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VOORWOORD

Toen we 25 jaar geleden met een groep mensen 

uit de kring van vredesbeweging, wereldwinkel 

en kerken bij elkaar kwamen, konden we niet 

vermoeden dat onze aanzet om te komen tot 

een “brug” tussen Sittard en Lima (Peru) zo 

veel weerklank zou vinden. Vele betrokken 

inwoners van Sittard e.o. aan de ene kant en 

actieve en strijdbare mensen, vooral vrouwen, 

in de sloppenwijk Comas te Lima aan de andere 

kant. Het ging immers om een “retourtje Lima”: 

donateurs en sponsors van hier financierden 

eetplaatsen en andere projecten ginds en door 

middel van brieven, jaarverslagen, publicaties 

en beeldmateriaal vanuit Peru ontstond hier 

een duidelijk beeld van wat het betekende 

om een nieuw leven te moeten opbouwen in 

een sloppenwijk. Onze contacten verliepen 

steeds via pater Jan Brinkhof en gedurende 

de eerste jaren ook via enkele zusters van de 

orde van de Goddelijke Voorzienigheid. Zij 

voorzagen ons van informatie en bewaakten 

de juiste uitvoering van de projecten die 

SITTARD-ROSA-LIMA financieel mogelijk maakte.

De laatste jaren werden we enkele 

keren geconfronteerd met aanzienlijke 

overschrijdingen van de begrote bedragen 

voor de te bouwen projecten. Reden was de 

aanscherping van de bouwvoorschriften 

door de overheid ten gevolge van schade 

door aardbevingen. Hierdoor moesten o.a. 

funderingen fors verstevigd worden. Ook 

speelde een rol dat er steeds meer mensen 

betaald werk vonden en er vaker met 

betaalde krachten gewerkt moest worden. 

Voor pater Jan Brinkhof, die vorig jaar 

zijn tachtigste verjaardag vierde, is het steeds 

moeilijker geworden om de bouwprojecten, 

veelal in de “nieuwe”wijken, hoog gelegen op 

de bergen, persoonlijk te bezoeken. Daar zijn 

(nog) geen straten en dat betekent geruime tijd 

klimmen over moeilijk begaanbare bergpaden.

Gelet op deze ontwikkelingen lag het dan 

ook voor de hand dat het bestuur van SITTARD-

ROSA-LIMA afgelopen zomer overleg voerde met 

pater Brinkhof hoe de toekomst er zou uitzien. 

Gezamenlijk werd geconcludeerd dat het niet 

verantwoord was om op dezelfde weg verder 

te gaan. Een opvolger voor het opbouwwerk 

komt er niet en ook is er op dit moment nog 

geen nieuwe pastoor benoemd. Ook is gebleken 

dat het pater Jan niet gelukt is om een “equipe” 

(team) te formeren die zijn rol als betrouwbaar 

intermediair tussen aanvragers en donateurs 

overneemt.

Het bestuur van SITTARD-ROSA-LIMA heeft dan 

ook besloten om met zijn activiteiten te stoppen. 

In de afgelopen 25 jaar was het mogelijk om 

de bouw van 23 comodores (gaarkeukens/

eetplaatsen), 5 onderkomens voor 

vrouwenorganisaties, 6 gemeenschapshuizen 

en 3 jongerencentra te realiseren, en een aantal 

kleinere projecten en vormingsactiviteiten. 

Dankzij de medewerking van onze donateurs, 

verenigingen, maatschappelijke organisaties , 

instellingen en gemeente kon er een bedrag van 

meer dan € 900.000,- geïnvesteerd worden. 

Met de uitgave van dit boekje willen we aan 

allen die op welke wijze dan ook hebben 

bijgedragen aan het verwezenlijken van 

onze doelstelling verantwoording afleggen 

èn natuurlijk van harte bedanken.

Sittard-Geleen, voorjaar 2019

Jo Beckers, voorzitter
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EEN WOORD VAN JAN BRINKHOF

Sinds 1983 ben ik werkzaam in de wijk 

Año Nuevo, gemeente Comas Lima. Door de 

trek vanuit het platteland naar de stad, vaak 

gedwongen doordat de grond waarop ze boerden 

onvoldoende opbrengst leverde of door de 

terreur van de guerrillabeweging het Lichtend 

Pad. Steeds meer mensen kwamen zich hier 

vestigen in schamele huisjes van rietmatten en 

karton. In het begin op het vlakke gedeelte, maar 

langzamerhand werden ook de onderkant van de 

bergen bezaaid met de eenvoudige onderkomens. 

En dat groeide maar steeds door, naar boven.

De nood was hoog, geen werk en inkomen, 

slechte voeding en leefomstandigheden. Voor 

mij was dat aanleiding om samen met de mensen 

te beginnen met het opzetten van comedores 

(eetplaatsen) waar voor weinig geld, gezamenlijk 

verantwoord eten bereid kon worden. Vanuit de 

eetplaatsen gingen de vrouwen zich organiseren 

in centrales op buurt- en wijkniveau. Later 

zelfs op provinciaal en landelijk niveau. 

Vanuit hun organisaties zorgden ze voor 

vorming, voorlichting en belangenbehartiging 

richting overheid die niets deed om hun lot te 

verlichten. Voor enkele van de centrales van 

vrouwenorganisaties konden er gebouwen 

gerealiseerd worden.

Voor de jeugd kwamen er crèches, vaak 

bij een eetplaats en later 2 jongerencentra 

Cecappe en Yachay Peru. Hier werd veel gedaan 

op het gebied van de cultuur in de vorm van 

volksdansen, maar ook aan vorming en scholing.

In een aantal eetplaatsen was er ook een 

ruimte om te vergaderen, scholing te verzorgen 

en voorlichting te geven. In de buurten 

waar dat niet kon hebben de bewoners de 

handen uit de mouwen gestoken om kleine 

gemeenschapshuisjes te realiseren.

Veel van deze voorzieningen waren mogelijk 

door de jarenlange ondersteuning die door de 

donateurs van de stichting SITTARD-ROSA-LIMA 

werd gegeven. Veel is er inmiddels veranderd 

en dat gaat maar verder. De globalisering en 

klimaatverandering zijn ook in Peru heel 

goed merkbaar. De verstedelijking gaat maar 

door en we hebben steeds meer last van 

drugscriminaliteit en jeugdbendes die roven en 

moorden.

We mogen nu terugzien op een mooie 25 jaar 

van fijne samenwerking. Er is altijd een begin en 

een einde. Zowel voor mij als voor jullie is er nu 

een tijd gekomen om dingen los te laten.

Trots kunnen we terugkijken op vele 

eetplaatsen, centra, sportvelden etc. die 

gerealiseerd zijn. Het doel was dat ze zouden 

helpen om voor velen wat meer menselijkheid 

te bereiken. De eetplaatsen worden nog altijd 

volop gebruikt, net als de andere gebouwen 

voor vormingsprogramma’s en voorlichting 

over opvoeding. Kinderen krijgen er vaak ook 

catechese.

We kunnen tevreden terugkijken naar jullie 

werk en onze goede samenwerking. Er zijn ook 

sterke vrouwenorganisaties ontstaan, die de kar 

trekken en inmiddels zelf erkend zijn door het 

Ministerie voor de Vrouw.

Nogmaals, ook namens mijn mensen hier 

heel hartelijke dank voor jullie steun.

Jan Brinkhof
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WAAR EEN STICHTING GROOT IN KAN ZIJN

De afgelopen 25 jaar heeft Stichting SITTARD-

ROSA-LIMA veel betekend voor mensen van 

Lima in Peru. Peru, het land van de Inca’s, 

is vooral bekend vanwege het uitgestrekte 

Andesgebergte en het hoog in de bergen gelegen 

Titicaca-meer. Veel Peruanen kunnen echter 

niet genieten van de schoonheid en de rust 

die hun land uitstraalt. Guerrilla-oorlogen, 

corruptie en criminaliteit maken het de 

regering haast onmogelijk tegemoet te komen 

aan de basisbehoeften van grote delen van de 

bevolking. Ondanks de natuurlijke hulpbronnen 

gaat het economisch niet goed met Peru. Het 

lukt de overheid niet om het grote gat tussen 

arm en rijk te dichten. Ongeveer veertig procent 

van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 

KLEINSCHALIGE PROJECTEN IN DE SLOPPENWIJKEN

Stichting SITTARD-ROSA-LIMA ontwikkelde de 

afgelopen jaren in nauwe samenwerking met 

pater Jan Brinkhof kleinschalige projecten 

in de sloppenwijken van Lima. Daarbij ging 

het vooral om eten en drinken, veiligheid, 

onderdak en samenlevingsopbouw. Maar ook 

om educatieve projecten en het stimuleren van 

werkgelegenheid. 

Duizenden vrouwen in de sloppenwijken van 

Lima vervullen tot op de dag van vandaag een 

zeer essentiële rol bij de opzet en uitvoering van 

de projecten om de leefsituatie van hun gezinnen 

te verbeteren. 

De initiatiefnemers, donateurs en de vele 

vrijwilligers maakten samen met hen jarenlang 

het verschil in de sloppenwijken. 

De ondersteuning bleef, zoals de stichting 

zelf aangeeft geen eendagsvlieg, maar de 

activiteiten groeiden in al die jaren uit tot een 

ontwikkelingsproject van betekenis. Waarvoor 

Chapeau!

INZET VOOR EEN BETERE LEEFSITUATIE

Spijtig genoeg houdt de Stichting SITTARD-ROSA-

LIMA, na ruim 25 jaar actief te zijn geweest, op 

te bestaan. Echter de redenen die er aan ten 

grondslag liggen spreken voor zich. Bovendien 

kan de stichting trots zijn op de positieve 

bijdragen die zij in al die jaren heeft kunnen 

doen. Als wethouder constateer ik dat er altijd 

weer ruimte is en moet zijn om initiatieven 

te ontplooien en mensen te steunen die in 

minder goede omstandigheden verkeren, 

zowel binnen als buiten de grenzen van 

Nederland. Die (hele) kleine en grote initiatieven 

ondersteun en stimuleer ik van harte. 

De gemeente heeft in al die jaren laten 

zien een bijdrage te willen leveren aan de 

bewustwording van de problemen die in 

de Derde Wereld spelen. Gemeente- en 

Ontwikkelings Samenwerking / Vereniging 

Mondiaal Beleid subsidieerden nagenoeg 

volledig de apparaatskosten van de Stichting. 

Daardoor, zo liet de stichting weten, kon het 

25 JAAR VERBONDENHEID   7 

Scholing en vorming voor vrouwen



ingezamelde geld volledig worden ingezet voor 

de projecten. 

VEEL ORGANISATIES ACTIEF

In Sittard-Geleen zijn veel organisaties actief 

op het gebied van armoedebestrijding en 

hulpverlening in de eigen regio, maar ook op 

het vlak van mondiaal beleid. Blijf dit doen 

en help anderen hun leefomstandigheden te 

verbeteren met een klein of mogelijk groter 

gebaar. Samen maken we het verschil. 

Kim Schmitz, Wethouder Duurzaamheid, 

Armoedebestrijding en Ruimtelijk Beleid 

NEDERZETTING SAN JUAN BAUTISTA (SINT JAN BAPTIST)

Onze gemeenschap wordt gevormd door 

80 arme gezinnen. We blijven volhouden 

dank zij de kracht van iedere bewoner. Er 

zijn meer dan 120 kinderen. De moeilijke 

bereikbaarheid maakt het overleven in de 

bergen van Año Nuevo nog moeilijker.

Pater Jan Brinkhof heeft tezamen met ons 

twee projecten opgezet: de bouw van een trap 

en een klein gemeenschapshuis. Hierdoor is 

het leven van ons allemaal verbeterd. De trap 

hebben we zelf aangelegd en pater Jan heeft met 

hulp van donateurs in Nederland voor het geld 

gezorgd. De kinderen kunnen nu gemakkelijker 

naar school en onze vrouwen naar de markt 

beneden.

Van de zijde van de gemeente Comas bestaat 

er geen belangstelling voor ons en onze situatie.

Nu hebben we ook een klein gemeenschapshuis. 

Eerst was er een grote berg stenen en kale 

grond. We hebben zelf voor de bouw 

gezorgd. Er is nu een recreatieruimte, met 

een vergaderlokaal waar we samen kunnen 

komen met onze buren. De wanden zijn 

van hout en de vloer van gestort cement.

Het gebouw is 8 x 15 meter. Ook hier 

heeft pater Jan met steun van milde gevers in 

Nederland voor de aanschaf van de materialen 

gezorgd.

Alle inwoners van onze nederzetting zijn pater 

Jan en de donateurs in Sittard heel veel dank 

verschuldigd voor hun belangeloze hulp.

Nederzetting ‘San Juan Bautista’ (Sint Jan 

Baptist), sector ‘jonge mensen’, Año Nuevo, Comas, 

Lima 

Maria Clarita Flores, voorzitter
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JONGERENCENTRUM YACHAY PERU

Mijn naam is Sandra Camacho Tejada en ik 

maak deel uit van het Cultureel Centrum 

Yachay Peru. Het Cultureel Centrum werd 

opgericht op initiatief van pater Jan en een 

groep jonge mensen die zich inzetten voor 

het bekend maken van de Peruaanse muziek 

en dans. Dankzij de steun van pater Jan en 

verschillende instellingen in Nederland 

zoals SITTARD-ROSA-LIMA, werd de bouw van 

een eigen pand gerealiseerd. Hier repeteren 

momenteel kinderen, jongeren en volwassenen. 

Bovendien worden er ’s zomers workshops 

(o.a. dans, theater en muziek) gehouden.

Yachay Peru biedt jonge mensen de mogelijkheid 

om zich te ontwikkelen door het verspreiden 

van onze identiteit en achtergrond. Velen van 

hen hebben talent en kunnen dankzij de dans 

en muziek carrière maken. Veel leden hebben, 

na het stichten van een gezin, de wijk Año 

Nuevo verlaten. Ze geven nu elders dansles en 

hebben er hun eigen dansgroepen gevormd.

Het is verheugend om te weten dat wat eerst een 

droom was, gerealiseerd is door de bouw van 

een eigen ruimte voor het Cultureel Centrum.

Zoals alle groepen hadden we periodes 

met veel kinderen en jongeren, maar soms ook 

met slechts weinig leden. De danslessen voor 

kinderen, jongeren en volwassenen zijn er echter 

altijd.

We zijn van mening dat het belangrijk is om 

een   plek te hebben waar we cultuur en kunst 

kunnen verspreiden. Dankbaar zijn we omdat 

we een vaste plek hebben gekregen en workshops 

kunnen organiseren in het eigen pand. Daardoor 

zijn we herkenbaar geworden.

Sandra Camacho Tejada
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EETPLAATS ‘EL MIRADOR’

Op 9 juli 1984 werd de eetplaats ‘El Mirador’ (het 

uitkijkpunt) met hulp van de Stichting SITTARD-

ROSA-LIMA opgericht. Ons land was in crisis, de 

echtgenoten waren ontslagen. Daarom hebben 

wij vrouwen besloten om samen een deel van 

het voedingsprobleem op te lossen. Ons comité 

kreeg een stukje grond, stokken, matten en 

dozen. Als het regende was overal modder. 

Later werd ook een kleuterschool voor 

kinderen met beperkte middelen gebouwd. De 

kleuterschool gaf plaats aan 20 tot 25 kinderen. 

Vanaf de eerste dag hebben we de steun van pater 

Jan Brinkhof. Hij is onze geestelijke adviseur en 

het belangrijkste is dat hij een geweldige vriend 

is die God op onze weg heeft gezet. 

Na enkele jaren hebben we een project bij pater 

Jan ingediend. Tot onze verrassing kregen we 

zijn steun bij de bouw. Het werd een gebouw 

voor een  betere kwaliteit van leven voor onze 

kinderen en vrouwen van onze organisatie. 

De constructie is in twee fasen uitgevoerd. Nu 

hebben we een gebouw met twee verdiepingen. 

We danken de vrienden uit Nederland die 

ons belangeloos hebben geholpen. Namens 

alle vrouwen van eetplaats “El Mirador” en de 

kinderen, die nu al jongeren zijn, sommigen 

hebben al een gezin, zeggen we hiervoor dank. 

We bedanken ook alle mensen die ons bij de 

bouw hebben gesteund. Dat God zegene uw werk 

en families. We wensen u van harte heel veel 

succes.
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INTERVIEW MET DHR. RODOLFO CARENAS, 
SECRETARIS VAN DE BUURT ’24 DE AGOSTO’

Heer Rodolfo, hoe beschrijft u de buurt?

De gemeenschap ‘24 de Agosto’ (24 augustus) 

werd in 2003 opgericht door mensen en 

inwoners die op zoek waren naar een plek om te 

wonen. Met onze vrouwen en kinderen gingen 

we naar de heuvels, vol met stenen, om het land 

te bewerken. Beetje bij beetje lukte dat en konden 

we toegangswegen maken. 

Hoeveel inwoners heeft de gemeenschap?

Onze gemeenschap ‘24 de Agosto’ telt 

momenteel 54 gezinnen. In totaal wonen er 260 

mensen, inclusief kinderen en vrouwen.

Hoe was de geografische ontwikkeling van de 

bevolking in deze 16 jaar?

In de afgelopen 16 jaar hebben de 

buurtbewoners laten zien dat het motto “Samen 

maakt sterk” ook geldt voor deze buurt. Als 

we verenigd en georganiseerd blijven, gaat de 

ontwikkeling van onze buurt veel sneller. Dat 

laat onverlet dat het goed zou zijn als de lokale 

overheid op haar beurt ons een project voor 

buurtontwikkeling zou toekennen. Ze gaven 

nooit aandacht aan de buurt ’24 de Agosto’.

Welke ontwikkelingsprojecten zijn in de buurt ’24 

de Agosto’ gerealiseerd?

We zullen pater Jan Brinkhof en zijn hele 

team van donateurs van SITTARD-ROSA-LIMA nooit 

genoeg kunnen bedanken. Zij hebben ons eerste 

gemeenschapshuis mogelijk gemaakt en onze 

trappen gebouwd. Het waren de pijlers voor de 

vooruitgang van onze buurt.

Wat is de invloed geweest van de projecten die 

gesteund zijn door pater Jan Brinkhof?

Alle projecten die zijn geïnitieerd door pater 

Jan zijn erg nuttig geweest. Jongeren en kinderen 

gebruiken het gemeenschapshuis voor al hun 

culturele evenementen en opleidingen.

Dankzij de komst van het pastorale team van 

de parochie Cristo Liberador zijn er workshops 

dans, psychologie en catechese gehouden. 

Het gemeenschapshuis dient vaak voor 

vergaderingen van de gehele gemeenschap.

Ook de trappen zijn een grote steun geweest 

voor de buurt ’24 de Agosto’. De toegang tot de 

woningen is van grote waarde en zorgt voor een 

beter aanzien van de buurt. Nu wordt een weg 

aangelegd die zorgt voor een betere ontsluiting 

van de buurt.

Dank aan allen die de overwinning van 

onze buurt mogelijk hebben gemaakt. Dank aan 

pater Jan Brinkhof die deel heeft uitgemaakt 

van onze families. Hij kent onze armoede en 

behoeften en is ons onvermoeibaar blijven 

begeleiden gedurende de 16 jaar strijd van onze 

gemeenschap.
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EEN BIJZONDER GOED DOEL

Ruim een kwarteeuw ben ik donateur 

geweest van Stichting SITTARD-ROSA-LIMA, 

zolang dus als de stichting bestaat. 

De oprichting ervan, in 1993 in samenhang 

met het 750-jarig bestaan van Sittard, was een 

aansprekend initiatief. 

Te midden van de vele goede doelen 

waaruit een mens heden ten dage een keuze 

kan maken werd dit initiatief gekenmerkt door 

een bijzondere nabijheid. Die nabijheid was 

gegeven door de heilige Rosa, stadspatrones 

van Sittard en van het verre Lima, de zusters 

van de Goddelijke Voorzienigheid met hun 

zorgende functie in de 20ste eeuw alhier en 

aldaar tot op heden, en een Nederlandse pater 

die na een werkzame tijd in Chili en Brunssum 

zijn levensvervulling had gevonden in twee 

sloppenwijken van de Peruaanse hoofdstad. 

Op het internet vind ik een respectabele lijst 

van projecten die in de loop van deze kwarteeuw 

zijn gerealiseerd en waarvan steeds nauwgezet 

verslag is gedaan. 

De genoemde nabijheid kreeg voor mij een 

extra kleurrijk randje op twee afzonderlijke 

momenten.

In de zomer van 2013 trof ik pater Jan 

Brinkhof samen met Jo Beckers in de Heemtuin 

van IVN Munstergeleen, beiden gezeten op 

de bank voor het heemtuinhuis. Het was wat 

minder gesteld met de natuur waar hij woonde, 

zo liet de pater weten. 

Ter gelegenheid van Sint Rosa 2018 (zondag 

26 augustus) luisterde de Schola Sittardiensis 

Sanctus Michael de eucharistieviering op. 

Bij het uitgaan van de kerk werd ik als lid 

van genoemd koor aangeklampt door een 

Peruaanse die tot tranen geroerd bleek door het 

lied ‘Pescador de hombres’ dat wij ten gehore 

hadden gebracht en dat zij uit volle borst had 

meegezongen. 

Beide ervaringen gaven voor mij een extra 

dimensie aan het begrip nabijheid.

Moge het werk van pater Jan Brinkhof en 

van de stichting SITTARD-ROSA-LIMA vrucht dragen 

tot in lengte van dagen. 

Ben Bongers, docent klassieke talen 

Trevianumcollege ‘in ruste’
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PROJECTEN JAN BRINKHOF

EETPLAATSEN (COMEDORES)
El Mirador;
Solidaridad;
11e de Julio;
Abejitas;
Virgen del Rosario;
Toribio Flores de Cupita;
Llapan Warmicuna;
Señor Cautivo;
Schooleetplaats Tunga-Suca;
Las Colinas;
Popular Rosa Linda;
Sarita Colonia;
Petrus y Paulus;
Virgen del Rosario;
24 de Agosto;
Señor de los Milagros;
Maria Parado de Bellido;
Santa Ana;
Corazon de Jesus;
El Arce de Noé.

GEMEENSCHAPSHUIZEN

Communidad Nuevo Uñion;
La Cumbre;
Señor de Luren;
Sector 116;
Las Vegas;
Jesus es el Camino;
San Juan Bautista;
Villa San Martin.

JONGERENCENTRA

- Cecappe;
- Yachay Peru.

CENTRALES VROUWENORGANISATIES, 
VERENIGING EETPLAATSEN)
- ODICECAC;
- COMC;
- CECOAC;
- CDMOAN.

TRAPPEN

In de wijken: Colinas, 
Nederzetting 24 de Agosto, 
San Juan Bautista.

IMMATERIËLE VOORZIENINGEN

- noodhulp na overstroming;
- vormingsprojecten parochie 

Christo Liberador;
- modulo Telematico;
- project workshop psychologie.

OVERIGE VOORZIENINGEN

- Drinkwatertonnen 
36 eetplaatsen;

- Opknappen parochiezaaltje 
Christo Liberador;

- Keermuur La Cumbre;
- Speelveld Las Lomas;
- Auto Jan Brinkhof.

PROJECTEN ZUSTERS 
VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID PUENTE PIEDRA

EETPLAATS

Parochie Jerusalem, met crèche.
IMMATERIËLE VOORZIENINGEN

Bijdragen in de kosten voor 
psycholoog, leerkracht, 
jeugdactiviteiten, sociale 
en medische noodhulp, 
catechistenschool, vakantiewerk.

MATERIËLE VOORZIENINGEN

Inrichting naaiatelier, 
apotheek, multimedia, 
muziekinstrumenten, 
boeken voor bibliotheek, 
voedselvoorziening, beveiliging 
computerruimte, kinderopvang.

KINDERHUIS “DE HEILIGE FAMILIE”

Bijdragen in de kosten voor 
groenten- en plantenkas, 
inrichting timmerwerkplaats, 
industriële wasmachine.

Pater Jan Brinkhof in gesprek met twee zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

Speelveld las Lomas
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Ook al is er een einde gekomen aan het voortbestaan van de Stichting SITTARD-ROSA-LIMA, 

U kunt het werk van pater Jan Brinkhof in Lima blijven steunen.

Uw giften zijn welkom op: 

- - Bankrekening: NL03  RABO  014 620 35 42 --

Ten name van: J.W. Brinkhof 

Lijst van organisaties die SITTARD-ROSA-LIMA in de loop van de jaren ondersteund hebben

Gemeente Sittard, c.q. Sittard-Geleen

GOS / VMB Sittard-Geleen 

Dekenaat Sittard 

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

Vastenactie dekenaat Sittard 

Parochie Christus’ Hemelvaart – H.Joseph 

Parochie Pastoor van Ars 

Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht 

Scholengemeenschap Trevianum 

Scholengemeeenschap Dacapo 

de Mander 

Lions Sittard 

Vrouwengilde Sittard 

Seniorensociëteit Sittard-Stad 

Optochtcomite Sittard 

Stichting de Limpens

Stichting Opala

Stichting Caritas Christi 

Stichting Corbello

Stichting Ursulinen San Salvador

Stichting Liebregts

Stichting Tieluja

Rabobank Sittard

Wilde Ganzen

NCDO

Kiwanis Valkenburg

Missiecomité  Houthem 

Omroep L1
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HET BESTUUR

HUIDIGE SAMENSTELLING

Jo Beckers, voorzitter

Hilde de Haes, secretaris

Marja Bollen-Denaux, penningmeester

Marly Penders, lid

Bert Poiësz, lid

Leen Plessius, lid

Jacques Tonnaer, voorzitter comité van aanbeveling

GEWEZEN BESTUURSLEDEN

Christel Beckers († 2017)

Sjang Cremers († 2009 )

Hub Bemelmans († 2008)

Jan van Luxemborg († 2005)

Marion van Luxemborg

Hans de Groot 

Peer Boselie

Eric Rodigas
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