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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 21 februari 2004. 

 

 

SPIRITUALITEIT EN GELOOF 

Het moet revolutionair geweest zijn toen men omstreeks 1920 een groot reclamebord langs 

de Napoleonsweg ter hoogte van het dorp Neer plaatste. Op het bord stond met grote letters: 

Andere tijden brengen andere zeden, 

xxx-koffie léért dat U; 

“Los ging hij honderd jaar geleden, 

alléén in pakjes gaat hij nu”. 

In die tijd liepen huisvrouwen dagelijks naar bakker, kruidenier, slager, melkboer enz. en 

alles wat je kocht was vers: uit de oven, van de melkkoe, ja de kruidenierswaren kon je 

ruiken en alles was tastbaar bij het kopen. Je kocht nooit een kat in de zak. En ineens komt er 

een andere manier van producten presenteren. Je koopt voortaan koffiebonen niet meer uit 

een grote 50 kg wegende baal koffiebonen, maar je haalt in de winkel om de hoek een 
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pakje van 250 gram koffiebonen of een grotere verpakking. De merknaam vertelt je wat er 

in zit, je kunt het niet meer zien of beproeven. Pas nadat je het gedronken had, kon je later 

beslissen of je weer zo’n pak koffie ging halen. Ineens - en dat is de revolutie - moet de 

mens er maar op vertrouwen dat de verpakking de inhoud garandeert. 

Anno 2004 doen wij dit nog meer dan ooit. We kopen bijna uitsluitend op basis van 

verpakking. Na de afgelopen feestdagen van Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar hebben heel 

wat gezinnen nog verpakkingen thuis liggen. Soms had men de hele avond nodig om uit te 

pakken, de instructies door te lezen en dan lukte het nog niet altijd om het apparaat aan de 

gang te krijgen. Ergernis alom. Ik heb toch alles volgens het boekje gedaan. De verpakking 

garandeert niet de inhoud. 

We gaan al te vaak op het uiterlijke af. Inhoud: daar gaat het om. Verpakking kan 

verblinden. Verpakking kan een mens inpakken! 

Tegenwoordig horen we meer en meer gelovigen zeggen: ik ben gelovig, maar niet 

kerkelijk. Men zegt het vaak uit overtuiging. Maar overtuiging is geen geloof. Geloof 

betekent dat je je hoogste innerlijk aan de Schepper toevertrouwt. En Gods Zoon schenkt 

ons Zijn Woorden en Sacramenten om zo ons innerlijk op Hem afgestemd te houden. 

Daarom dat de Heer Zijn Kerk aan ons heeft gegeven. Maar ja, we zijn allemaal mensen 

met de meest verschillende en uiteenlopende smaken en opvattingen. Zo ook over geloof en 

Kerk. En daarom heb je binnen die ene Kerk zo vele wijzen van geloof beleven en ervaren, 

de Kerk met al haar congregaties, ordes, paters, zusters, broeders, monniken, katholieke 

gezinnen, priesters, diakens, bisschoppen... En zo heeft ieder segment van die ene Kerk zijn 

eigen spiritualiteit: een geloofsstijl om in gebed en liturgie Christus en Zijn Kerk te dienen. 

De geloofsstijl van monniken in een abdij is heel anders dan die van de zusters van Moeder 

Teresa. Toch dienen ze dezelfde Christus en Zijn Kerk.  

Spiritualiteit: het huidige mode-woord van eigen geloofsbeleving. Ik ben op zoek naar mijn 

spiritualiteit - zeggen veel gelovigen, ook mensen die niet kerkelijk zijn en eveneens 

ongelovigen zonder te weten wat spiritualiteit eigenlijk is. En hun argumenten? Het is bon 

ton: zelfs tv-sterren gaan vrijwillig enkele dagen de abdijen in, allemaal op zoek naar 

spiritualiteit! Hier en daar komen er nu opmerkingen uit de abdijen zelf, die zeggen: daar 

moeten we onze abdijen niet voor openstellen! Zoeken naar geloof en zoeken naar 

spiritualiteit: een wereld van verschil. We moeten spiritualiteit niet verlagen tot verpakking 

van geloof. Want dan zoek je tussen al die verpakkingen iets wat je leuk vindt, wat je 

aanspreekt... Maar uitpakken, tot de kern doordringen, tot geloof komen, tot verbondenheid 

komen in Christus, dat is de verpakking afwerpen en dan verdiept spiritualiteit je geloof! 

Spiritualiteit zonder kerkverbondenheid is kiezen voor de verpakking en niet voor de 

inhoud! 

W. van Rens, pastoor-deken 

 

GEBEDSINTENTIE 

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt: ‘Wij bidden dat er 

een vreedzame coëxistentie tot stand gebracht kan worden van christenen, joden en moslims 

in het Heilig Land’.                    
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VACATURES KERKBESTUUR 

Conform het reglement zijn Mevrouw M.A. Hanselaar-Ronde en de Heer J.P.A. Kamp 

afgetreden als leden van het Kerkbestuur. Wij zijn hen allebei veel dank verschuldigd voor 

de voortreffelijke wijze waarop zij in de afgelopen jaren hun taak vorm hebben gegeven. 

Maar hierdoor zijn er in ons Kerkbestuur twee vacatures ontstaan. Op het zittende 

Kerkbestuur rust nu de taak een voordracht voor twee nieuwe leden in te dienen bij de 

Bisschop. 

Het Kerkbestuur verzoekt u daarom vóór 15 februari a.s. namen van personen die u kent als 

trouwe leden van de Kerk en die u geschikt acht voor het kerkmeesterschap, kenbaar te 

maken bij de voorzitter, pastoor-deken W. van Rens. Door het wegvallen van de specifieke 

expertise van de Heer Kamp is er met name behoefte aan een deskundige voor het 

begeleiden van bouw- en onderhoudswerkzaamheden. 

Het Kerkbestuur 

 

COLLECTE VOOR MEDISCHE PROJECTEN 

In het weekend van 31 januari - 1 februari wordt de jaarlijkse collecte 

voor medische projecten gehouden. Onze financiële steun kunnen wij 

geven door royaal deel te nemen aan de collecte in de kerk of door te 

gireren op Postbanknummer 1996699 t.n.v. Kerk en Wereld Dekenaat 

Sittard te Sittard o.v.v. Medische projecten. In overleg met het 

diocesaan missiesecretariaat zullen we de collectegelden besteden aan 

die projecten die als kerkbetrokken kunnen worden beschouwd. 

 

‘rkkerk.nl’ OP DE SITE VAN ‘katholieknederland.nl’ 
Met de komst van ‘rkkerk.nl’ als opvolger van ‘Een-twee-een’ begon het blad van de 

kerkprovincie afgelopen voorjaar aan een multimediale opmars. Eind 2003 kwam uit de 

verf wat de plannenmakers destijds voor ogen stond: een volwaardige website als 

verzamelplaats van alle media-uitingen van de R.-K. Kerk in Nederland. ‘rkkerk.nl’ is te 

vinden in het hart van de geheel verbouwde site ‘katholieknederland.nl’. 

De nieuwe vormgeving en opbouw hebben de website veel toegankelijker gemaakt. Er zijn 

nu zes hoofdrubrieken: encyclopedie, actualiteit, rkkerk.nl, televisie, radio en 

mediapastoraat. 

Belangrijke veranderingen op de site zijn doorgevoerd in de rubriek ‘rkkerk.nl’. De R.-K. 

Kerk heeft hiermee een zelfstandige status binnen het geheel van katholieknederland.nl 

gekregen, wat ook te zien is aan het eigen logo en een andere kleurstelling. Naast informatie 

over de kerkelijke organisatie zijn de onderdelen ‘catechese’ en ‘liturgie’ uit de oude site er 

in ondergebracht. De bezoeker vindt in de omgebouwde rubriek onder meer persberichten 

en documenten, uitgegeven door de R.-K. Kerk in Nederland, een selectie artikelen uit het 

blad ‘rkkerk.nl’ en de online-versie van de landelijke Parochiebladenservice. 

Nieuw op katholieknederland.nl is de ‘encyclopedie’. De RKK-internetredactie wil dit 

onderdeel in de loop der jaren uitbouwen tot een veelomvattend, multimediaal katholiek 

naslagwerk. De surfer moet er alles in kunnen vinden over het Nederlands katholicisme. 
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Daarbij spelen de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en van de 

‘Katechismus van de Katholieke Kerk’ (1993) een cruciale rol. De concilie- en 

katechismusteksten zijn overigens al online te raadplegen op de site. 

De rubriek ‘actualiteit’ is gehandhaafd en brengt dagelijks het laatste kerkelijk nieuws, met 

opmerkelijke berichten in ‘Piazza’, en met de rubrieken ‘Mensen’ en ‘Achtergronden’. In de 

televisierubriek presenteren zich RKK-programma’s als Kruispunt, Studio RKK, 

Soeterbeeck en Nachtgedachten. Alles over RKK-radioprogramma’s als Kruispunt, Het 

Klooster, Verum Bonum Pulchrum, Achter de dag en Eucharistie is te vinden in het radio-

onderdeel. 

De vernieuwde rubriek ‘mediapastoraat’ maakt het mogelijk actief in te haken bij de onder-

delen ‘reageren’, ‘mediteren’, ‘kijken & luisteren’. Ook is materiaal te bestellen. En het 

brengt zeven keer per dag live het getijdengebed, uit de kapel van de trappistinnenabdij in 

Berkel-Enschot. 

 

WEBSITE VAN ONZE PAROCHIES 
De website van onze parochies, www.rk-kerken-sittard.nl, biedt naast 

de informatie die u ook in het parochieblad kunt vinden, nog een 

aantal interessante wetenswaardigheden. Kijkt u maar! De site is vorig 

jaar door meer dan 18.000 mensen bezocht, dat is ruim 1500 

bezoekers per maand. 
 

EEN KARDINAAL, DE BIJBEL EN EUROPA 
Het bijbelboek de Handelingen van de Apostelen vertelt over de zendingsreizen van de 

apostel Paulus. Diens grote reis door Klein-Azië (Turkije) lijkt geen succes. Het lukt niet 

het ‘woord’, het evangelie, te verkondigen. Waarom? Onwil van de mensen daar, 

onvermogen van Paulus? De schrijver van de Handelingen zegt daar niets over. Wat hij wel 

zegt komt wellicht wat vreemd over: ‘De heilige Geest weerhield hen ervan het woord in de 

provincie Azië te verkondigen.’ 

Als Paulus uiteindelijk in de kustplaats Troas aankomt, krijgt hij in zijn droom een visioen 

van een man die aan de overkant van het water vanuit het Griekse Macedonië tot hem roept: 

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.’ Paulus geeft onmiddellijk gehoor aan de 

roepstem uit het visioen en gaat naar Macedonië, ‘want we maakten uit het visioen op, dat 

God ons geroepen had om hun het evangelie te verkondigen’. Dat was het begin van de 

evangelisatie van Europa, het Woord van God (de bijbel) wordt een basis voor het leven en 

de cultuur van Europa. 

Kardinaal Martini, de vroegere aartsbisschop van Milaan, knoopt bij dit verhaal aan om de 

betekenis van de bijbel voor het huidige Europa naar voren te brengen. Hij spreekt zelfs van 

de ‘opvoedende kracht’ van de bijbel. Het valt voor veel mensen niet mee om hun weg te 

vinden in het leven. Het leven in onze cultuur valt in stukjes, fragmenten, uit elkaar: werk, 

sport, gezin, uitgaan, en voor sommigen daar bovenop ook nog een brokje Kerk en geloof. 

Het is in zo’n cultuur niet gemakkelijk echt ergens thuis te zijn en het leven als een eenheid 

te beleven. Maar hoe kan de bijbel ons daarbij helpen? Het is een boek over mensen 

onderweg, over gewone mensen die met vallen en opstaan Gods stem in hun leven 
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ontdekken en soms ook kwijt zijn. Dat levert veel, ook nu nog herkenbare, levenswijsheid 

op. En midden in de bijbelse ‘opvoedingsgeschiedenis’ staat als centrale figuur de 

opvoeder, God zelf. Hij geeft het geheel betekenis. 

Kardinaal Martini raadt moderne gelovigen een geduldige en me-

thodische lectio divina aan, een ‘gelovige lezing’ van de bijbel. Zo’n 

gelovige lezing vraagt regelmatig in geloof en gebed een passage uit 

de bijbel te lezen. Langzaam aan groeit vertrouwdheid met de 

teksten en vallen verbanden op, wordt iets duidelijk van Gods weg 

met ons mensen. Zo rijpt ook een besef van eenheid en oriëntering in 

het leven van gelovigen en ontstaat een antenne om de 

gebeurtenissen van vandaag/alledag naar Gods bedoeling te lezen, 

zoals eens Paulus op reis in Azië. 

Diederik Wienen 

UIT ROME: VALENTIJNSDAG 
Op Valentijnsdag naar de catacomben van de H. Valentinus. Het hele jaar door is 
het hek gesloten, behalve de 14

de
 februari. Bij de ingang staan twee heren van de ‘Academie 

van de Cultus der Martelaren’ en heten welkom. Uitgegraven in een hoog oprijzende 

tufsteenwand liggen de catacomben vlak langs de via Flaminia die naar het noorden voert, 

nog vóór de Milvische brug over de Tiber. Daarboven de wat deftiger wijk Parioli. Het 

verkeer raast vlak langs. Even verderop het Stadio Flaminio, nog gebouwd voor de 

Olympische Spelen van 1960. 

Een tiental pelgrims heeft zich verzameld en de rondleiding kan beginnen. Een historica van 

de ‘Archeologia Christiana’ gidst. Buiten enkele restanten van wat eens een basiliek was. 

De crypte bevatte ooit de tombe van de heilige. Dan de catacombe in. We komen in een 

kleine voorhal en al meteen valt op hoe enkele gangen zwaar gestut zijn door 

betonconstructies. Binnendringend water van stortregens veroorzaakte in 1985 een 

instorting. De gids wijst op enkele sarcofagen, verderop een muur met inscripties. 

Voorwaar, één inscriptie geeft de naam ‘Valentinus’!  

’s Middags verzamelt zich een kleine groep in het portaal en er vindt een suggestieve 

onderaardse eucharistieviering plaats. Bij de voorbeden, ja hoor: voor verliefden en 

verloofden! 

Wie was hij? Onze gids kan niet méér zeggen dan historische bronnen aangeven, sommige: 

hij was een Romeins priester, andere: hij was bisschop van het noordelijker gelegen stadje 

Terni, tijdens de vervolgingen naar Rome gevoerd om de marteldood te sterven. Patroon 

van de verliefden? Een vaag verhaal zegt iets over de huwelijksinzegening van een jong 

stel. 

Of moet het over een andere boeg gegooid worden? Ooit werd in sommige streken gedacht 

dat de 14
de

 februari de vogels hun nest begonnen te bouwen. De 14
de

 is dan ook niet zómaar 

een dag: het was de dag metéén na de Idus van februari, op de oude kalender de ‘16
de

 dag 

vóór de kalender van maart’: het aftellen naar maart, de lentemaand, begon ! 

 



 
 7

e
 jaargang - nr. 3 - 17 januari 2004 

6 

Nee, niet zómaar een dag: in de Maria Sopra Minerva bij het 

Pantheon, was het de eerste van vier over het jaar verspreide 

dagen, dat de aanstaande bruiden kwamen. De broederschap 

van de ‘Annunciata’ deelde aan arme jonge meisjes een 

bedrag uit voor de bruidschat zodat ze konden trouwen (een 

dubbel bedrag als ze het klooster ingingen: onderscheid moest 

er zijn!). Valentijn bracht geluk: tóen en nog steeds  

Padre Timoteo 

 

DELLA ROBBIA – BEELDEN UIT DE ITALIAANSE RENAISSANCE 
Het Bijbels Museum neemt u deze winter mee naar het Florence uit de tijd van de Medici. 

Voor het eerst is in Nederland een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van de 

Della Robbia’s, een dynastie van kunstenaars die leefden in de 15
de

 en 16
de

 eeuw. De 

tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Musée du Louvre in Parijs, 

dat speciaal hiervoor het grootste deel van zijn Della Robbia collectie ter beschikking stelt. 

Getoond worden onder andere monumentale sculptuur, kleine beeldjes, architectuur 

elementen, médaillons, liturgische objecten en delen van altaarstukken. 

De Della Robbia’s, afkomstig uit Florence, dankten hun faam aan een nieuw procédé dat ze 

angstvallig geheim hielden en dat hen zo een monopolie positie gaf: het geglazuurd 

terracotta. Het gaf de beelden hun delicate en zachte vormen, geaccentueerd door de 

levendige en heldere kleuren. Het werk van de Della Robbia’s maakte grote furore in hun 

tijd. Luca, Andrea, Giovanni en Luca de Jongere – zij verfraaiden met hun creaties talrijke 

kerken en paleizen in Italië. 

Het succes duurde tot 1527. Het geheime procédé was inmiddels uitgelekt en de 

concurrerende werkplaats van Benedetto Buglioni nam de koppositie over van de Della 

Robbia’s. De familie, ook al zwaar getroffen door de pest, viel uiteen. In de 19
de

 eeuw 

ontstaat een hernieuwde belangstelling voor het verfijnde werk van de Della Robbia’s. Via 

verzamelaars verspreidden hun terracotta’s zich over de hele wereld. Maar gelukkig zijn 

ook ter plaatse nog de mooiste stukken bewaard, in de kerken en monumenten van Toscane 

en Umbrië. Bij de tentoonstelling is een rijk geïllustreerde Franstalige catalogus te koop 

voorzien van een Nederlands tekstgedeelte. Elke zondag is er om 13.00 uur een rondleiding 

door deze tentoonstelling. Kosten: entreeprijs + een toeslag à  2,50. De rondleiding duurt 

circa één uur. 

T/m 9 mei, Bijbels Museum, Herengracht 366-368 Amsterdam, tel.: 020 6242436, 

www.bijbelsmuseum.nl, maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen 

van 11.00 tot 17.00 uur, gesloten op Koninginnedag. 

 

‘WIJ ZIJN DE TIJD’ 

Van 1 tot en met 11 juli vindt in Maastricht de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart plaats. In 

liturgische vieringen, twee ommegangen en culturele activiteiten staat één boodschap 

centraal. De 53
ste

 Heiligdomsvaart 2004 heeft het thema ‘Wij zijn de Tijd’ meegekregen. 

Het thema betreft woorden van Sint Augustinus. Hij spoort de lezer aan tot betrokkenheid 
bij mensen en ontwikkelingen in de eigen directe leefomgeving, omdat deze niet geroepen is 
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de tijd afwachtend of onverschillig voorbij te laten gaan. Als kind van God is élke mens 
tijdens zijn ‘verblijfstijd’ op aarde geroepen er wat van te maken. Ieder met zijn 
persoonlijke talenten, alleen of – nog beter – in gemeenschap, sámen met anderen.  
Omdat iedere mens kan bestaan dankzij de mensen en vriendschap die hem omgeven, wordt 
tijdens de Heiligdomsvaart die dankbaarheid gevierd. En natuurlijk ook de blijdschap en 
dank naar God. Hij is van alle eeuwigheid en heeft aan de mensen het leven toevertrouwd 
en, via Zijn Zoon, het eeuwig leven beloofd. Velen traden reeds in Zijn voetsporen en gaven 
in alle tijden van de geschiedenis concreet gestalte aan de aanwezigheid van God op aarde. 
Sint Servaas was degene die als eerste in onze streken het geloof in een nabije, persoonlijke 
God verkondigde. Zijn relieken zullen naar zeer oud gebruik gedurende de Heiligdomsvaart 
worden getoond en vereerd.  
Naast de feestelijke vieringen in en om de Sint Servaasbasiliek, is eenieder vanzelfsprekend 
ook welkom bij de vele andere activiteiten. Meer informatie: zie www.heiligdomsvaart.nl 
 

WERELDJONGERENDAGEN KEULEN 2005 

Zoals u waarschijnlijk reeds bekend is, zullen de eerstvolgende Wereldjongerendagen in 
2005 in de Duitse stad Keulen plaatsvinden. Het is een unieke gebeurtenis dat deze 
manifestatie van de jonge Kerk zo dichtbij komt. Ook de Duitse organisatie zelf ziet een 
kans om het kerkelijk leven in de voorbereiding op en het vervolg van de 
Wereldjongerendagen te vitaliseren. Daarom hebben de organisatoren de aangrenzende 
bisdommen van de verschillende landen de kans geboden om zelf ook gastbisdom te zijn. 
Dat betekent dat in het voortraject van de Wereldjongerendagen de jongeren uit de hele 
wereld in het eigen bisdom te ontvan-gen zijn. Ons bisdom heeft die kans gegrepen en is 
samen met het Belgische bisdom Luik een partnerschap aangegaan met het bisdom Aken. 
Dat houdt in dat deze drie Euregionale bisdommen zich voorlopig garant stellen voor de 
ontvangst van 10.000 jongeren in de dagen van 10 - 15 augustus 2005. De dagen van 15 - 
20 augustus brengen dan alle jongeren samen in Keulen zelf door, met als hoogtepunt het 
bezoek van de Paus op de zaterdag en zondag. 
Het bisdom moet nu gaan inschatten hoeveel jongeren van deze 10.000 bij ons onderdak 
kunnen vinden. Rond 300 jongeren uit St. Louis (VS) zullen in ieder geval in ons bisdom 
verblijven. Vandaar de vraag of u nog plaats in de herberg heeft... Het bisdom hoopt toch 
wel zo’n 1000 jongeren onderdak te kunnen bieden. Uiteraard organiseert het bisdom de 
gezamenlijke activiteiten van deze jongeren. U als gastgezin zult in de dagen van 10 - 15 
augustus vooral in logies, eten en (reis)tijd moeten investeren. 
Het is voor het bisdom van groot belang vroegtijdig te weten welke gezinnen zich hiervoor 
beschikbaar zouden willen stellen. Aan deze gezinnen zijn geen voorwaarden gesteld van 
b.v. leeftijd, maar gezinnen met eigen kinderen in de leeftijd van 16-30 jaar kunnen de 
jongeren natuurlijk makkelijker met leeftijdgenoten in contact brengen. 
De vraag aan u is nu hier alvast eens over na te denken. In het voorjaar zal er een 
inventarisatie gemaakt worden en daarna kan worden begonnen met de aanmelding. Wij 
houden u over de vorderingen aangaande dit grote feest van geloof op de hoogte. 

I. Krewinkel, kapelaan 
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Beste kinderen, 
 

 

Na een mooie vakantie van twee weken zijn 

de scholen weer begonnen en keren de 

meeste mensen terug tot het leven van alledag. 

Dat is ook het geval in de Kerk. Zondag 11 januari is de Kersttijd 

afgesloten met het feest van de Doop van Jezus in de Jordaan. 

Johannes de Doper vertelt de mensen dat Jezus er aankomt. Hij 

weet ook precies dat Jezus de Zoon van God is. Daarom zegt 

Johannes: ‘Ik ben het niet waard om de riem van de sandalen van 

Jezus los te maken.’Dat is toch eigenlijk maar een heel klein werkje. 

Maar zo onbelangrijk vindt Johannes zich, als hij aan Jezus denkt. 

 

Door het doopsel word je een kind van God. Maar Jezus is toch al 

Kind van God? Hij is zelfs de Zoon van God. Waarom laat Hij zich 

dan toch nog dopen? Zo laat Jezus zien dat Hij bij ons wil horen; 

als mens onder de mensen. 

En wij? Wil jij ook bij Jezus horen?  

 

Wil je graag meer te weten komen over Jezus? Dan ben je van harte welkom bij de PaJo-

Club: woensdag 28 januari en woensdag 11 februari van half twee tot drie uur in de 

parochiezaal van de Bernadettekerk in de Baandert. Voor kinderen tot en met zeven jaar 

vrijdag 30 januari en vrijdag 13 februari ook van twee tot drie uur in de parochiezaal van de 

Bernadettekerk in de Baandert. Voor inlichtingen: Riet ter Haar: 046-4513381. 

 

Kinderwoorddienst - iedere tweede en vierde zondag van de maand - zal gehouden worden 

op zondag 25 januari en zondag 8 februari tijdens de hoogmis van half elf in de 

Bernadettekerk van de Baandert. Iedere eerste en derde zondag is dan life-teen en life-night 

(18.15 - 21.00 uur) voor de jongeren bij de zusters op de Kollenberg. Alle kinderen en 

jongeren: van harte welkom!! 

 

 

Aansluitend op de voorbereiding en op het ontvangen van het Sacrament van het 

Vormsel afgelopen december willen wij als groep jongeren verder met onze zoektocht 

d.m.v. ‘Thema-avonden’: samen praten, zoeken, lachen... Deze avonden vinden plaats 

elke eerste dinsdag van de maand, van 18.00 tot 19.00 uur in de pastorie van de 

Bernadette-kerk. Deze avonden zijn er voor alle jongeren uit de drie samenwerkende 

parochies. De naam is dan ook Interparochieel Jongerenkontakt: ‘IN-PA-JO-KO’. 

Inlichtingen en aanmelden bij de catechiste, Riet ter Haar, tel. 4513381, of bij kapelaan 

Krewinkel, tel. 4512628. Tot ziens op 3 februari, want dan starten wij. 
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                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  4512275 

Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 

        Noodnummer   4515141 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676 

t.n.v. penningmeester Parochie-Comitié Sittard 
 

 

 

 

 

 NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM! 

 Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie. 

 Van harte welkom namens onze onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep !  

 Wilt u ons svp als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En   

    datzelfde verzoek richten we ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat   

  kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie. Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  

    4512275  of  aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard,   

4519039. Hartelijke Dank !  

 

HARTELIJK DANK 

Heel hartelijk dank aan al degenen die er ook deze keer weer voor gezorgd hebben dat wij ons 

in onze beide kerken hebben kunnen stichten aan een prachtige kerststal. Een woord van dank 

ook aan de sponsors: Rabobank Sittard, Intratuin Sittard, Hoveniersbedrijf Arno Dols en de 

heer Peter van Sloun. 

W. van Rens, pastoor-deken 

 

UW AANDACHT S.V.P. 
Zondag 18 januari: begin van de Internationale Bidweek voor de Eenheid van de Christenen 

(tot en met 25 januari). Het thema van de gebedsweek luidt dit jaar ‘Mijn vrede geef Ik u’ (Joh. 

14, 27). Dit thema is gekozen door een groep christenen van verschillende kerken uit de 

Syrische stad Aleppo. De volken van het Midden-Oosten maken moeilijke tijden door. Vrede 

lijkt verder weg dan ooit. De christenen in deze gebieden nodigen geloofsgenoten over de hele 

wereld uit met hen mee te bidden voor vrede en eenheid. 

Zondag 1 februari: Vierde zondag door het jaar. 

Na de H.H. Missen van dit weekend wordt de Blasiuszegen gegeven. 

Vrijdag 6 februari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 

 

Vanaf 17.30 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen. 

Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag Huiscommunie is altijd mogelijk bij een 

der leden van de parochiegeestelijkheid. 
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Woensdag 11 februari: Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Werelddag voor de 

zieken (in 1992 door Paus Johannes Paulus II ingesteld). 

 

GEDOOPT 

David, zoon van het echtpaar Driessen-Mostard, Sittarderstrasse 16, Tuddern, 

14-12-03. 

Damian, zoon van het echtpaar Max-Maes, Karel de Grotestraat 23, 21-12-03. 

Nadja, dochter van het echtpaar Geilen-Janssen, M. Van Rossumstraat 7, 04-01-04. 

 

Wij bidden dat David, Damian en Nadja onder de goede zorgen van hun ouders en naar 

hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, 

mogen opgroeien tot goede christenen. 

 

OVERLEDEN 

 

Maria Peeters, Bergstraat 5-4, 80 jaar, † 15-11-03. 

Louisa Hanselaar, Pres. Kennedysingel 8-7, 84 jaar, † 25-12-03. 

Toon Janssen, Pres. Kennedysingel 10-5, 72 jaar, † 27-12-03. 

Erna de Schwartz-Schroth, Pres. Kennedysingel 24, 93 jaar, † 01-01-04. 

Hilde Snijders, Plakstraat 35-45, 49 jaar, † 02-01-04. 

Annie Souren-Stienen, Pres. Kennedysingel 24, 96 jaar, † 03-01-04. 

Nettie Kremers-Sieben, Baanderthof 14, 63 jaar, † 04-01-04. 

 

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 

 

HEILIG UUR 

 

Op donderdag 5 februari houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot 

het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven 

en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de 

St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste 

vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te 

bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke 

maand een speciale uitnodiging. Voor de maand februari zijn dat: 

Begijnenhofstraat, Begijnenhofwal, Bergstraat, Beukenboomweg, Beukenlaan en 

Blijdestein. 
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EMERITUS-PASTOOR MULKENS OVERLEDEN 

Op 29 december j.l. is op 88-jarige leeftijd em.-pastoor J.P.R. Mulkens van Maastricht-

Limmel overleden. Oudere parochianen zullen zich wellicht herinneren dat hij van 1940 tot 

1952 als kapelaan verbonden is geweest aan onze St.-Michielskerk. Moge hij rusten in vrede. 

 

MAAK KENNIS MET BISDOMBLAD DE SLEUTEL  
Wie op de hoogte wil blijven van actuele ontwikkelingen rond geloof en leven in Limburg, kan 

niet zonder het bisdomblad De Sleutel. Dit fullcolour magazine verschijnt maandelijks en staat 

vol met interviews, reportages en leuke nieuwtjes over geloven in Limburg. Bisschop F. Wiertz 

schrijft in elk nummer een column en er zijn vaste rubrieken over de achtergronden van liturgie, 

kerkmuziek, catechese, diaconie, missie en jongeren.  

Maandelijks wordt een parochie geportretteerd en regelmatig vertellen min of meer bekende 

Limburgers over hun geloofsbeleving. Ook in elk nummer aandacht voor nieuwe boeken op het 

gebied van religie en filosofie en nog tal van andere leuke rubrieken, nieuwtjes en 

achtergrondverhalen.  

Een abonnement op De Sleutel kost  24,75 per jaar. Een gratis proefnummer aanvragen kan 

via de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom. Telefoon: 0475-386852 of per e-mail: 

persdienst@bisdom-roermond.nl  
 

REGINA CARMELI 

 
* Eerherstelviering 

Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan 

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie 

Datum: Donderdag 5 februari, (en iedere donderdag vóór de eerste 

vrijdag) 

 

* Nederlandse Vespers 

Zondag 8 februari, 17.00 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharistische zegen) 

 

* Bezinningsdagen - in stilte 

Thema:  Met de rozenkrans biddend door het Evangelie 

Het rozenkransgebed is van grote betekenis. Het heeft de diepgang van de 

volledige boodschap van het Evangelie en leidt ons tot Jezus Christus, onze 

Heer en Redder. Maria leert ons de diepten van de liefde van haar goddelijke 

Zoon ervaren. 

Leiding: Pater Dr. Bonifatius Honings O.C.D. (Rome) 

Begin:  Maandag 26 januari 18.00 uur (avondeten) 

Sluiting:  Woensdag 4 februari 10.00 uur 

Kosten:   258,- 
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INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 

Postbus 28, 6130 AA Sittard,  046-4525380, Zr. M. Gisela. 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 

Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze 

uiterlijk 7 februari 2004 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-mail 
adres, administratie@rk-kerken-sittard.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 
of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. 
misintentie en datum. 
 

ST.-PETRUSKERK  
 

Zaterdag 17 januari 

18.00 uur plzwd Fons Dols; gestplev fam. 
Duynstee-van Basten Batenburg, ouders 
Heinen-Schuurmans; plev Miep Debruijn-
Kengen vw flatbew, Elly Beursgens-Kessels; 
nadienst Wim Evers, Louisa Hanselaar, 
Toon Janssen, Erna de Schwartz-Schroth, 
Hilde Snijders, Nettie Kremers-Sieben 

(Jeugdkoor) 

Zondag 18 januari - Tweede zondag door 

het jaar, begin van de Internationale Bid-

week voor de Eenheid van de Christenen 

11.30 uur gestpljrd ouders Creemers-Cals; 
gestplev ouders Busard-Helwegen, Guus van 
Aubel, Ingrid Pijls; pljrd Paul Gijzen; plev 

overl. familieleden Pier-Weijzen (St.-

Petruskoor) 

17.30 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 

Maandag 19 januari 

08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl. van de fam. Stessen-
Loozen en aanverwanten 

Dinsdag 20 januari 

08.00 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans; 
ev overl. fam. Smeets-Bouwels 

19.00 uur ev levenden en overledenen van 
de fam. Mullink, echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 21 januari - H. Agnes, maagd 
en martelares 

08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen; ev 
echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 
en Tilke 

Donderdag 22 januari 

08.00 uur gestev echtp. Schijns-Thoné; ev 
echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 
en de H. Bernadette, voor bijzondere intentie 
(B), families Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.30 uur lof met rozenhoedje 

Vrijdag 23 januari 

08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Maria ten Dijck; ev echtp. 
Ritzen-Merkelbach 

Zaterdag 24 januari - H. Franciscus van 

Sales, bisschop en kerkleraar 

08.00 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en 
em. pastoor Eduard Hoenen; ev echtp. 
Caulfield-Tholen 

18.00 uur plev ouders Wolffs-Dobbelstein; 
nadienst Louisa Hanselaar, Toon Janssen, 
Erna de Schwartz-Schroth, Hilde Snijders, 

Nettie Kremers-Sieben (Samenzang) 

Zondag 25 januari - Derde zondag door 

het jaar 

11.30 uur pl1ejrd Zus Cornelissen-Konings; 
gestpljrd echtp. Ritzen-Merkelbach, Corry 
Strijbos, ouders Piek-Geilen; jrd Jan v Huet, 
Heinz Kreutzkamp; gestplev fam. Cobben-
Cals, fam. Storms-Zinken; plev ouders Nic 

en Greta Cosemans-Thissen (Samenzang) 

17.30 uur gestev ouders Coenen-Debruyn; 
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ev Armand Verhoeve, echtp. Caulfield-
Tholen 

Maandag 26 januari - H.H. Timoteüs en 

Titus, bisschoppen 

08.00 uur gestev fam. Janssen-de Ponti 

19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Dinsdag 27 januari 

08.00 uur ev Pierre Notten, echtp. 
Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach 

Woensdag 28 januari - H. Thomas van 

Aquino, priester en kerkleraar 

08.00 uur ev Pierre Notten, ouders Schmidt-
Fliegel, Netta en Tilke, echtp. Caulfield-
Tholen 

19.00 uur ev Cor Fischer, Cor de Wit en 
Dory Neilen, bijzondere intentie fam. Rutten 

Donderdag 29 januari 

08.00 uur gestev Chris van Rens; ev echtp. 
Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 
en de H. Bernadette 

19.30 uur lof met rozenhoedje 

Vrijdag 30 januari 

08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur families Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

Zaterdag 31 januari - H. Johannes (Don) 

Bosco, priester 

08.00 uur ev grootouders Simonis-Tummers 
en ouders Hage-Simonis, echtp. Caulfield-
Tholen 

18.00 uur pljrd Gretha Marx-Fox; plev Hu-
bert Pieters en familie; nadienst Louisa Han-
selaar, Toon Janssen, Erna de Schwartz-
Schroth, Hilde Snijders, Nettie Kremers-

Sieben (Jeugdkoor) 

Zondag 1 februari - Vierde zondag door 

het jaar 

11.30 uur pljrd echtp. De Wever-Brouwers, 
Nico Schapen, Jacques Brouwers; plev le-
vende en overl. leden van de fam. De Rouw-
Geelen, Herman en Annie Pier-Weijzen, 

Elly Custers-Stassen (St.-Petruskoor) 

17.30 uur gestev Clara Dohmen; ev echtp. 
Caulfield-Tholen 

Maandag 2 februari - Feest van de 

Opdracht van de Heer in de tempel, Ma-

ria Lichtmis 

08.00 uur ev t.e.v. de H. Geest voor allen 
die in ons bisdom en in de parochies zijn 
gesteld om leiding te geven 

19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Dinsdag 3 februari - H. Blasius, bisschop 
en martelaar 

08.00 uur ev t.e.v. de H.H. Engelbewaarders 
uit dankbaarheid voor bescherming en 
leiding; gestev Corrie Close en familie; ev 
Pierre Notten 

19.00 uur ev levenden en overledenen van 
de fam. Mullink, ouders Schmidt-Fliegel, 
Netta en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 4 februari 

08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven; gestev ouders Schaekens-Peulen en 
zonen Jozef en Martin; ev Pierre Notten, 
echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 

Donderdag 5 februari - H. Agatha, maagd 
en martelares 

08.00 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en 
em. pastoor Eduard Hoenen; ev Pierre Not-
ten, echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 
en de H. Bernadette, voor bijzondere intentie 
(B), echtp. Ritzen-Merkelbach 

19.30 uur Heilig Uur (zie boven) 

Vrijdag 6 februari - H.H. Paulus Miki en 

gezellen, martelaren 

08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Je-
zus; gestev fam. Jennen, fam. Limpens; ev 
levende en overl. leden van de families Marx 
en Fox, echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev voor roepingen; gestev ouders 
en grootouders van Eijs-Alberts 

Zaterdag 7 februari - Maria op zaterdag 
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08.00 uur ev voor priesterroepingen in pa-
rochie, dekenaat en bisdom, echtp. 
Caulfield-Tholen 

18.00 uur plzwd Louisa Hanselaar; pljrd 
ouders Wijshoff-Bormans; plev Felix Pa-
ques, Eef van Rooy vw flatbew. Delhougne, 
levende en overl. leden van de fam. Dieteren 
en de fam. Hellbach; nadienst Nettie 

Kremers-Sieben (Samenzang) 

Zondag 8 februari - Vijfde zondag door 

het jaar 

11.30 uur plzwd Erna de Schwartz-Schroth; 
pl1ejrd Pierre Clerx; pljrd Konrad Kleuters 
en Maria Kleuters-Stassen, Piet Hendriks; 

gestplev ouders Nohlmans-Deuss (St.-

Petruskoor) 
17.30 uur gestev Theo Meulenberg 

Maandag 9 februari 

08.00 uur ev Riet Willems en de meest ver-
laten zielen in het vagevuur, echtp. 
Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers; ev 
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 

Dinsdag 10 februari - H. Scholastica, 
maagd 

08.00 uur ev Pierre Notten, ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur families Wyszenko, Meerts en 
Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 11 februari - O.L. Vrouw van 

Lourdes 

08.00 uur jrd Pierre Notten; gestev R.P. Jan 
Janssen  

19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 12 februari 

08.00 uur ev Pierre Notten, echtp. 
Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 
en de H. Bernadette 

19.30 uur lof met rozenhoedje 

Vrijdag 13 februari 

08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach 

19.00 uur ev Annie Spée-Canton, echtp. 
Caulfield-Tholen 

Zaterdag 14 februari - Cyrillus, monnik, 

en Methodius, bisschop, patronen van Eu-
ropa 

08.00 uur gestev levende en overleden leden 
van de fam. Janssen-de Ponti, echtp. 
Kaptein-Haagmans, Lies Roppe en overle-
denen van de fam. Roppe-Kissels, echtp. 
Caulfield-Tholen 

18.00 uur plzwd Hilde Snijders, Nettie 
Kremers-Sieben; pljrd Christien Moling-
Ubben;  plev Miep Debruijn-Kengen vw 
flatbew., Lien Beursgens-Verwijlen vw 

buurtbew., Jeanny Queisen-Wessels (Sa-

menzang) 

Zondag 15 februari - Zesde zondag door 

het jaar 

11.30 uur gestpljrd echtp. van Neer-Schur-
gers, Pierre Schols en zoon Pierre, Tiny 
Hoogenberk; gestplev ouders Tacken-Crolla, 
ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 
Martin; plev overl. familieleden Pier-

Weijzen (Schola Cantorum Sanctus 

Michael) 
17.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Lem-
mens, fam. Schmeits 

Maandag 16 februari 

08.00 uur ev Pierre Notten, ouders Schmidt-
Fliegel, Netta en Tilke 

19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Dinsdag 17 februari 

08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen; ev 
Pierre Notten 

19.00 uur ev levenden en overledenen van 
de fam. Mullink, echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 18 februari 

08.00 uur gestev Fine Close; ev echtp. 
Ritzen-Merkelbach 

19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en 
Hendriks, echtp. Caulfield-Tholen, Cor de 
Wit en Dory Neilen 

Donderdag 19 februari 

++08.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev 
overl. fam. Smeets-Bouwels, echtp. 
Caulfield- 
Tholen 
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19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 
en de H. Bernadette, voor bijzondere intentie 
(B) 

19.30 uur lof met rozenhoedje 

Vrijdag 20 februari 

08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 

Zaterdag 21 februari - Maria op zaterdag 

08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestjrd ouders Smeets-Renkens en 
Mieke; gestev ouders Limpens-Houben en 
pater Sjef Limpens; plev ouders Wolffs-

Dobbelstein (Jeugdkoor) 

 

ST.-MICHIELSKERK  
 

Zondag 18 januari - Tweede zondag door 

het jaar, begin van de Internationale 

Bidweek voor de Eenheid van de 

Christenen 

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev Jan A.L. Hermans en 

echtgenote (Samenzang) 

Zondag 25 januari - Derde zondag door 

het jaar 

08.30 uur gestev fam. van Gansewinkel-
Michiels 

09.30 uur plev t.e.v. O.L. Vrouw van 

Lourdes (Samenzang) 

Zondag 1 februari - Vierde zondag door 

het jaar 

08.30 uur gestev fam. Willems-Daemen, 
fam. Van Gansewinkel-Michiels, fam. 
Lemmens 

09.30 uur gestpljrd ouders en grootouders 
Christofoli-Pezzot en zoon Aldo; pljrd Nico 

Schrijen; plev Harry Gubbens (Samenzang) 

Zondag 8 februari - Vijfde zondag door 

het jaar 

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

09.30 uur plzwd Toon Janssen (Samen-

zang) 

Zondag 15 februari - Zesde zondag door 

het jaar 

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd Jeanne Schurgers; plev 
Wim Evers vw bew. ‘De Siter’ 

(Samenzang) 
  

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART  
 

Zondag 18 januari - Tweede zondag door 

het jaar, begin van de Internationale Bi-

dweek voor de Eenheid van de Christenen 

10.30 uur gestplev René Bux en Fien Bux-
Janssen; ev echtp. Caulfield-Tholen 

Dinsdag 20 januari 

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 21 januari - H. Agnes, maagd 
en martelares 

08.30 uur jrd Heer en Mevr. Vernooy; ev 
echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 22 januari 

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans 
en leden van de Aartsbroederschap 

10.30 uur jrd overl. ouders Claessen-Schaaf; 
ev Jan Ras, echtp. Caulfield-Tholen 

Vrijdag 23 januari 

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Zaterdag 24 januari - H. Franciscus van 

Sales, bisschop en kerkleraar 

09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Zondag 25 januari - Derde zondag door 

het jaar 

10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen 

Dinsdag 27 januari 

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

 

Woensdag 28 januari - H. Thomas van 

Aquino, priester en kerkleraar 
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08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 29 januari 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans 
en leden van de Aartsbroederschap 

10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Vrijdag 30 januari 
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Zaterdag 31 januari - H. Johannes (Don) 
Bosco, priester 

09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Zondag 1 februari - Vierde zondag door 
het jaar 
10.30 uur plev levende en overl. leden van 
de Aartsbroederschap, fam. Wehrens-Wet-
zels, echtp. Caulfield-Tholen 

Maandag 2 februari 
11.30 uur plev b.g.v. het 50-jarig professie-
feest van zuster Kunera 

Dinsdag 3 februari - H. Blasius, bisschop 
en martelaar 

08.30 uur ev overl. familie en voor een goe-
de gezondheid, echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 4 februari 
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 5 februari - H. Agatha, maagd 
en martelares 

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans 
en leden van de Aartsbroederschap 

10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Vrijdag 6 februari - H.H. Paulus Miki en 
gezellen, martelaren 

08.30 uur jrd Ai Meerts; ev echtp. 
Caulfield-Tholen 

Zaterdag 7 februari - Maria op zaterdag 
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Zondag 8 februari - Vijfde zondag door 
het jaar 

10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen 

Dinsdag 10 februari - H. Scholastica, 
maagd 

08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 11 februari - O.L. Vrouw van 
Lourdes 
08.30 uur ev overl. familie en voor een goe-
de gezondheid, echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 12 februari 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans 
en leden van de Aartsbroederschap, echtp. 
Caulfield-Tholen 

10.30 uur ev fam. Joosten-Gonera 

Vrijdag 13 februari 
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Zaterdag 14 februari - Cyrillus, monnik, 
en Methodius, bisschop, patronen van Eu-
ropa 

09.00 uur ev Jean Swakhoven, echtp. 
Caulfield-Tholen 

Zondag 15 februari - Zesde zondag door 
het jaar 
10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen 

Dinsdag 17 februari 
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Woensdag 18 februari 
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 19 februari 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans 
en leden van de Aartsbroederschap 

10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Vrijdag 20 februari 
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

Zaterdag 21 februari - Maria op zaterdag 
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 

       
 

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël 
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard 
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard 
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Parochie H. Bernadette - Baandert 
 
   Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

           Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24  4512628 

                       Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 

                    R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23 

                                                 Kerkbijdrage Giro 157.19.73 

  
 

Gironummer voor overmaken van misstipendium: 10.59.178 ( 7,- of  21,-) 

t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette o.v.v. datum en intentie 

 

Zondag 18 januari: 2e zondag door het jaar 

10u30 Zwd. Annemie van Kempen-Köhnen Dameskoor 

Dinsdag 20 januari: H. Fabianus, paus en martelaar 

 9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; tev. O.L. Vrouw van Lourdes 

Donderdag 22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar  

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 25 januari: 3e zondag door het jaar 

10u30 1e Jrd. ouders Hendriks-Ubachs; Margaretha Linssen, ovl. ouders en fam.; Annemie 

van Kempen-Köhnen vw buurt  

Dinsdag 27 januari: H. Angela Merici, maagd 

 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag 29 januari 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven   

Zondag  1 februari: 4e zondag door het jaar 

10u30 Jrd. Nico Schrijen; jrd. Diny Rekmans-Spitters; jrd. Zef van Daal en ovl. fam.;  

Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens; Annemie van Kempen-Köhnen vw buurt; Pierre 

Janssen vw buurt; uit dankbaarheid 

Dinsdag  3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar 

 9u00 ovl. oud. Collombon-Köhlen; t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 

Donderdag  5 februari: H. Agatha, maagd en martelares 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag  8 februari: 5e zondag door het jaar 

10u30 Gest. jrd. Maria Deuss; Annemie van Kempen-Köhnen vw buurt; Val Boeren vw de 

Siter, Laurens Ehlen Kinderkoor 

Dinsdag 10 februari: H. Scholastica, maagd 

 9u00 gest. t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en H. Bernadette; Margaretha Linssen, ovl. oud. en 

fam. 

Donderdag 12 februari 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven; t.e.v. H. Bernadette 

 
Zondag 15 februari: viering parochiepatroonsfeest H. Bernadette  
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10u30 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam.; Annemie van Kempen-Köhnen vw buurt; gest. 
t.e.v. H. Bernadette; gest. t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en H. Bernadette tot int. van 
de stichters Dameskoor 

Dinsdag 17 februari 
 9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes 
Donderdag 19 februari 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven  
 
KERKBALANS 2004: KOERSVAST 
In de maand januari vindt ieder jaar de landelijke Actie Kerkbalans plaats. Bij dit parochieblad 
treft u een brief met acceptgiro aan, waarin uw aandacht gevraagd wordt voor de financiële kant 
van onze parochie.  
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. 
Bernadette, Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'. 
 
RK VROUWENVERENIGING BAANDERT 
De eerstvolgende avond is op woensdag 21 januari 2004. Dit is onze jaarlijkse kienavond 
voor de vereniging. Op woensdag 18 februari is er een bak-demonstratie van de "Soezie-club" 
uit België, betreffende broodsoorten en diverse soorten gebak. Beide avonden zijn in het Zittesj 
Hoes aan de Deken Haenraetstraat en beginnen om 20 uur. Voor inlichtingen: tel. 4517700. 
 
BLASIUS-ZEGEN 
Op zondag 1 februari kunt u in de H. Mis van 10.30 uur de Blasius-zegen ontvangen. 
 
MEDISCHE PROJECTEN IN DE MISSIE  
Op zondag 1 februari is de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van medische projecten 
in de missielanden. Na de H. Mis van 10.30 uur vindt de deurcollecte hiervoor plaats. 
  
ZIEKENCOMMUNIE  
Op vrijdag 6 februari (1

e
 vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3

e
 

etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 5 februari) wordt deze in de rest van de 
parochie rondgebracht.  
 
FEEST VAN DE H. BERNADETTE 
In onze parochie wordt net zoals in Lourdes op 18 februari het feest gevierd van de H. Berna-
dette, de patronesse van de parochie. Omdat deze dag dit jaar buiten de 40-dagentijd valt, kan 
de viering naar de zondag verplaatst worden. Zodoende vieren we dit jaar op zondag 15 
februari dit patroonsfeest. 
 
KLANKBORD 
De vergadering van Klankbord is verplaatst van dinsdag 20 april naar 27 april. 
 
SPREEKUUR 
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e 
vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig. 
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2E ZONDAG VAN HET JAAR 

 
zaterdag 17 jan 

 
19.00 u. 

 
O.L. Vrouw van Lourdes 
Nadienst: Mia Schols-Paes                               Pauluskoor 

maandag 19 jan 19.00 u. t.e.v. H. Maria voor Willy v.Hees en ouders Keijzers-Franken 

woensdag 21 jan 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven 

 

3E ZONDAG DOOR HET JAAR 
 
zaterdag 24 jan 

 
19.00 u. 

 
Patroonsfeest St. Paulus - O.L. Vrouw van Lourdes 
Nadienst: Mia Schols-Paes 

maandag 26 jan 19.00 u. O.L. Vrouw van Lourdes 

 
woensdag 28 jan 

19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven 

 

4E ZONDAG DOOR HET JAAR 
 
zaterdag 31 jan 

 
19.00 u. 

 
O.L. Vrouw van Lourdes 
Nadienst: Mia Schols-Paes Pauluskoor 

maandag 2 feb 19.00 u. O.L. Vrouw van Lourdes 

woensdag 4 feb 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven 

 

5E ZONDAG DOOR HET JAAR 
 
zaterdag 7 feb 

 
19.00 u. 

 
Zeswekendienst Mia Schols-Paes 

maandag 9 feb 19.00 u. O.L. Vrouw van Lourdes 

woensdag 11 feb 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven 

   

6E ZONDAG DOOR HET JAAR 
 
zaterdag 14 feb 

 
19.00 u. 

 
O.L. Vrouw van Lourdes Pauluskoor 

maandag 16 feb 19.00 u. O.L. Vrouw van Lourdes 

woensdag 18 feb 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven 

 

 

 

    Parochie  H . Paulus – Limbrichterveld/ Hoogveld 

 

 

 

Pastoor-Deken Mgr.W. van Rens, Kloosterplein 10, tel: 4512275 

Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24 tel: 4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, tel: 4513381 

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10 

Kerkbijdrage:  Postbank 3268633  -  Rabobank 147607558  
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Parochiemededelingen St.-Paulusparochie 
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden. 

Donderdagmorgen is de kerk van 9.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven vóór 7 februari. 

Misintenties kunt u opgeven bij de heer W. Oostenbrink  4511801 of bij een van de leden 

van het Priesterteam, het kerkbestuur of de kosteres. 

 

Overleden 

Mia Schols-Paes, Dempseystraat 188, 80 jaar 

  

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 

 

Actie Kerkbalans - Koersvast 

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse geldinzamelingsactie, waarbij een beroep wordt gedaan  op 

parochianen om de plaatselijke kerkgemeenschap in stand te houden. 

Veel maatschappelijke organisaties in Nederland worden door de overheid met subsidies 

ondersteund. De kerken vallen daar buiten; zij moeten hun financiën geheel zelfstandig 

opbrengen. Alleen het onderhoud en de restauratie van kerkelijke monumenten, als onder-deel 

van het nationaal monumentenbezit, wordt (deels) door de overheid gesubsidieerd. Hier is dan 

ook sprake van een 'echte' overheidstaak, het behoud van cultureel-historisch erfgoed, en niet 

van het ondersteunen van kerkgenootschappen.  

Nederland kent niet zoiets als de Duitse 'Kirchensteuer', waarbij een deel van de 

belastingopbrengsten direct aan de ondersteuning van kerken ten goede komt. Het bijzondere 

van de actie Kerkbalans - en dat is ook haar kracht - is dat er geen verplichting wordt gelegd op 

het leveren van een bijdrage. Er wordt jaarlijks een beroep gedaan op persoonlijke, bewuste 

betrokkenheid. In het bisdom Roermond geldt de vuistregel dat deelnemers, uitsluitend op basis 

van vrijwilligheid, 1% van hun netto-inkomsten aan de kerk bijdragen. In die zin is Kerkbalans 

een unieke actie, zeker in Europa en misschien zelfs in de hele wereld.  

Beleggen van geld is een risicovolle bezigheid. Koersvaste beleggingen bieden een grotere 

zekerheid. De Boodschap van het Evangelie is die koersvaste belegging. Het gaat om een 

directe vertaling van de Bijbelse Boodschap in verkondiging, diaconaat en pastoraat. Dat is 

onmogelijk zonder de jaarlijkse financiële bijdragen van de kerkgangers. Het thema van dit 

jaar, 'Koersvast', is een oproep voor een verantwoorde financiële bijdrage voor de 

instandhouding van alle activiteiten van de parochie. Zonder deze bijdrage is er geen ruimte 

voor ontmoeting en zijn er geen mogelijkheden voor pastoraat en diaconaat. Zonder die 

bijdrage ontbreekt het vermogen om een levende kerk te zijn, die haar taken in deze wereld 

serieus neemt.  

Een vaste koers betekent de juiste richting aanhouden. Het is leven vanuit de bijbelse opdracht 

door gestalte te geven aan Gods weg met mensen en om te zien naar elkaar.  

Dat in stand te houden vraagt van parochianen een ruimhartig maar ook een koersvast 

antwoord. De kerk is dat waard. In dit parochieblad vindt u een acceptgiro om uw bijdrage aan 

deze actie te ondersteunen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 


