diocesane dag voor alle kringen, en we maken elk jaar 

een bedevaart . 

 

Opbouw van de bijeenkomsten 

Ochtendprogramma: 

9.30 uur:  Aankomst. We drinken samen een kopje koffie of thee. 

10.00 uur: We beginnen met het Maria Materkring gebed.  

Daarna inleiding op het evangelie door Kapelaan Simons of Pastoor Otto 

(onze kringpriester). 

10.45 uur: Uitstelling van het Allerheiligste in de kapel. Dit is tijd voor stil gebed 

en overweging van het evangelie en voor wie wil, gelegenheid om Gods 

vergeving te ontvangen in het sacrament van boete en verzoening (de 

biecht). 



11.30 uur: Eucharistieviering, om God te loven en te danken en zijn Zegen te 

ontvangen. 

 

Middagprogramma: 

12.15 uur: We krijgen een heerlijke kop soep van de Zusters en eten onze 

meegebrachte lunch. 

13.15 uur: Gezamenlijk bidden van de rozenkrans. 

13.45 uur: Gastspreker verzorgt een lezing over een interessant onderwerp 

m.b.t. kerk of maatschappij. 

14.45 uur: Afsluiting met een kopje koffie of thee. 

 

De kosten 

We vragen een onkostenvergoeding, o.a. voor de zusters en voor de 

spreker/spreekster, van € 9.00 per bijeenkomst. 

Maar dit bedrag mag absoluut geen belemmering zijn om te komen! 

 

Misschien ook iets voor u? 

Kom eens een keertje mee, u hebt totaal geen verplichtingen.  

 

Website 

www.rkactiviteiten.nl/mariamater/ 

 

Het is steeds een hele mooi dag en je gaat met frisse moed naar huis! 

 

Tot Ziens bij de MARIA MATER KRING 

http://www.rkactiviteiten.nl/mariamater/

