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1. Grauw op uw voorhoofd veegt de as,
het stof waartoe gij eens zult keren.
Gij kunt alleen het leven eren,
wanneer gij ook de dood wilt leren:
grauw op uw voorhoofd veegt de as.

2. Het stof dat nog uw leden vormt,
vergaat, verwaait op alle winden,
uw lichaam, het zozeer beminde,
ach, wormen zullen ons verslinden
het stof dat nog uw leden vormt.

3. Keer in, en ken uw korte tijd,
nog draagt gij het leven onbezweken
van eeuwigheid naar eeuwigheid.
Grauw op uw voorhoofd veegt het teken:
keer in, en ken uw korte tijd.

Gabriël Smit (1954)
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VASTENACTIE 2004 – VAST IETS OM TE DELEN
Op Aswoensdag, 25 februari, horen wij zoals ieder jaar in het Evangelie Jezus tot ons
zeggen: ‘Beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te
trekken. (...) Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor uit zoals de
huichelaars doen (...) opdat zij door de mensen geprezen worden. (...) Laat uw linkerhand
niet weten wat uw rechter doet.’ De Vastentijd is van oudsher voor de christenen een tijd
van bezinning en gebed, van grotere toeleg op het ontvangen van de Sacramenten EN van
het geven van onze overvloed aan mensen die weinig of niets hebben. In het licht van het
Evangelie zien wij de vastenactie.
Tijdens de campagne van dit jaar gaat onze aandacht bijzonder uit naar de Dayaks van
West-Kalimantan in Indonesië. Onze wereld delen wij met mensen dichtbij en ver weg.
God heeft de aarde aan alle mensen toevertrouwd, dus dragen ook allen verantwoordelijk-
heid ervoor. Maar nog steeds zijn er mensen die in erbarmelijke omstandigheden moeten
leven. Vanuit de opdracht van de Blijde Boodschap van Jezus Christus willen wij deze
mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen.
De Dayaks (de bevolkingsgroep in West-Kalimantan, Indonesië) leven in een woonomge-
ving die voortdurend wordt bedreigd door het illegaal kappen van bomen en door sprinkha-
nenplagen. Maar ook door bedrijven die hun grond willen innemen om er milieuonvriende-
lijke palmolieplantages te beginnen. Met de vastenactie van dit jaar willen wij de Dayaks
helpen de rechten op hun geboortegrond te behouden. Wij willen hen financieel in staat
stellen de landbouw te verbeteren.
Een voorbeeld: Yandi is negen jaar oud en woont in Tanjung Village, een klein dorp in het
oerwoud van West-Kalimantan. Spelen doet Yandi ook na school, maar niet voordat hij de
wortels van de cassaveplanten uit de grond heeft getrokken om ze aan de kippen te voeren.
Ook verzorgt Yandi de ananasplanten. Yandi’s ouders zijn arm, ze moeten de hele dag hard
werken om voor eten te zorgen en geld te sparen zodat Yandi en zijn twee zusjes naar
school kunnen gaan. Yandi helpt zijn bevolking al op jonge leeftijd met hard werk. Wilt u
hem helpen?
Bijgevoegd in dit parochieblad vindt u het vastenzakje. Het wordt in de weken voor Pasen -
door vrijwilligers - bij u thuis opgehaald. U kunt ook uw bijdrage geven door gebruik te
maken van de acceptgiro die u -gehecht - aan achterzijde van het zakje aantreft.
De collecte tijdens de Grote Optocht van de Sittardse Carnaval, op zondag 22 februari,
wordt dit jaar georganiseerd door het College van Acolieten ‘Sint Michiel en Sint Rosa’
(Binnenstad). De opbrengst van deze collecte en die tijdens de Kinderoptocht zal dit
jaar door de ‘Wilde Ganzen’ worden verdubbeld. Vanuit onze parochies stellen wij ons
deel van de opbrengst van de collecte ter beschikking aan ‘onze’ Father Frans Meulemans,
M.H.M. en aan de Stichting Sittard-Rosa-Lima.
Alvast heel hartelijk dank voor uw giften!

I. Krewinkel, kapelaan

RESPECT VOOR DIE OUDSTE ZOON?
In een vroegere pastorie kon je een borduurwerk vinden ter grote van een deur. Dit bor-
duurwerk hing heel lang voor een kamerdeur die aan het zicht onttrokken moest worden.
Het liet het evangelieverhaal zien van de Verloren Zoon ( Lucas 15). Het evangelie is
geschreven voor alle tijden en alle mensen. In die verhalen kunnen wij ons zelf terugvin-
den. Waar sta ik in dit verhaal van de verloren zoon? Eerlijk gezegd, ik voel me geen
verloren zoon. Ondanks mijn fouten en gebreken, die ik helemaal niet ontkennen wil, weet
ik toch dat ik altijd thuis gebleven ben bij God. En zo zullen de meesten van u ook wel
denken. 
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Maar hoe meer ik over dit evangelie nadenk, des te dieper besef
ik, dat ik eigenlijk die oudste ben. Hoe stellen wij ons die oudste
voor? Eigenlijk mag hij zich wel laten zien. Hij was een jong-
eman met groot verantwoordelijkheidsbesef, hij vervulde trouw
zijn plichten: ‘Al zoveel jaren dien ik u en nog nooit heb ik een
van uw geboden overtreden.’ Hij heeft altijd hard gewerkt, tot
laat in de avond en heeft zich nooit de tijd gegund om eens feest
te vieren met zijn vrienden. Eigenlijk moet men voor hem respect
hebben.
Wij kunnen ons heel goed zijn ergernis voorstellen. Daar komt
zijn jongste broer thuis, hij heeft in het buitenland groot vertier
gemaakt, een leventje geleid van Jan Plezier en als hij dan niets
meer heeft, ja, dan komt hij terug naar huis en speelt bij zijn va-
der de lieve zoon.
Wij kunnen begrijpen dat de oudste zoon in verzet komt tegen de
handelwijze van zijn vader. Die neemt de jongen op met open

armen, geen enkel verwijt, geen donderpreek. Integendeel: haal vlug het beste kleed en dan
nog een groot feest op de koop toe. Gaat dat alles niet een beetje te ver?
Denken wij ook niet vaak zoals deze oudste zoon? Wij erkennen dat niet zo graag, maar
dikwijls voelen wij hetzelfde. Wij denken ook in termen van recht en plicht. Wij houden
ons trouw aan Gods geboden, wij vervullen gewetensvol onze plichten, maar als wij dan
zien hoe andere mensen zich nergens iets van aantrekken, leven als God in Frankrijk, hoe
die dan zomaar te communie durven gaan, hoe ze even plechtig kerkelijk begraven worden,
dan komen we innerlijk in opstand. Als dat dan allemaal zomaar mag. En zo ontstaat er een
zekere onwilligheid, als wij zien dat niet het recht het wint, maar de barmhartigheid.
En hier zijn wij bij de kern van het verhaal. Het verhaal vraagt ons: wat zou jij doen met zo
een broer? Hoe meer je denkt dat alles je eigen verdienste is, des te kribbiger word je als
oudste en trouwste zoon en verwacht je eigenlijk dat God je loon naar werken moet geven.
Maar hoe meer je als mens tot het inzicht komt dat alles wat je bent en hebt genade en gave
is, des te meer zul je begrijpen wat die vader hier doet. Hij blijft de vader van beide zonen,
maar Jezus verzet er zich tegen dat men van zijn Vader een strenge rechter zou maken. De
Vader van onze Heer Jezus laat zijn hart spreken. De barmhartigheid zal het altijd winnen
van de rechtvaardigheid.
Het antwoord van de vader op de verwijten van zijn oudste zoon geeft mij te denken: ‘Jij
bent toch altijd bij mij en al het mijne is het jouwe.’ Is dat eigenlijk geen geluk dat boven
alles gaat? Bedenk dat jij nog altijd de gelukkigste bent, jij mag bij je vader thuis zijn,
terwijl anderen in den vreemde dakloos rondzwerven. De ergernis over de barmhartigheid
van de vader, maakte de oudste blind voor zijn eigen geluk. De vader zegt eigenlijk: besef
de rijkdom van je eigen geluk, dan zul je je ook kunnen verheugen over de terugkeer van je
broer.
Wij weten niet of de oudste zoon heeft deelgenomen aan het feest; dat wordt heel bewust in
deze parabel open gelaten, want het gaat over mij: 
wil ik deelnemen aan het feest van Gods barmhartigheid of blijf ik mokkend aan de deur
staan, terwijl ik sta op plicht en rechtvaardigheid?
Voor de tijd van voorbereiding naar Pasen moeten u en ik daar antwoord op geven.
O ja, u en ik hebben thermometer nodig om te zien of we ‘geestelijke koorts’  hebben:
1. heb ik altijd snel mijn oordeel klaar over de ander?
2. ik weet wel wat ethisch juist is ...
3. ik kom mij plichten heus wel na
4. ik bid elke dag de voorgeschreven gebeden
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5. ik kan wel zonder richtlijnen, ik heb een eigen geweten
6. ik ben jaloers op anderen die maar weinig presteren
7. ik word kribbig met zo veel profiteurs om ons heen

Vastentijd - hoog tijd om terug te keren tot de maat waarvoor Christus ons heeft geroepen.
Zeg niet te vlug dat men respect heeft voor die oudste zoon ... want dan zeg je ongewild dat
je respect hebt voor jezelf!
Wie barmhartig kan zijn, ziet met verlangen uit naar de terugkeer van de Verloren Zoon.
Hij die durft terug te keren op zijn schreden, presteert meer dan hij die van zichzelf vindt
dat hij altijd de goede weg heeft afgelegd.
Op weg naar Pasen - een gezegende voorbereiding toegewenst.

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIE
De pauselijk aanbevolen missie-intentie voor de maand maart luidt: ‘Wij bidden dat in
Afrika de diverse charisma’s gewaardeerd mogen worden, met het oog op een grotere
samenwerking van de missionaire instituten met de plaatselijke kerkgemeenschappen’.

VOORBEREIDING OP HUWELIJK EN DOOPSEL
Voor aanstaande bruidsparen wordt de eerste reeks voorbereidingsavonden gehouden op
maandag 15, 22 en 29 maart. De tweede reeks staat gepland voor maandag 19 en 26 april
en 10 mei. Deze avonden spelen zich af in het zaaltje achter de kerk van de Baandert. Van
allen die in onze parochies een kerkelijk huwelijk willen sluiten wordt gevraagd dat zij aan
een reeks voorbereidingsavonden meedoen.
Voor ouders die hun kindje willen laten dopen worden ‘doopcycli’ gehouden, eveneens in
het zaaltje van de Baandert. De eerste cyclus vindt plaats op dinsdag  16, 23 en maart, de
tweede op dinsdag 11, 18 en 25 mei.

MET DE LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES IN 2004
Voor zieke en gezonde mensen. Jong en oud.

Reisdata:
Trein: 4 juni t/m 11 juni; 4 sept. t/m 11 sept.; 24 sept. t/m 1 okt.
Bus: 3 juni t/m 11 juni; 3 sept. t/m 11 sept.; 23 sept. t/m 1 okt.
Vliegtuig: 5 juni t/m 10 juni; 5 sept. t/m 10 sept.; 25 sept. t/m 30 sept.

Inlichtingen en aanmeldingen:
Gerda Janssen: 046-4516323 Miennie Wilbers: 0475-541851

Internetsite: www.lourdesbedevaarten.nl

H. JOZEF (19 MAART)
Op 19 maart vieren wij het hoogfeest van de heilige Jozef,
bruidegom van de heilige maagd Maria. Het feest van de
heilige Jozef is pas vanaf een latere tijd in de Kerk als een
aparte feestdag gevierd. In navolging van het Oosten wer-
den namelijk vanaf het einde van de vierde eeuw ook in
het
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Westen bijbelse personen uit het Oude en Nieuwe Testament opgenomen in de kalender
van de heiligenfeesten, ook al waren zij geen martelaar.
De heilige Jozef wordt vereerd als de bruidegom van Maria. In het joodse huwelijk zijn
twee momenten te onderscheiden: het eigenlijke huwelijksceremonieel en enige tijd daar-
aan voorafgaand een juridische handeling waarbij de toekomstige echtgenoot in het bijzijn
van getuigen de verplichtingen van het huwelijkscontract op zich neemt. In die zin zegt de
tekst van het evangelie van Matteüs dat Maria met Jozef verloofd was.
Omdat Jozef een rechtvaardig of rechtschapen mens was – zo wordt hij door Matteüs
genoemd – verbrak hij het huwelijkscontract niet na de boodschap van de engel dat Maria
zwanger was van de heilige Geest. Zo nam hij de zorg voor Jezus en Maria op zich. Men
zou kunnen zeggen dat hij Jezus als zijn zoon geadopteerd heeft.
Vanwege deze liefdevolle zorg – denk bijvoorbeeld aan de vlucht naar Egypte – wordt de
heilige Jozef ook gezien als de beschermer of behoeder van het heilig huisgezin van
Nazaret. Daarom riep paus Pius IX hem in 1847 uit tot patroon of beschermheilige van
geheel de Kerk om de Kerk op dezelfde wijze als Jezus en Maria te beschermen.
De heilige Jozef wordt ook vereerd als de patroon van de zalige dood. Het evangelie van
Marcus duidt Jezus aan als de Zoon van Maria, zodat aangenomen wordt dat Jozef reeds
gestorven was voordat Jezus zijn openbaar leven begon. Hij zou dan gestorven zijn in het
bijzijn van zijn goddelijke adoptiefzoon en zijn vrouw, de maagd Maria. Omdat het evang-
elie Jozef als timmerman aanduidt, is hij de patroon van de arbeiders geworden. Paus Pius
XII heeft dat willen onderstrepen door 1 mei, de dag van de arbeid, te maken tot feestdag
van Jozef, de arbeider.

Evert de Jong

STILLE OMGANG 20/21 MAART
In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart a.s. zal in
Amsterdam de jaarlijkse STILLE OMGANG gehouden worden.
Aan deze Stille Omgang zal dit jaar wederom een groep pel-
grims uit Zuid- en Midden-Limburg deelnemen, naar wij hopen
ook weer veel pelgrims afkomstig uit onze parochies.
De algemene intentie voor dit jaar luidt: ‘Ik was vreemdeling
en je hebt mij opgenomen.’ Een intentie die ongetwijfeld velen
zal aanspreken en wellicht ook zal aansporen aan deze jaarlijkse
bedetocht deel te nemen. Aanmelden kan bij de Zusters Karme-
lietessen, Kollenberg 2, tel. 046-4525380.  

H. BENEDICTUS (21 MAART)
Benedictus is de bekende stichter van de orde van de benedictij-

nen, die zich over heel Europa heeft verspreid. Benedictus werd rond 480 te Nurcia in
Italië geboren. Hij studeerde als jongeman in Rome, maar brak zijn studie af om in Subiaco
als kluizenaar te gaan leven. Anderen kwamen bij hem wonen, en hij stichtte voor hen
meerdere kleine gemeenschappen. Zijn voornaamste kloosterstichting vond plaats rond 529
te Montecassino. Hier schreef hij zijn kloosterregel die nog steeds door de benedictijnen
wordt gebruikt. Benedictus stierf in 547, waarna zijn medebroeders zagen dat hij met een
spoor van licht door engelen naar de hemel werd gedragen.
Paus Gregorius de Grote heeft ongeveer veertig jaar later een aantal wonderlijke gebeurte-
nissen beschreven waarbij Benedictus betrokken was. Eén ervan betreft zijn zus Scholasti-
ca, kloosterling in de buurt van Montecassino. Benedictus bezocht haar eenmaal per jaar
om
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over het geestelijk leven te spreken. Terwijl ze erg laat het
avondeten gebruikten, vroeg Scholastica: ‘Ik zou je willen
vragen mij vannacht niet te verlaten, dan kunnen we tot aan de
morgen samen over de vreugden van het hemels leven praten.’
Maar hij antwoordde: ‘Wat zeg je daar, zuster, ik kan onmoge-
lijk buiten mijn klooster blijven.’ Toen vouwde ze haar handen,
legde haar hoofd op tafel en begon onder tranen te bidden.
Hoewel er geen wolkje aan de hemel was, barstte er plotseling
een heftig en langdurig onweer los, zodat niemand een voet
buiten de deur kon zetten. Zo kwam het dat ze de hele nacht
hun gesprek konden voortzetten. Gregorius besluit zijn verhaal:
‘Zo deed de Almachtige een wonder door het liefhebbende hart
van een vrouw.’ Drie dagen later stierf Scholastica, en Bene-
dictus zag haar ziel als een witte duif naar de hemel vliegen.
Benedictus betekent ‘de gezegende’. Daarom is hij de patroon
geworden van de boeren voor een gezegende ofwel vruchtbare
oogst, ook wat hun vee betreft. Hij wordt meestal afgebeeld in
een monnikskleed, als abt met een staf in de rechterhand en een

boek in de linker dat naar zijn kloosterregel verwijst.
Toon Brekelmans, kerkhistoricus

VEERTIGDAGENTIJD EN ZIEKENZALVING
In deze tijd van vasten willen mensen bewust gelovig zijn. Dit betekent dat je ook de
broosheid van je leven, of het nu door ouderdom of ziekte is, kunt aanvaarden en dat die
broosheid het signaal is dat je je leven bewust in Gods Handen moet durven leggen. Het
Sacrament der Zieken is daar bij uitstek het teken van Jezus zelf. Al te vaak zien we dit
sacrament alleen als het ‘sacrament der stervenden’. Daarmee doen we tekort aan de liefde
van Jezus voor ons ‘broze mensen’. Waarom Hem afwijzen als Hij zich in dit sacrament
aan ons aanbiedt? Ik wil bij je zijn ... zegt Hij. In goede en kwade dagen, in dagen van
gezondheid, maar zeker ook in dagen van ziekte en zorgen om gezondheid. Wijs Hem niet
af ... praat met uw parochiepriester over dit onderwerp! Zoals bekend mag men meermalen
dit H. Sacrament ontvangen.
De ‘Zusters van de Plakstraat’ zorgen ook geregeld dat hun zieke mede-zusters  - die door
ziekte of leeftijd totaal van goede zorgen afhankelijk zijn - het H. Sacrament der Zieken
kunnen ontvangen. Dit gebeurt bij hen in hun kapel tijdens een H. Mis. 
Mocht u ook hierover willen nadenken en daarvoor in aanmerking willen komen, dan
bestaat de mogelijkheid dat u zich bij deze dienst bij de Zusters aansluit. U kunt zich laten
vergezellen door een familielid. Deze dienst wordt gehouden op woensdag 31 maart om
17.00 uur in de kapel van Agnetenberg. De Zusters willen daarvoor hun dienst ook open-
stellen voor enkele parochianen. Voor informatie en opgave neemt u contact op met mij of
met kapelaan Krewinkel. Een goede voorbereiding wens ik u allen toe!

Pastoor-deken W. van Rens

De SOS Telefonische Hulpdienst start in het voorjaar
een basistraining telefonisch hulpverlenen. Deze training
is bestemd voor mensen die zich als vrijwilliger voor deze
dienst willen inzetten.
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De SOS Telefonische Hulpdienst is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte
heeft aan een gesprek van mens tot mens. Jaarlijks wordt er ongeveer 10.000 keer gebeld
over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals eenzaamheid, relatieproblemen, versla-
ving etc.
Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze per maand vier telefoondiensten verzorgen, waar-
van één nachtdienst. Deze diensten worden verzorgd vanuit het centrale pand in het cen-
trum van Heerlen.
Mensen die dit werk willen doen, krijgen eerst een interne opleiding voordat ze met het
telefoonwerk beginnen. Deze opleiding bestaat uit een basistraining en een stage aan de
telefoon en voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria. Na de basistraining is er maande-
lijks een werkbespreking en bestaat de mogelijkheid tot aanvullende training en specialisa-
tie o.a. op het gebied van verslaving en hulpverlening via internet.
Natuurlijk is er een reiskostenvergoeding en zijn vrijwilligers verzekerd.
Geïnteresseerden kunnen een informatiepakket en aanmeldingsformulier aanvragen via
telefoonnummer 045-5719166 (kantoortijden).

BISSCHOPPEN OP BEDEVAART NAAR ROME
In de week van 7 tot 13 maart gaan alle Nederlandse bisschoppen op bedevaart naar Rome.
Ze leggen dan hun vijfjaarlijkse ad liminabezoek af. Dit is een bedevaart van alle bisschop-
pen naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tegelijkertijd worden de bisschop-
pen ontvangen door de paus en de belangrijkste kardinalen in het Vaticaan om over de
situatie van de kerk in hun bisdommen te spreken. 
Alle bisschoppenconferenties van over de hele wereld leggen elke vijf jaar zo’n bezoek af.
Het laatste ad liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen was in 1998. Ook de Lim-
burgse bisschoppen Mgr. F. Wiertz en Mgr. E. de Jong nemen aan het bezoek deel. Naast
de situatie van de kerk in Limburg, zullen zij in Rome ook spreken over hun portefeuille
binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie. Voor Mgr. Wiertz is dat het media- en
communicatiebeleid van de Kerk en voor Mgr. De Jong is dat het beleid op het gebied van
het katholiek onderwijs, catechese en jongeren. 

VLAAMSE PRACHT UIT DE 16  EN 17  EEUWDE DE

De absolute top van de Vlaamse kunst uit de 16  en 17  eeuw uit het Rijksmuseum Am-de de

sterdam schittert vanaf 2 maart in de zalen van het Bonnefantenmuseum Maastricht.
Het museum pakt uit met een vijftigtal ‘nieuwe’ schilderijen waaronder werk van ‘de grote
drie van de Vlaamse schilderkunst’: Rubens, Jordaens en Van Dyck. Dit is de kern van het
langdurige bruikleen – een uniek staaltje collectiemobiliteit ten tijde van de verbouwing
van het Rijksmuseum.
Het zijn vooral ‘de grote drie van de Vlaamse schilderkunst’ waar het Bonnefantenmuseum
het gelukkigst mee is. Er komen twee portretten van Antoon van Dyck, en van Peter Paul
Rubens zijn de monumentale Cimon en Pero en de prachtige olieverfschets met de Kruis-
draging te zien. De onbetwiste grootmeester is echter Jacob Jordaens. Was het ‘Wonder
van de stater in de bek van de vis’ reeds aanwezig als centraal werk in het Bonnefanten, de
presentatie van deze kunstenaar wordt met nog eens vijf cruciale schilderijen uitgebreid.
De afdeling 16  eeuw in Maastricht wordt volledig vernieuwd met topstukken, zoalsde

bijvoorbeeld het werk van Joachim Beuckelaer, de ‘Welvoorziene keuken met Christus bij
Maria en Martha’ uit 1566, een enorm paneel van één meter zeventig bij tweeënhalve
meter, dat nooit is uitgeleend. Verder is Jan van Hemessens schilderij ‘Allegorie op de
natuur als voedster van de kunst’ te zien, alsmede twee andere bruiklenen, Adriaen Isen-
brants’ ‘Madonna in een nis’ en Jan Cornelisz Vermeyen’s ‘Bruiloft te Kana’.
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De versterking van de 17  eeuw is al even spectaculair met belangrijke aanwinsten voor dede

sectie landschapsschilderkunst, zoals het grote spectaculaire Panoramalandschap met
everzwijnjacht van Joos de Momper. Behalve deze imposante collectie schilderijen breidt
het Bonnefanten ook de collectie façon de Venise glas uit, terwijl eveneens nog elf glasruit-
jes naar Maastricht verhuizen, van zowel Pieter Coecke van Aelst als de beroemde glaze-
nier van Antwerpen en vriend van Albrecht Dürer, Dirck Jacobsz Vellert.
De ‘Vlamingen’ krijgen in het Bonnefantenmuseum een structurele plaats in de vleugel
‘Rijksmuseum aan de Maas’. Daarmee is deze presentatie geen tentoonstelling in de ge-
bruikelijke zin van het woord, het betreft immers een langdurig bruikleen. Ook na de
heropening van het nieuwe Rijksmuseum blijft het verhaal van de geschiedenis van de
Vlaamse kunst te zien.
Vanaf 2 maart, Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250, Maastricht, tel.: 043
3290190, www.bonnefanten.nl

De kapelaan draait zich om van het altaar. Hij kijkt naar
zijn misdienaar en geeft hem een teken.‘Waarom komt-
ie niet?’ denkt hij. Dan kucht hij hardop. Erwin schrikt
op uit zijn nare gedachten. Hij begrijpt niet waarom de
kapelaan kucht. Vlug komt hij met een bakje, een heel
klein doekje en een kannetje met water naar de kapelaan
toe. Hij giet water over de vingers van de priester. Hoe-
wel de kapelaan helemaal niet boos kijkt, begint Erwin
ineens te huilen. Grote tranen glijden van zijn wangen.
‘Wat is er met jou?’ vraagt de kapelaan na de H. Mis in

de sacristie. Eerst wil Erwin niks zeggen. Maar als de kapelaan aandringt, zegt hij: ‘Ze
pesten me op school omdat ik misdienaar ben. Ze vinden het stom en lachen me uit!’. ‘Ben
je dan niet graag misdienaar?’ vraagt de kapelaan voorzichtig. ‘Juist wel! Ik ben het heel
graag!’, antwoordt Erwin. ‘Probeer het dan maar vol te houden’, lacht de kapelaan. ‘Want
als je misdienaar blijft, doe je daar heel veel mensen en ook God een groot plezier mee.
Ook grote mensen worden wel eens uitgelachen om wie of wat ze zijn. Of om wat ze
denken of geloven. En wat dacht je van Jezus? Dacht je dat Hij het leuk vond om voor ons
aan het kruis te sterven? En ook Hem lachten ze toen uit!’
Erwin knikt, hij veegt zijn tranen weg en kan al weer een beetje lachen.
‘Kom op’, zegt de kapelaan, ‘maar er maar een klein offertje van als ze je een keer plagen.
Een offertje voor de vastentijd.’
Zoals jullie weten begint met Aswoensdag de vastentijd. Een tijd van minder snoepen of
eten en een tijd van meer met God en de mensen om je heen bezig zijn. Misschien is het
iets voor jou om net in de Vastentijd misdienaar te worden? Meld je bij de kapelaan, tel
4512628
PaJo-Club: woensdag 25 februari en woensdag 10 maart van half twee tot drie uur in de
parochiezaal van de Bernadettekerk in de Baandert. Voor kinderen tot en met zeven jaar
vrijdag 27 februari en vrijdag 12 maart 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 22 februari, 7 maart en 21 maart 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!! 
Gezinsmis op zondag 21 maart, Halfvasten, om 11.30 uur in de Grote Kerk.
Jeugdkoor op zaterdag 6 maart  om 18.00 uur en zondag 21 maart om 11.30 uur in de
Grote Kerk.
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VAN HET MISSIEFRONT
Een overzicht van de opbrengsten van de acties in 2003

Solidaridad 
Parochie H.H. Petrus en Michaël
Parochie H. Bernadette

Memisa/Medische projecten:
Parochie H.H. Petrus en Michaël
Zorgcentrum De Kollenberg
Zorgcentrum De Baenje

Parochie H. Bernadette

Vastenaktie:
Parochie H.H. Petrus en Michaël
Zorgcentrum De Kollenberg
Zorgcentrum De Baenje

Parochie H. Bernadette

Week van de Missionaris
Parochie H.H. Petrus en Michaël
Zorgcentrum De Kollenberg

Parochie H. Bernadette

Miva
Parochie H.H. Petrus en Michaël
Zorgcentrum De Kollenberg
Zorgcentrum De Baenje
Parochie H. Bernadette

Wereldmissiedag
Parochie H.H. Petrus en Michaël
Zorgcentrum De Kollenberg
Zorgcentrum De Baenje 

Parochie H. Bernadette

Father Meulemans
Parochie H.H. Petrus en Michaël

XX
x

€ 7.720,32
€ 7.269,53
€ 7.101,61

€ 5.225,99
€ 1.316,21
€ 7.243,89

€ 7.230,00
€ 7.211,10

€ 7.460,00
€ 7.266,10
€ 7.268,84

€ 7.230,00
€ 7.269,48
€ 7.252,04

XX
x

€ 7.321,00
€ 7.243,12

€ 1.091,46
€ 7.887,00

€ 6.786,09
€ 1.404,27

€ 7.441,10
€ 7.286,18

€ 7.794,94

€ 7.551,52
€ 7.264,84

€ 7.450,00

De bijdragen die rechtstreeks zijn gestort of overgeboekt naar de betreffende instellingen of
het Bisdom zijn niet in bovenstaande opstelling opgenomen.
Alle gevers heel veel dank voor deze gulle bijdragen.

1 Januari 2004 ‘Kerk en Wereld’ Dekenaat Sittard
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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-Comité Sittard

NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!
Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:

Van harte welkom namens onze Deken, Kapelaan, Diakens en Welkomstgroep!

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En
datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn.
Dat kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,
046-4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-
4519039. Hartelijk dank!

N.B. De administratie van de parochie is op 
maandag 23 februari - Vastelaovesmaondig - en vrijdag 19 maart - Sint Joep - gesloten.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 22 februari: Patroonsfeest van de St.-Petruskerk, Carnavalszondag.
N.B. Op deze zondag vervalt de avondmis.
Maandag 23 en dinsdag 24 februari: Geen avondmis.
Woensdag 25 februari: Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd. Verplichte vasten-
en onthoudingsdag.
Zowel onder de H. Mis om 8.00 uur als ‘s avonds om 19.00 uur wordt de as gewijd en het
wordt het Askruisje opgelegd.
Zondag 29 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd. 75  Jaardienst Deken Tijssen.e

Op alle zes de zondagen van de veertigdagentijd is er om 16.30 Vesperdienst in de Grote
Kerk.
Vrijdag 5 maart: 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.
Vrijdag 19 maart: Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria, voed-
stervader van onze Heer Jezus Christus, patroon van de Kerk.
Om 9.30 uur pl. Eucharistieviering t.e.v. de H. Jozef.
N.B. De avondmis vervalt.
Zondag 21 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Zondag Lætare, Krombrood-
zondag
Donderdag 25 maart: Hoogfeest van Maria Boodschap, Aankondiging van de Heer.
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GEDOOPT
Pien, dochter van het echtpaar Delahay-Van Wegberg, Ovidiusstraat 18, 25-01-04.
Thomas, zoon van het echtpaar Krekels-Derks, Frankenlaan 19, 25-01-04.
Stijn, zoon van het echtpaar Wissink-Janssen, Cicerostraat 18, 01-02-04.

Wij bidden dat Pien, Thomas en Stijn 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.

KERKELIJK HUWELIJK
Charlotte van Spijk en Ingo Evers, J.Dautzenbergstraat 36, 19-03-04.
Danny Potthoff en Lynsey Goulding, P.P. Rubensstraat 29, 02-04-04.

’God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’    

(Uit de huwelijksliturgie)

OVERLEDEN
Hary Janssen, Pres. Kennedysingel 24, 95 jaar, † 08-01-04.
Paula Bormans-Colen, Mgr. Claessensstraat 20, 80 jaar, † 12-01-04.
Annie Konings-van Elswijck, Baenjehof 1, 90 jaar, † 20-01-04.
Annie Mathijssen-Beckers, Odasingel 51, 91 jaar,  † 08-02-04.
Harold Buis, In de Houtzaagmolen 59, Duivendrecht, 56 jaar, † 08-02-04.
Annie de Ree-Tummers, Schuttestraat 2, 79 jaar,† 14-02-04.

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
HEILIG UUR
Op donderdag 4 maart 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 Sacra-
ment 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
maart zijn dat: Brandstraat, Brugstraat, Mgr. Claessensstraat, Hub Dassen-
plein, Dominicanenwal en Emmastraat.

REGINA CARMELI
* Eerherstelviering
Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie
Datum: Donderdag 4 maart, (en iedere donderdag vóór de eerste vrijdag)

* Nederlandse Vespers
Zondag 7 maart, 16.30 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharisti-
sche zegen)
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* Bezinningsdagen - in stilte
Thema: Gezalfd tot Christus

Bij het doopsel werden we Christenen, dat betekent ‘gezalfden’. Het doopsel
verbindt ons immers met de Gezalfde. Tijdens de bezinningsdagen we aan-
sluiten bij de oproep van onze bisschop om ons meer bewust te zijn van ons
christen-zijn. Gedoopten mogen leven uit Christus, met Christus, in Chris-
tus, zoals Christus ... Aan de hand van Bijbelse teksten en de liturgische
symboliek van het doopsel verlangen we om steeds bewuster als christen te
leven in onze wereld, hier en nu.

Leiding: Z.E.H. M. Otto (Ulestraten/Meerssen-West)
Begin: Zondag 22 februari, 17.00 uur
Sluiting: Dinsdag 24 februari, 17.30 uur
Kosten: € 50,-

* Retraite - in stilte
Thema: De Blijde Boodschap volgens Johannes

De vierde Evangelist betuigt de geloofsbelijdenis van de menswording in
Jezus: het Woord is vlees geworden. Johannes heeft het mysterie van de
persoon van Jezus begrepen en gepreekt.

Leiding: Kan. Dr. K. Gatzweiler (Luik)
Begin: Zondag 7 maart, 18.00 uur (avondeten)
Sluiting: Zaterdag 13 maart, 10.00 uur
Kosten: € 168,-

* Bezinningsdag - in stilte
Thema: Boete en Ascese

Boete en ascese zijn vanouds een vast bestanddeel van de christelijke spiri-
tualiteit. Vooral in de Veertigdagentijd roept de Kerk de gelovigen ertoe op.
Waarom echter hoort de boete, blijkbaar zo onmisbaar, bij de geloofsbele-
ving van elke Christen? En welke zijn de gepaste vormen van ascese voor
onze tijd en geloofsbeleving?
Over deze en andere vragen in verband met boete en ascese willen wij
nadenken op deze bezinningsdag.

Leiding: Z.E.H. Dr. B. Hegge (Vijlen/Rolduc)
Datum: Zaterdag 13 maart, 10.00 - 17.00 uur
Kosten: € 9,- (lunchpakket meebrengen)

* Avond
Thema: Vasten voor God of gewoon je best doen als mens?

In de Veertigdagentijd stellen mensen zich dikwijls de vraag: moet ik iets
extra’s doen in deze periode en zo ja, waarom? Wat? Op welke manier?
Deze avond gaat concreet in op onze persoonlijke spiritualiteit in de Veer-
tigdagentijd: stilte, onthouding (van voedsel), tijdsindeling, taalgebruik,
gewetensonderzoek, armoedebeleving vanuit een gerichte aandacht voor
Jezus Christus op weg naar Pasen.

Leiding: Vicaris drs. J. Schröder (Den Bosch)
Datum: Dinsdag 23 maart, 19.30 - 21.30 uur
Kosten: € 4,-
INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,
Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela.
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 13 maart 2004 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-
mail adres, administratie@rk-kerken-sittard.nl. Uw stipendium 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 21 februari
18.00 uur gestpljrd ouders Smeets-Renkens
en Mieke; gestplev ouders Limpens-Houben
en pater Sjef Limpens; plev ouders Wolffs-
Dobbelstein; nadienst Mieteke Scheffers-
Wijnhoven, Annie Könings-van Elswijck,
Annie Mathijssen-Beckers, Harold Buis,
Annie de Ree-Tummers (St.-Petruskoor)
Zondag 22 februari - Feest van St.
Petrus’ Stoel, Patroonsfeest van onze pa-
rochie, Carnavalszondag
11.30 uur pl1ejrd Zef Franzolet; gestpljrd
echtp. Meulenberg-Pennings (Samenzang)
17.30 uur vervalt
Maandag 23 februari - H. Polycarpus,
bisschop en martelaar
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur vervalt
Dinsdag 24 februari
08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach,
echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur vervalt
Woensdag 25 februari - Aswoensdag
08.00 uur gestev uit dankbaarheid en voor 
de overledenen van de families Corbey-
Kerrens en Gieskens-Muyres; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur ev ouders Janssen-Donners,
echtp. Caulfield-Tholen (Samenzang)
Donderdag 26 februari
08.00 uur ev Tiny Martens-Kleijnen, echtp.
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
en de H. Bernadette; gestev echtp. van der
Wiel-Bronneberg; ev families Wyszenko,
Meerts en Hendriks
19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 27 februari
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
Zaterdag 28 februari
08.00 uur gestev em. pastoor Eduard
Hoenen; ev grootouders Simonis-Tummers
en ouders Hage-Simonis, echtp. Caulfield-

Tholen
18.00 uur plev voor een gezin om kracht,
voor levende en overl. leden van de kapel
’Hel en Valsj’; nadienst Mieteke Scheffers-
Wijnhoven, Annie Könings-van Elswijck,
Annie Mathijssen-Beckers, Harold Buis,
Annie de Ree-Tummers;  (Samenzang)
Zondag 29 februari - Eerste zondag van
de veertigdagentijd
11.30 uur 75e jaardienst pastoor-deken Lu-
dovicus Tijssen; gestpljrd ouders Könings-
Maessen; pljrd Hub van de Brock, ouders
Laudy-Bresser; gestplev Mia Caulfield-Tho-
len (St.-Petruskoor)
16.30 uur Vesperdienst in de St.-Petruskerk
17.30 uur jrd Gèr Pfennings; ev echtp.
Caulfield-Tholen
Maandag 1 maart
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, echtp.
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers,
Wil Stassen
Dinsdag 2 maart
08.00 uur ev t.e.v. de H.H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en lei-
ding
19.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach,
echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 3 maart
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev ouders Schaekens-Peulen
en zonen Jozef en Martin; ev Cor de Wit en
Dory Neilen, ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
Donderdag 4 maart
08.00 uur gestev Fine Close; ev echtp.
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
en de H. Bernadette, voor bijzondere intentie
(B)
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19.30 uur Heilig Uur (zie boven)
Vrijdag 5 maart
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van Je-
zus, ev levende en overl. leden van de fami-
lies Marx en Fox, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor roepingen, families Wys-
zenko, Meerts en Hendriks
Zaterdag 6 maart
08.00 uur ev voor priesterroepingen in pa-
rochie, dekenaat en bisdom; gestev echtp.
Storms-Sampers; ev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd Sjef Heynen, Louis Schae-
ken en Tiny Schaeken-Ekermans; plev Felix
Paques, levende en overl. leden van de fam.
Dieteren en de fam. Hellbach, Jo van Mul-
ken, Eef van Rooy vw flatbew. Delhougne,
ouders Gieskens-Martens, Paula Bormans-
Colen vw buurtbew., ouders Kleikamp-Cre-
mers; nadienst Mieteke Scheffers-
Wijnhoven, Annie Mathijssen-Beckers, Ha-
rold Buis, Annie de Ree-Tummers
(Jeugdkoor)
Zondag 7 maart - Tweede zondag van de
veertigdagentijd
11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en
Maria Mager; gestplev uit dankbaarheid,
Lies Roppe en overledenen van de fam.
Roppe-Kissels; plev Herman en Annie Pier-
Weijzen, Elly Custers-Stassen (St.-Petrus-
koor)
16.30 uur Vesperdienst in de St.-Petruskerk
17.30 uur gestpljrd ouders Bronneberg-
Beaumont; pljrd Tinie Vroemen-Kleinjans
en ouders Vroemen-Bemelmans; ev echtp.
Caulfield-Tholen
Maandag 8 maart
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
Dinsdag 9 maart
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Zef Meulenberg; ev echtp.
Ritzen-Merkelbach 
Woensdag 10 maart
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levende en overl. leden
van de fam. Musolf-Nyssen; ev families
Wyszen-ko, Meerts en Hendriks
Donderdag 11 maart
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
en de H. Bernadette; gestev ouders Laumen-
van Loon; ev echtp. Caulfield-Tholen

19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 12 maart
08.00 uur ev ouders Leonard Dieteren en
Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 maart
08.00 uur gestev Corry Close en fam.; ev
echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd Vivianne Tummers, Gerrit
Koenen; plev Miep Debruijn-Kengen vw
flatbew., Lien Beursgens-Verwijlen vw
buurtbew.; nadienst Annie Mathijssen-Bec-
kers, Harold Buis, Annie de Ree-Tummers
(Samenzang)
Zondag 14 maart - Derde zondag van de
veertigdagentijd
11.30 uur plzwd Mieteke Scheffers-Wijnho-
ven; gestpljrd ouders Notermans-Hellebre-
kers, ouders Dieteren-Schmeits en dochter
Gert en Mia en Mil Stevens-Dieteren; plev
Zef Heinen (St.-Petruskoor)
16.30 uur Vesperdienst in de St.-Petruskerk
17.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 15 maart
08.00 uur gestev Jo van Basten Batenburg;
ev Riet Willems en de meest verlaten zielen
in het vagevuur 
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 maart
08.00 uur gestev em. pastoor Eduard Hoe-
nen; ev Maria Feiter
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 17 maart
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev ouders Kleikamp-
Lemmens; ev Cor de Wit en Dory Neilen,
families Wyszenko, Meerts en Hendriks
Donderdag 18 maart
08.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen; ev
overledenen van de families Gieskens-Muy-
res en Corbeij-Kerrens, ev echtp. Ritzen-
Merkelbach, echtp. Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
en de H. Bernadette, v bijzondere intentie
(B)
19.30 uur lof met rozenhoedje

Vrijdag 19 maart - Hoog-
feest van de H. Jozef, brui-
degom vd H. Maagd Maria
08.00 uur gestjrd Nelly
Janssen; ev grootouders Jo-
seph Brandts en Johanna



PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS 15

Rouschop uit dankbaarheid, echtp.
Caulfield-Tholen 
09. 30 uur gestplev t.i.v. levende en overle-
den leden van de fam. America-Vink, Fien
Denie (Dameskoor)
19.00 uur vervalt
Zaterdag 20 maart
08.00 uur gestev echtp. Kaptein-Haagmans;
ev echtp. Caulfield-Tholen
11.30 uur pl. huwelijksmis bruidspaar
Kretzers-Duysens
18.00 uur pljrd Arno Dieteren en overl.
ouders Dieteren-Zinken; nadienst Harold
Buis,
Annie de Ree-Tummers (Samenzang)
Zondag 21 maart - Vierde zondag van de
veertigdagentijd, Zondag Laetare, Krom-
broodzondag
11.30 uur plzwd Annie Mathijssen-Beckers;
gestpljrd echtp. Roebroek-Willems; pljrd
overl. ouders Frits en Leonie Meulenberg-
Schreurs; gestplev ouders Damen-Colaris,
Francientje en Yvonne; plev overl. familie-
leden Pier-Weijzen (Jeugdkoor, Gezins-
mis)
16.30 uur Vesperdienst in de St.-Petruskerk
17.30 uur gestev Corrie Close en fam.; ev
echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 22 maart
08.00 uur gestev Jo van Basten Batenburg

19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 23 maart
08.00 uur ev overl. fam. Smeets-Bouwels 
19.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen, Paula
Bormans-Colen vw buurtbew.
Woensdag 24 maart
08.00 uur ev echtp. Ritzen-Merkelbach,
echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd Jo Dols; ev families Wys-
zenko, Meerts en Hendriks
Donderdag 25 maart - Hoogfeest van de
Aankondiging van de Heer, Maria Bood-
schap
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, Martin Meuwissen ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, echtp.
Caulfield-Tholen
19.00 uur ev t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes
en de H. Bernadette; gestjrd Sef Heuts; ge-
stev Marijke Eygelshoven-Eyckeler
19.30 uur lof met rozenhoedje
Vrijdag 26 maart
08.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Math Ronden
Zaterdag 27 maart
08.00 uur ev grootouders Simonis-Tummers
en ouders Hage-Simonis, echtp. Caulfield-
Tholen
18.00 uur plzwd Harold Buis; pljrd Jes
Beaumont; plev ouders Wolffs-Dobbelstein
(Samenzang)

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 22 februari - Feest van St.
Petrus’ Stoel, Patroonsfeest van onze pa-
rochie, Carnavalszondag
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-Wilms
(Samenzang)
Zondag 29 februari - Eerste zondag van
de veertigdagentijd
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Jennen,
fam. Narinx, fam. Königs, fam. Schmeits
09.30 uur gestpljrd echtp. Willems-Knip-
penbergh; pljrd Hub van de Brock; gestplev
echtp. Meulenberg-Pennings, fam. Cals,
fam. Damoiseaux, fam. Kleine
(Samenzang)
Zondag 7 maart - Tweede zondag van de
veertigdagentijd
08.30 uur gestev echtp. Feron-Hoenen en
em. pastoor Eduard Hoenen, fam. Cals, fam.

Derrez, fam. Wetzels-Damoiseaux
09.30 uur gestplev echtp. Jennen-Palmen;
plev Harry Gubbens (Samenzang)
Zondag 14 maart - Derde zondag van de
veertigdagentijd
08.30 uur gestev fam. Janssen-de Ponti
09.30 uur gestplev echtp. Durlinger-
Clemens; plev Jean Swakhoven, Wim Evers
vw bew. ‘De Siter’
Zondag 21 maart - Vierde zondag van de
veertigdagentijd, Zondag Laetare, Krom-
broodzondag
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Walta,
fam. van Gansewinkel-Michiels; ev Nenette
Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur gestpljrd fam. Tummers-van Erp;
gestplev René Oberdorf
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 22 februari - Zevende zondag
door het jaar, Carnavalszondag
10.30 uur plev mevr. Tetteroo-van de
Broek, echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 24 februari
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 25 februari
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 26 februari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 27 februari
08.30 uur ev overl. fam. Wehrens-
Schmeits, echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 28 februari
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 29 februari  - Eerste zondag van
de veertigdagentijd
10.30 uur plev levende en overl. leden van
de fam. Konings, echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 2 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 3 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 4 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 5 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 6 maart
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 7 maart - Tweede zondag van de
veertigdagentijd
10.30 uur pljrd Wil Hoorns; plev fam.
Wehrens-Wetzels, levende en overl. leden
van de Aartsbroederschap, echtp. Caulfield-
Tholen
Dinsdag 9 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 10 maart
08.30 uur ev overl. fam. Arnoldts-Thissen,
echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 11 maart

08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev fam. G. Joosten-Gonera,
echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 12 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 13 maart
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 14 maart - Derde zondag van de
veertigdagentijd
10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 16 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 17 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 18 maart
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev Joep Geelen, echtp. Caulfield-
Tholen
Vrijdag 19 maart - Hoogfeest van de H.
Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 20 maart
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 21 maart - Vierde zondag van de
veertigdagentijd, Zondag Laetare, Krom-
broodzondag
10.30 uur pljrd Nou Smeets; plev echtp.
Caulfield-Tholen
Dinsdag 23 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 24 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 25 maart - Hoogfeest van de
Aankondiging van de Heer, Maria Bood-
schap
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 26 maart
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 27 maart
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 F 4512275
Kapelaan I. Krewinkel, Oude Markt 24 F 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 F 4513381
 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Gironummer voor overmaken van misstipendium: 10.59.178 (i 7,- of i 21,-)
t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Bernadette o.v.v. datum en intentie

Zondag 22 februari: 7e zondag door het jaar (kinderwoorddienst)
10u30 Gest.jrd. Elly Bisschops-Wessels
Dinsdag 24 februari
 9u00 VERVALT
Woensdag 25 februari: aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag)
19u00 t.i.v. de gevers (Odaflat)
Donderdag 26 februari
 9u00 VERVALT 
Zondag 29 februari: 1e zondag van de 40-dagentijd
10u30 Gest.jrd. ZEH Nicolaas Jellema; jrd. fam. van Diejen-Roemen; jrd. Hub Canton; 

jrd. ovl. oud. van Tilburg-Kusters; Annemie van Kempen-Köhnen vw buurt 
Dinsdag  2 maart
 9u00 gest. t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes en H. Bernadette; Louisa Hanselaar
Donderdag  4 maart
 9u00 gest. ovl. fam.Tillemans-Elbers; roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze

leven     
Zondag  7 maart: 2e zondag van de 40-dagentijd (kinderwoorddienst)
10u30 Jrd. Gertie Coenen-Honings en ovl. oud.; ovl. oud. Collombon-Köhlen; Val Boeren

vw de Siter; Bernard Köhlen Dameskoor
Dinsdag  9 maart
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; Louisa Hanselaar; t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 11 maart
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven       
Zondag 14 maart: 3e zondag van de 40-dagentijd
10u30 Gest.jrd. Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; jrd. Reinhard en Fien v.d. Brock-

Limpens
Dinsdag 16 maart
 9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 18 maart
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven; gest. Gerardus Schulpen

en Elisabeth Spetgens
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Zondag 21 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd (kinderwoorddienst)
10u30 Margaretha Linssen, ovl. oud. en fam. Schola Gregoriana Sittardiensis
Dinsdag 23 maart
 9u00 Louisa Hanselaar; t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes
Donderdag 25 maart: Hoogfeest: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
 9u00 gest. t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes en H. Bernadette; roepingen tot priesterschap,

diaconaat en religieuze leven

COLLECTE VOOR MEDISCHE PROJECTEN
De jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van medische projecten in de derde wereld
heeft , 143,82, opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers!

KINDERWOORDDIENST
Op de zondagen 22 februari, 7 en 21 maart is tijdens de H. Mis weer een kinderwoord-
dienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  

ASWOENSDAG
Op aswoensdag 25 februari is om 19 uur een H. Mis in de Bernadettekerk, waarin u het
askruisje kunt ontvangen. 
Op carnavalsdinsdag en de donderdag na aswoensdag vervalt de H. Mis van 9 uur.
 
ZIEKENCOMMUNIE 
Op vrijdag 5 maart (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3e e

etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 4 maart) wordt deze in de rest van
de parochie rondgebracht. 

VASTENACTIE 2004
In het algemeen gedeelte van dit parochieblad hebt u reeds over de Vastenactie 2004
kunnen lezen. Ook is het vastenzakje ingevoegd. In de week vóór de Goede Week, nl. van
29 maart t/m 3 april worden de zakjes bij u opgehaald. Treffen de medewerk(st)ers u niet
thuis aan, dan kunt u het gevulde vastenzakje ook in de brievenbus achter in de kerk of in
die van de pastorie deponeren. 

KERKBALANS 2004: KOERSVAST
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadet-
te, Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.

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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7E ZONDAG VAN HET JAAR

zaterdag 21 feb 19.00 u. JRD  Dora Hochstenbach
Nadienst Anneke Luijkx

maandag 23 feb 19.00 u. 3e JRD  Gilbert Curiël - 2e JRD  Hector Curiël
woensdag 25 feb 19.00 u. Aswoensdag - OLV v. Lourdes

1E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 28 feb 19.00 u. OLV v. Lourdes
Nadienst: Anneke Luijkx

maandag 1 mrt 19.00 u. t.e.v. H.Maagd Maria
voor Willy van Hees en ouders Keijzers-Franken

dinsdag 2 mrt 14.00 u. Huwelijksmis Bruidspaar Lemmens-Knapen
woensdag 3 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

2E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 6 mrt 19.00 u. JRD  Johanna Eijpe-v.Oers en voor alle overl. familieleden
Zeswekendienst Anneke Luijkx                       +Pauluskoor

maandag 8 mrt 19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 10 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

3E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 13 mrt 19.00 u. OLV v. Lourdes
maandag 15 mrt 19.00 u. t.e.v. H. Antonius

woensdag 17 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven

4E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 20 mrt 19.00 u. OLV v. Lourdes                                                 +Pauluskoor
maandag 22 mrt 19.00 u. t.e.v. H. Antonius

woensdag 24 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconie en religieuze leven
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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.
Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven vóór 6 maart.
Misintentie's kunt u opgeven bij Dhr. W. Oostenbrink F 4511801 of bij een van de
leden van het Priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Aan het begin van de Veertigdagentijd begint ook weer de Vastenactie. In het
algemene deel van dit parochieblad vindt u meer over dit onderwerp.

Overleden
Anneke Luijkx, Tunnelstraat 49, 91jaar 
Mieteke Wijnhoven, Putstraat 102, 87 jaar
 

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

Kerkelijk Huwelijk
Ralf Lemmens en Tamara Knapen gaan op dinsdag 2 maart
trouwen in de St. Pauluskerk.
Wij wensen het bruidspaar Gods zegen voor de toekomst.

Gedoopt
Britt, dochter van het echtpaar Riedel-v.d.Avort, Patchstraat 31

Wij bidden dat Britt onder de goede zorgen van haar ouders en 
naar hun voorbeeld en ook dat van haar peter en meter en van de
hele geloofsgemeenschap moge opgroeien tot goed christen.

Veertigdagentijd
Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd. In aansluiting bij de oorspronkelijk
Latijnse benaming voor deze tijd van voorbereiding op het paasfeest, spreken we
niet meer van vastentijd maar van veertigdagentijd, omdat het vasten slechts één
kenmerkend element is voor deze liturgische tijd. Nr. 27 van de ‘Algemene nor-
men voor het liturgisch jaar’ verwoordt dit aldus: “De veertigdagentijd is bedoeld
als een voorbereiding op de paasviering; de liturgie van deze tijd bereidt zowel de
geloofsleerlingen – via de verschillende trappen van de christelijke initiatie – als
de (reeds gedoopte) gelovigen – door de herdenking van hun doopsel en door hun
boetvaardigheid – voor op de viering van het paasmysterie.”

U vindt bij dit parochieblad het Vastenzakje
Geeft het een opvallende plaats midden in uw woonkamer

Dan vergeet U de allerarmsten niet.
Het vastenzakje wordt aan huis opgehaald in de weken voor Pasen!!

Ook kunt U gebruikt maken van de aangehechte acceptgiro
of overmaken naar onze missiegroep KERK EN WERELD  - Sittard

ovv Vastenactie 2004 op GIRO 1996699


