
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS 1

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 4 weken.
De volgende aflevering verschijnt 15 januari 2005.

Kloosterplein 10, F  4512275 www.rk-kerken-sittard.nl 8e Jrg - nr. 2 - 18 december 2004

KERSTMIS EN ONNOZELE KINDEREN 
Kent u dit feest nog? Of beter gezegd: dit drama? 
Toch goed om even te bladeren in de H. Schrift. U vindt allereerst een heel
belangrijk verhaal in het Oude Testament, het boek Exodus hoofdstuk 1. 8-23. Het
gaat over de tijd dat de Joden zich gevestigd hadden in Egypte als gevolg van een
vreselijke hongersnood in die dagen. Dankzij hun volksgenoot de dromer’ Jozef
die later Onderkoning van Egypte werd, mochten ze zich daar vestigen en zij
bleven vele generaties lang in Egypte als gasten wonen. Toen kwam de tijd van
een nieuwe Farao en werden de Joodse gastarbeiders ineens slaven en
dwangarbeiders. Ze moesten de proviandsteden Pitom en Pamses bouwen, uiterst
zware lichamelijke arbeid onder erbarmelijke omstandigheden verrichten. Maar
hoe de Farao dit Joodse volk ook onderdrukte, ze bleven groeien in aantal. De
Egyptenaren werden er zelfs bang van. Meer en meer maakte men het leven van
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deze Joden moeilijker, ja het ging zelfs zover dat de Egyptische koning de
Hebreeuwse vroedvrouwen bij zich riep en hen opdracht gaf ‘wanneer jullie
Hebreeuwse vrouwen helpen bij de bevalling, let dan goed op het geslacht van het
kind; is het een jongen dan moet je hem doden, is het een meisje dan moet je het
laten leven.  Verder gelastte de Farao aan al zijn onderdanen: ‘Iedere Joodse
jongen die geboren wordt, moet ge in de Nijl gooien; de meisjes kunt ge laten
leven’. Een leerzaam bijbelverhaal over hoe om te gaan met “vreemdelingen’,
onverdraagzaamheid wordt haat en terreur. Een les voor onze tijd!                    
Over hetzelfde droevige thema van volkerenmoord en kindermoord lezen we ook
bij Jeremia (hoofdstuk 31) toen het Joodse volk uitgemoord werd door de
Assyriërs (ongeveer 600 v Christus). De verteller en de profeet Jeremia blijft toch
bij zijn verkondigingstaak en roept dat God de Heer hen en ons allen altijd zal
redden en verlossen, Hij blijft trouw wat er ook gebeurt! 
Blijven wij trouw aan God, ook als kwade dagen ons overvallen?                          
Al deze gebeurtenissen en visioenen van het Oude Testament komen in een heel
ander perspectief te staan bij de Geboorte van Onze Heer Jezus Christus. De
evangelist Matteüs beschrijft ons hoe de Wijzen op bezoek gaan bij koning
Herodes in Jeruzalem en bij hem informeren waar de Koning der Joden is geboren.
Herodes ploft van jaloezie, voelt zich enorm bedreigd, verschaft de Wijzen de
informatie die in de II. Schrift te vinden is, brengt hen echter hiervan op de hoogte
in de hoop onder valse voorwendselen dit Kerstkind, de Messias, ook te kunnen
vinden - niet om het te eren maar om het te doden. Herodes’ plan mislukt doordat
de Wijzen langs een andere weg vertrekken. In woede ontstoken zond hij zijn
mannen uit en liet in Betlehem en heel het gebied daaromheen al de jongens
vermoorden van twee jaar en jonger. 
Geen wonder dat Matteüs schrijft dat er toen ‘een klacht in Rama werd gehoord...’,
de woorden van Jeremia destijds gingen helaas in vervulling.                  
Verschrikkelijk zo’n verdriet! Merkwaardig is het dat deze drie historische feiten
geplaatst zijn in een reeks van gebeurtenissen die alles te maken hebben met Gods
heil. God wil de mens Zijn Heil schenken. Dat deed Hij om zijn volk uit de
hongersnood en uit de handen van de Farao te redden, eveneens om het uit de
handen te redden van de Assyrische bezetter of die van de tiran Koning Herodes.
Maar Gods heil bereikt zijn doel niet ... zo lijkt het! We zouden                                
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 tegenwoordig zeggen: als er een God bestond...........

Kerstmis is juist het moment om Gods heil in volle ontplooiing te zien. Juist op het
hoogtepunt van de wereldgeschiedenis, op de momenten dat culturen en
wereldleiders met elkaar wedijveren, wordt een weerloos en broos Kind geboren -
voor wereldleiders en machtigen der aarde heeft het geen enkele betekenis. Maar
wie geloven wil, ziet hierin het heil dat God zijn mensheid wilt schenken. En dat er
zo’n God bestaat die tirannen en machtigen tot aanvaarding en liefde  wilt brengen,
maakt dat sommige machthebbers tot jaloerse en onverdraagzame mensen worden. 
De kinderen van Onnozele Kinderen zijn niet alleen de slachtoffers omwille van
dit Kerstkind, maar zij vormen allereerst samen de bedding van de strooien
kerstkribbe. Al die strooien stengels in de kribbe, al die Onnozele Kinderen
getuigen met hun leven van de Geboorte van onze Verlosser. Hun leven was niet
vergeefs. Zij droegen dit Kerstkind en nu nog dragen al die kleinen die in onze tijd
sterven de Verlosser in hun harten en de Verlosser draagt hen. Daarom dat de Kerk
bij de Uitvaart van een kind ‘wit’ draagt: dit kind draagt onze Verlosser in zijn of
haar harten Hij draagt dit kind in Zijn hart. 
U en ik, dragen wij Hem? Zomaar in uw hart? Onbevangen als een kind? 
Een wereld zonder kruis? Bestaat die? Een Kerstkribbe zonder stro bestaat ook
niet. Duidelijk is: wie van ons niet durft te zijn als Onnozele Kinderen,
ontvankelijk als een kind, kan nooit oog hebben voor het Mysterie van Gods Zoon,
de Verlosser die u en mij wil redden. 
Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar, mede namens onze kapelaan, collega’s,
diakens en al onze medewerkers in de pastoraal van onze parochies. 
            Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIE
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand januari luidt: ‘Wij bidden dat al
degenen die werkzaam zijn in het Midden-Oosten nog meer inspanningen mogen
verrichten voor de vrede’.

KERST-BOETE-BIDWEG NAAR BANNEUX
De jaarlijkse voettocht naar Banneux wordt gehouden op vrijdag 24
december. Om te beginnen is er om 08.30 uur een H. Mis in de H.H.
Nicolaas en Barbara kerk te Valkenburg aan de Geul, om 09.00 uur
gevolgd door de reiszegen en het vertrek vanaf de kerk. De tocht voert via
Sibbe, Margraten, Hoogcruts, La Planck, Aubel, Charneux, Battice en
Pepinster naar Banneux (± 21.30 uur). De plechtige Kerstnachtviering
vindt plaats om 22.00 uur in de grote kerk achter de Esplanade.
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Biechtgelegenheid van 21.00 - 21.45 uur.
• de bedevaart gaat onder alle weersomstandigheden door
• doelmatige, reflecterende kleding en schoeisel is vereist
• i.v.m. het lopen in het donker is een zaklamp aanbevolen
• direct na de Kerstviering, om 23.15, vertrekt een bus rechtstreeks terug richting

Valkenburg aan de Geul, Eijsden/Maastricht en Kerkrade/Heerlen.
Aanmelden hiervoor tot uiterlijk 22 december is noodzakelijk. Voor alle inlichtingen
en reservering voor de bus: Mevr. R. Spits-Vossen, Stiena Ruypers Park 4, 6301 LC
Valkenburg aan de Geul, tel. 043-6015447.

IEMAND OF IETS VERGETEN? 

Ach, dat kan de beste overkomen, wordt wel eens gezegd. Maar liet is pijnlijk voor

degene die het treft. Wij, deken van Rens, kapelaan Krewinkel, pater Obiedzinski,

diaken Ter Haar en diaken Fleischeuer, zijn er ons goed van bewiist dat wij -

onbedoeld of onwetend - misschien mensen of afspraken hebben vergeten. 

Het nieuwe jaar komt er aan! Graag willen wij onze verontschuldigingen

aanbieden als we iemand of iets hebben vergeten. Laat het ons a.u.b. weten als we

afspraken hebben verwaarloosd. Dat willen we graag goedmaken. Belt u ons als

dat zo is? 

Deken W van Rens

BOETEVIERINGEN VOOR KERSTMIS

De boetevieringen voorafgaande aan het Hoogfeest van Kerstmis worden gehouden op

maandag 20 december om 19.30 uur in de St.-Petruskerk,                                       

dinsdag 21 december om 19.30 uur in de H.-Bernadettekerk en                            

woensdag 22 december om 19.30 uur in de St.-Pauluskerk.                                              

Na afloop is er gelegenheid voor privé ontvangen van het boetesacrament

TARIEVEN STIPENDIA OOK IN 2005 GEHANDHAAFD

De adviestarieven van het bisdom voor misstipendia en de kerkbijdrage blijven ook in 2005

ongewijzigd. De tarieven zijn al sinds 2002 bevroren. Het bisdom wil hier ook volgend jaar

aan vasthouden met het oog op de slechte economische situatie en omdat veel kerkbesturen

aangeven dat naar hun oordeel het plafond is bereikt. Vanaf 1 januari 2005 worden de

volgende tarieven geadviseerd:                                                                               

Eenvoudige dienst door de week (leesmis) i7,00                                        

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag i21,00
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Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen                    

worden gehouden i210,00                                                                                

Begrafenismis (rouwgeld) i315,00                                                                     

Huwelijksmis (trouwgeld) i315,00                                                                             

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium Geleen, dan wel andere reguliere begraafplaats

na voorafgaande kerkdienst i35,00. Extra vervoer en extra tijd: in overleg.        

Begeleiding naar ander crematorium, buiten Sittard-Geleen, i 175,00.                         

Enkel RK gebedsdienst crematorium Geleen (zonder uitvaart in kerk) i 175,00.     

Gestichte jaardienst:                                                                                                                

- eenvoudige dienst door de week (leesmis) 10 jaar i70,00; 20 jaar i140,00                       

- zaterdagavond of zondag (hoogmis) 10 jaar i210,00; 20 jaar i 420,00                          

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier

jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, kerkbijdrage hebben betaald

aan de parochie (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie)

en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren gelende minimum kerkbijdrage

hebben betaald. Deze minimum bijdrage is vastgesteld op i94,00 voor de jaren 2002 tot en

met 2005.                                                                                                                             

De richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft in het bisdom Roermond 1% van het (netto) in-

komen van een economische eenheid.

EDITH STEIN IN LIMBURG

Medio februari 2005 zal de Stichting Charles Beltjens een boek uitgeven over de heilige

Edith Stein. Het boek is geschreven door dr. Willem Heemskerk, oud-burgemeester van

Echt en bekend waterjurist. Het is een welkome aanvulling op de bestaande literatuur over

Edith Stein, ditmaal met de nadruk op haar tijd en haar verblijf in Echt.

Edith Stein werd geboren in een orthodox-joodse familie te Breslau op 12 oktober 1891. Op

dertienjarige leeftijd zwoer ze haar joodse geloof af en werd atheïst. Ze studeerde filosofie

aan de Universiteit van Göttingen. Later promoveerde ze in Freiburg cum laude tot doctor

in de filosofie. Tijdens een vakantie in 1921 las ze de autobiografie

van H. Teresia van Avila. Onder de indruk hiervan wilde ze katholiek

worden. Op 1 januari 1922 werd Edith gedoopt. Ze was lerares aan

een katholiek meisjeslyceum te Spiers van 1923-1931.

In 1932 werd ze benoemd tot lector aan het Instituut voor Pedagogie

in Münster. Een jaar later kwamen de nationaal-socialisten aan de

macht. In 1938 trad ze in bij de Karmel in Echt. Tijdens de

bezettingstijd haalde de Gestapo op 26 juli 1942 Teresia en haar
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katholiek geworden zus Rosa uit het Echts klooster en deporteerden hen naar Auschwitz.

Enkele overlevenden getuigden dat zuster Teresia andere gevangenen met grote compassie

bijstond. Op 9 augustus 1942 stierf Edith / Teresia samen met haar zuster Rosa in de

gaskamer. Paus Johannes Paulus II verklaarde Edith Stein heilig op 11 oktober 1998.     

Het boek is onderverdeeld  in twaalf hoofdstukken met hierbij nog een intermezzo van een

overlevende uit het vernietigingskamp Auschwitz en andere niet eerder belichte

onderwerpen.                                                                                                                       

Het ongeveer 220 bladzijden tellend boekwerk is verlucht met foto’s en illustraties. De

intekenprijs is i 19,50. Intekening op het boek geschiedt door overmaking van i 19,50 op

postgiro 114209 of bankrekening 578133334 t.n.v. de Stichting Charles Beltjens, Kleine

Steeg 1-9, 6131 KJ Sittard voor 1 januari 2005. De intekenaren kunnen het boek na 19

februari 2005 afhalen op het adres Kleine Steeg 1-9 Sittard. 

Op Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari, na de H. Mis van 11.30 uur,

willen de parochiegeestelijkheid en het Kerkbestuur graag

zo veel mogelijk parochianen in het Jochem Erenshoes (begane grond)

aan het Kloosterplein ontmoeten om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

HEILIGE GEESTKERK VERVANGENDE KATHEDRAAL

De Heilige Geestkerk (1955) wordt de tijdelijke bisschopskerk van het bisdom Roermond

wanneer naar verwachting begin volgend jaar de Sint Christoffelkerk (1410) vanwege

renovatie voor enkele maanden haar deuren sluit. Daarmee wordt een link gelegd naar de

historie. De eerste kathedraal van het bisdom Roermond was immers ook een Heilige

Geestkerk..                                                                                      

Déze kerk deed dienst als bisschopskerk sinds de oprichting van het bisdom in 1559.

Omdat het oude kapittel van Sint Odiliënberg - dat sinds 1361 in Roermond gevestigd was

- de basis moest gaan vormen van het kathedraal kapittel van het nieuw opgerichte bisdom,

werd in 1559 de kerk van dit kapittel aangewezen als kathedraal van Roermond.               

In 1661 nam de parochiekerk van Sint Christoffel de functie van kathedraal over, onder

meer omdat deze kerk veel groter was. De oude Heilige Geestkerk raakte in de loop der

eeuwen in verval en werd in 1821 afgebroken. Zij lag op de hoek van de Heilige

Geeststraat - vandaar de naam - en de Munsterstraat, op de plek van de huidige

bruidsmodezaak. 
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Omdat de stad zich na de Tweede Wereldoorlog snel uitbreidde en de bouw van een

nieuwe parochiekerk wenselijk was, werd voor de in 1955 gebouwde koepelkerk aan de

Minderbroederssingel als patroon de Heilige Geest gekozen. Die naam heeft de kerk vooral

te danken aan het feit dat een illustere afgebroken voorganger in de binnenstad ooit een

kathedraal was met deze naam.                                                                                   

Wanneer daadwerkelijk met de renovatie van de kathedraal begonnen wordt, zullen in de

Heilige Geestkerk de grote bisschoppelijke plechtigheden plaatsvinden. Onder meer de

pontificale missen met de bisschop op hoogfeesten als Pasen, Hemelvaartsdag en

Pinksteren. 

FEESTPROGRAMMA 900 JAAR ROLDUC IN DECEMBER

De Abdij Rolduc in Kerkrade viert dit jaar haar 900-jarig bestaan. In het jaar 1104

vestigden zich de eerste monniken in wat vanaf dat moment ‘Kloosterrade’ ging heten. Om

dat jubileum te gedenken waren er dit jaar elke maand diverse festiviteiten. Hieronder het

programma in de laatste feestmaand, december: 

Zondag 19 december:                             

Orgelconcert in de abdijkerk om 15.00 uur. 

Vrijdag 24 december:                          

Pontificale kerstnachtmis door Mgr. F. Wiertz,

bisschop van Roermond, met muzikale

medewerking van het Chèvremonts Mannenkoor.

Tevens sluiting van het jubileumjaar. 

LUISTEREND OOR

De vrouw die wel eens een klap van haar man krijgt …. ‘Hij was buiten zichzelf’ zegt

ze, maar tegelijk is ze bang dat het verder escaleert.                                                      

De man die net gehoord heeft dat hij ontslagen wordt….’Al mijn zekerheden vallen

weg’ zegt hij ‘en waar vind je zo gauw ander werk?’                                                    

De jongen die net zijn moeder verloren heeft en die niet weet waar hij met zijn verdri-

et heen moet.                                                                                                                           

De vrouw die niet weet waar ze terecht kan voor hulp in huis…ze woont alleen en is

gevallen.                                                                                                                               

De man die niet tegen de eenzaamheid kan, nu zijn vrouw weg is….                            

De vrouw die angstig wordt van alle nare nieuwsberichten, ze durft bijna niet meer

over straat.
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Zomaar wat mensen die bellen naar de SOS Telefonische Hulpdienst. Omdat ze een

luisterend oor of informatie nodig hebben. Omdat ze met een buitenstaander willen praten

over hun problemen. Omdat ze weten dat ze anoniem kunnen blijven en dus écht hun hart

uit kunnen storten.                                                                                                                 

De SOS Telefonische Hulpdienst in Heerlen wordt elk jaar ongeveer 8500 keer gebeld.

Over de meest uiteenlopende vragen en problemen. Aan de telefoon zitten vrijwilligers.

Mensen die elke week een telefoondienst  voor hun rekening nemen en een keer per vier

weken een nachtdienst.                                                                                                       

Om beslagen ten ijs te komen volgen alle vrijwilligers eerst een basistraining, en lopen ze

stage aan de telefoon. In de training wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden, de

achtergrond van bepaalde problemen en aan de sociale kaart (het overzicht van instellingen

in de regio). Ook na deze opleiding komen de vrijwilligers een keer per maand bij elkaar

om ervaringen uit te wisselen en bij te leren.                                                          

Binnenkort start er weer een basistraining. Heeft ubelangstelling voor dit vrijwilligerswerk?

Vraag dan een informatiepakketje aan via telefoonnummer 045-5719166 ( kantoortijden) of

via email : info@telehulplimburg.nl                                                                                      

U kunt ook  een informatie folder downloaden van onze website www.telehulplimburg.nl

NAAR KEULEN OM HEM TE AANBIDDEN

Op het hoogfeest van Driekoningen worden vanuit de Dom van Keulen jaarlijks zo’n

vier- tot vijfduizend kinderen uitgezonden om huis aan huis de vredesgroet van

Christus te brengen, de zogenaamde ‘Sternsinger’. Dit jaar zullen bij de viering ook

Limburgse jongeren aanwezig zijn, die op de fiets naar Keulen gaan.                        

De tocht is bedoeld als voorbereiding op de Wereldjongerendagen die volgend jaar

augustus in Keulen worden gehouden. Het motto van die dagen luidt de bekende zin uit het

bijbelverhaal van de Drie Koningen: ,,Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden.’’ Voor dit

motto is gekozen, omdat in de Dom van Keulen de relieken van de Drie Koningen bewaard

worden.                                                                                                                                

De 98-km lange fietstocht van Limburg naar Keulen duurt van zondag 2 tot en met dinsdag

4 januari 2005. De fietsers starten zondag in Echt en zullen tegen de avond in Keulen

aankomen. Op maandag 3 januari nemen de fietsers deel aan de wegzending van ‘Drie

Koningen’ in de Dom. Aansluitend bezoeken ze het ‘Mariaveld’, waar in augustus de

slotmanifestatie van de Wereldjongerendagen wordt gehouden. ’s Avonds staat een bezoek

aan de binnenstad van Keulen op het programma waar het dan volop feest is. Op dinsdag 4

januari wordt de terugtocht óók per fiets afgelegd. 

Meer informatie over fietstocht is te krijgen bij de afdeling Jeugd en Jongeren van het

bisdom: 0475-386756 of per e-mail: jongeren@bisdom-roermond.nl.
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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

LIMBURGSE MISDIENAARS NAAR DISNEYLAND

De misdienaars en acolieten die afgelopen zomer hebben deelgenomen aan de Limburgse

Misdienaars- en Acolietendag in Maastricht gaan op zaterdag 15 januari naar Euro-Disney

in Parijs. Het uitstapje is de prijs die alle deelnemers wonnen tijdens de misdienaarsdag. 

Alle groepen moesten een spandoek maken over het thema van de Heiligdomsvaart. De

jury, die bestond uit violist André Rieu, burgemeester Gert Leers en bisschop Frans

Wiertz, kon geen keuze maken en besloot álle misdienaars en acolieten de eerste prijs te

geven. 

Belofte maakt schuld en dus zal op de vroege ochtend van 15 januari een aantal bussen

richting Parijs vertrekken om de misdienaars en acolieten een gezellige dag in Disneyland

aan te bieden. Een aantal sponsoren staat garant voor de busreis en een fikse korting op het

entreekaartje. De misdienaars en acolieten komen dezelfde dag nog terug, want uiteraard

moet op zondagmorgen weer de mis gediend worden.

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!
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N.B. De administratie 

van de parochie is op vrijdag 24

en vrijdag 31 december gesloten. 

UW AANDACHT S.V.P.

Vrijdag 24 december: Vigilie van Kerstmis.                                                                   
Vanaf 14.00 uur wordt de Kerstcommunie gebracht aan onze zieken en andere aan huis
gebondenen. Als u niet maandelijks op Eerste Vrijdag ons Heer thuis gebracht krijgt, maar
met Kerstmis graag de Kerstcommunie zou ontvangen, wordt u verzocht dit aan de deken,
de kapelaan of de diaken te melden.                                                                                  
Om 17.00 uur: in de St.-Petruskerk, kindje wiegen (gebedsdienst), speciaal bedoeld voor
kinderen tot en met groep 2 van de basisschool en hun ouders.                                        
Om 18.00 uur: in de St.-Petruskerk, gezinsmis op Kerstavond, speciaal bedoeld voor
kinderen vanaf groep 3 en hun ouders.                                                                              
Om 20.00 uur: in de St.-Petruskerk, inleidende Vigiliedienst van muziek, lezing, gebed en
samenzang als voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De zang wordt verzorgd
door het St.-Petruskoor, dat ook meermalen de samenzang van alle aanwezigen zal
ondersteunen.                                                                                                                     
Om 22.45 uur: in de St.-Michielskerk, Vigiliedienst van muziek, lezing, gebed en
samenzang als voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur. De zang (Gregoriaans)
wordt verzorgd door de Schola Cantorum Sanctus Michael, die ook meermalen de
samenzang van alle aanwezigen zal ondersteunen.  

Zaterdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van de
Heer.                                                                                                  
Om 8.30 uur: Herdersmis met samenzang in de St.-Michielskerk. 
Om 9.30 uur: Plechtige dagmis van Kerstmis in de St.-Michielskerk.
Om 11.30 uur: Plechtige dagmis van Kerstmis met zang van het St.-
Petruskoor in de St.-Petruskerk.  Er is géén avondmis.

Zondag 26 december: Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef.                             
Er is géén avondmis.                                                                                                  
Vrijdag 31 december: Oudejaarsdag. De grote dankdienst bij het besluit van het jaar des
Heren 2004 begint om 18.30 uur.                                                                              
Zaterdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, octaafdag van Kerstmis, Hoogfeest van de H. Maagd
Maria, Moeder van God, Dag van de Vrede.                                                                        
De H.H. Missen zijn als op zondag, met deze beperking dat de avondmis in de Grote
Kerk vervalt.                                                                                                               
Vrijdag 7 januari: Eerste vrijdag van de maand. Vandaag wordt geen ziekencommunie
gebracht.
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GEDOOPT

Sien en Sil, dochter en zoon van het echtpaar Peters-Offermans, Havenweg 126,

Buchten, 20-11-04.  

Sem, zoon van het echtpaar Wetzels-Gelissen, Tüddernderweg 131, 28-11-04.

Laura en Valentina, dochters van het echtpaar Tummers-Cartignij, Mgr. Claessens

straat 25, 04-12-04.

Danya, dochter van het echtpaar Coorens-Damoiseaux, Vrangendael 136, 12-12-04.

Sem, dochter van het echtpaar Salden-Kremers, IJsselmonde 9, 12-12-04.

Wij bidden dat Sien, Sil, Sem, Laura, Valentina, Danya en Sem 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

Zef Custers, Rijksweg Zuid 97, 79 jaar, † 21-11-04.

Dolf Schutte, Vroedschapstraat 26, Brunssum, 54 jaar, † 23-11-04.

Mia Banes-Geilen, Odasingel 317, 79 jaar, † 12-12-04.

Bep Thijs, Paardestraat 26, 80 jaar, † 12-12-04.

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

EEN AFSCHEID EN EEN WELKOM                                                        

We gaan haar vast en zeker missen, te weten: Zuster Kunera, die altijd anderen hielp met

woord en daad, zonder omhaal en gepraat. Dag in dag uit deed ze haar plicht, opgewekt en

met een vrolijk gezicht. Zeventien jaren lang heeft zij zich met toewijding en zorg ingezet

voor alles wat met de Basiliek te maken heeft: correspondentie, Blauwe Boekje, Klein

Liefdewerk en kantoor-bezigheden. Bovendien zorgde ze voor de zang en de opluistering

van plechtigheden en vieringen.                                                                                          

Na Kerstmis gaat Zuster Kunera naar het Moederhuis van de Dochters van Onze Lieve

Vrouw van het Heilig Hart in Tilburg. Oprecht danken wij haar voor alles wat zij voor

velen heeft betekend. Zuster Kunera, het ga je goed!
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Wie wij mogen verwelkomen is Zuster Agnita. Religieuzen staan altijd klaar, tot ieder goed

werk bereid. Sinds 25 oktober is Zuster Agnita de communiteit van de zusters komen

versterken. Voorheen werkte ze 35 jaar in Indonesië. Ze voelt zich al echt thuis in ons

midden en als u haar wilt leren kennen, dan moet u maar even aanbellen want zij is de

vriendelijke gastvrouwe die meestal opendoet.                                                                         

                                                                                Rector en Zusters van de Basiliek

HEILIG UUR

Op donderdag 6 januari 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 januari zijn dat: Agnetenwal,

Agricolastraat, Willem Alexanderlaan, Baenjehof, Baenjenstraat en

Elisabeth van Barstraat.

REGINA CARMELI

* Eerherstelviering

Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan

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

Datum: Donderdag 6 januari, (en iedere donderdag vóór de eerste

vrijdag)

* Nederlandse Vespers

Zondag 9 januari, 16.30 uur (Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharistische zegen)

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela, regina.carmeli@home.nl
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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 1 januari 2005 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-
mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.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 18 december                         
18.00 uur pljrd Jan Bormans, Mia Claessen-
Frederix; plev ouders Wolffs-Dobbelstein,
ouders Wijshoff-Bormans; nadienst Dolf
Schutte, Zef Custers, Mia Banens-Geilen,
Bep Thijs (samenzang)                     
Zondag 19 december - Vierde zondag van
de Advent                                             
11.30 uur plev uit dankbaarheid b.g.v. het
50-jarig huwelijksjubileum van het echtp.
Hoofwijk-Ubachs; gestpljrd Victor Eijckeler
en Elly Eijckeler-Tummers, Herman Boe-
lens; pljrd Frans Custers; plev Jean
Swakhoven, fam. Brouwers-Van Berkum,
overl. zus Mieke Gorissen-Reijnders, overl.
familieleden Pier-Weijzen (samenzang)
16.30 uur Vesperdienst                         
17.30 uur ev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 20 december                        
08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen    
19.00 uur tev OLVr v Lourdes            
19.30 Boeteviering                           
Dinsdag 21 december                          
08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen   19.00
uur gestev echtp. Feron-Hoenen en em.
pastoor Eduard Hoenen; ev families
Wyszenko, Meerts en Hendriks    
Woensdag 22 december                        
8.00 uur ev Wim Evers, echtp. Ritzen-Mer-
kelbach; ev echtp Caulfield-Tholen     
19.00 uur gestev ouders Buyzen-Vernooy
en René; ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 23 december                    
08.00 uur ev echtp Caulfield-Tholen   
19.00 uur verplaatst naar de St.-
Michielskerk

Vrijdag 24 december                          
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke                                                 
17.00 uur Kindje Wiegen                   
18.00 uur plev levende en overl. leden van
de families Dieteren en Hellbach
(Gezinsmis, Jeugdkoor)                     
20.30 uur plev voor roepingen tot het
priesterschap en voor vrede; gestplev
ouders van den Berg-Frehe, Sjang
Tummers, levende en overl. leden van de
fam. Triepels-Vermij, levende en overl.
leden van de fam. Janssen-Renckens; plev
Mia Hornikx-Collombon (St.-Petruskoor)
Zaterdag 25 december - Hoogfeest van
Kerstmis, Geboorte van de Heer      
11.30 uur pl1ejrd Toon Janssen; pljrd Wim
de Vet; pljrd Noël Ramakers en
overledenen van de fam. Ramakers-
Indekeu,gestplev Lies Roppe en over-
ledenen van de fam. Roppe-Kissels, Corry
Wetzels-Wilms en voor een bijzondere
intentie;  plev Jan Konings en ouders
Köhlen-Janssen, fam. Reijnders-Kuijpers;
voor een bijzondere intentie (F); nadienst
Zef Custers (St.-Petruskoor)          
Zondag 26 december - Feest van de H.
Familie, Jezus, Maria en Jozef         
11.30 uur plev Ad van Reijen, nadienst v

Mia Banens-Geilen, Bep Thijs (Jeugdkoor)

17.30 uur vervalt                         
Maandag 27 december - Feest van de H.
Apostel Johannes, apostel en evangelist
08.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers

19.00 uur ev Corrie Chorus-Janssen,
echtpaar Caulfield-Tholen
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Dinsdag 28 december - Feest van de H.H.
Onnozele Kinderen, martelaren         
08.00 uur ev uit dankbaarheid, echtp.
Ritzen-Merkelbach; echtpaar Caulfield-
Tholen                                                    
19.00 uur gestev ouders Kleikamp-
Lemmens                                       
Woensdag 29 december - H. Thomas
Becket, bisschop en martelaar              
08.00 uur ev Wim Evers; echtpaar
Caulfield-Tholen                                   
19.00 uur gestev levende en overl. leden
van de fam. Lejeune-Duykers; Wim de Vet;
ev families Wyszenko, Meerts en Hendriks

Donderdag 30 december                     
08.00 uur ev overl. fam. Smeets-Bouwels;
echtpaar Caulfield-Tholen                    
19.00 uur ev Jean Swakhoven             
19.30 uur lof met rozenhoedje          
Vrijdag 31 december                          
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke; echtpaar Caulfield-Tholen     
18.30 uur plev voor roepingen tot het
priesterschap en voor vrede; gestpljrd Lies
Laumen-van Loon; pljrd Guus Jessen;
gestplev levende en overl. leden van de fam.
Triepels-Vermij, levende en overl. leden van
de fam. Janssen-Renckens; plev Sophie

Zimmermann (St.-Petruskoor)       
Zaterdag 1 januari                              
11.30 uur gestpljrd echtp. Beckers-
Hennekens; gestplev Hermine Hameleers-
Boelens en echtgenoot, Lies Roppe en
overledenen van de fam. Roppe-Kissels;

nadienst Zef Custers                                    
18.00 uur vervalt                              
Zondag 2 januari - Hoogfeest van de
Openbaring des Heren, Driekoningen
11.30 uur plev Buurt Róntjóm de Grote
Kirk, Joep Joosten vw de buurt, Herman en
Annie Pier-Weijzen; nadienst v Mia
Banens-Geilen, Bep Thijs (samenzang)
17.30 uur tev  OLVrouw v Lourdes 
Maandag 3 januari                              
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; gestev Hermine
Hameleers-Boelens en echtgenoot        
19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers;
echtpaar Caulfield-Tholen                 
Dinsdag 4 januari                               
08.00 uur ev t.e.v. de H.H.
Engelbewaarders uit dankbaarheid voor
bescherming en leiding; gestev Lies Roppe

en overledenen van de fam. Roppe-Kissels 
19.00 uur echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 5 januari                           
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven; echtpaar Caulfield-Tholen        
19.00 uur ev Wim Evers, ouders Schmidt-
Fliegel, Netta en Tilke                
Donderdag 6 januari                         
08.00 uur ev ouders Leonard Dieteren en
Maria Brandts uit dankbaarheid; echtpaar
Caulfield-Tholen                                 
19.00 uur ev Jean Swakhoven, families
Wyszenko, Meerts en Hendriks           
19.30 uur lof met rozenhoedje        
Vrijdag 7 januari                                
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart van
Jezus;  gestev Lies Roppe en overledenen
van de fam. Roppe-Kissels; ev levende en
overl. leden van de families Marx en Fox 
19.00 uur ev voor roepingen tot het
priesterschap en voor vrede; echtpaar
Caulfield-Tholen, levende en overl leden vh
Collectantencollege HH Petrsu en Michaël
Zaterdag 8 januari                            
08.00 uur ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom; echtpaar
Caulfield-Tholen                                  
18.00 uur plzwd Dolf Schutte; pl 1 jrde

Erna de Schwarz-Schroth; pljrd Netty
Cremers-Sieben, gestpljrd Edeltrudis
Schlimbach en echtp. Baltussen-
Schlimbach; Hilde Snijders; plev levende
en overl. leden van de families Dieteren en
Hellbach, Mia Laumen-Martens vw buurt
PPP, echtp. Schrijen-Tholen; nadienst Mia
Banens-Geilen, Bep Thijs
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      Zondag 9 januari - Feest van de Doop
van de Heer                                               
11.30uur plzwd Zef Custers; pl 1 jrd Ernae

de Schwarz-Schroth; gestpljrd ouders Willie
en Fien Muller-Simons; pljrd ouders Schins-
Meerts en alle overledenen van de familie;
gestplev Guus van Aubel, fam. Muyres-
Maessen; plev Jan en Annie Spée-Canton 
17.30 uur jrd overledenen van de familie
Derrez-Derhaag; echtpaar Caulfield-Tholen
Maandag 10 januari                           
08.00 uur gestev Corrie Close en fam.
19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers,
echtpaar Caulfield-Tholen                  
Dinsdag 11 januari                               
08.00 uur echtpaar Caulfield-Tholen   19.00
uur gestjrd echtp. Peters-Kerrens 
Woensdag 12 januari                          
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, echtpaar Caulfield-Tholen            
19.00 uur ev bijzondere intentie De Wit-

Neilen, families Wyszenko, Meerts en
Hendriks                                      
Donderdag 13 januari                        
08.00  uur gestev Fine Close                  
19.00  uur ev Jean Swakhoven, echtpaar
Caulfield-Tholen                                     
19.30 uur lof met rozenhoedje       
Vrijdag14 januari                                        
08.00 uur gestev Zef Meulenberg, echtpaar
Caulfield-Tholen                                  
19.00uur ev voor roepingen tot het
priesterschap en voor vrede           
Zaterdag15 januari - H Arnold Janssen,
priester                                                
08.00uur echtpaar Caulfield-Tholen   
18.00uur gestplev fam. Duynstee-van
Basten Batenburg, ouders Heinen-

Schuurmans; pljrd Elly Beursgens-Kessels,
nadienst Mia Banens-Geilen, Bep Thijs

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 19 december - Vierde zondag van
de Advent08.30 uur gestev fam. Derrez,
fam. Martens, echtp. Paulsen-Schaefer; ev
families Gieskens-Muyres en Corbeij-
Kerrens, Nenette Oosterwijk-Corbeij   
09.30 uur gestplev em. pastoor-deken Leo

Feiter en Anna en Maria Feiter (samenzang)

Donderdag 23 december                     

19.00 uur tev OLVrouw v Lourdes      

19.30 uur Lof met rozenhoedje        

Vrijdag 24 december                          
23.00 uur plev t.e.v. O.L.Vrouw v Lourdes
(Schola Cant. Sanctus Michaël)    
Zaterdag 25 december - Hoogfeest van
Kerstmis, Geboorte van de Heer       
08.30 uur gestev fam. Jennen-Palmen; ev
families Gieskens-Muyres en Corbeij-

Kerrens; echtpaar Caulfield-Tholen
(samenzang)                                        
09.30 uur gestplev fam. Dols-Zeij, kinderen

en aangetrouwde kinderen (Fontissima)

Zondag 26 december - Feest van de H.
Familie, Jezus, Maria en Jozef          
08.30 uur e.v. echtpaar Caulfield-Tholen
09.30 uurplev t.e.v. O.L.Vrouw van
Lourdes (samenzang)                      
Zaterdag 1 januari                              
08.30 uur gestev fam. Bour-Oostwegel, fam.

Derrez, fam. Pereij-Ament; v echtpaar
Caulfield-Tholen                                   
09.30 uur plev t.e.v. O.L.Vrouw v Lourdes 
(samenzang)                                     
Zondag 2 januari - Hoogfeest van de
Openbaring des Heren, Driekoningen
08.30 uur e.v. echtpaar Caulfield-Tholen 
09.30 uur plev t.e.v. O.L.Vrouw v Lourdes 
(samenzang)                                     
Zondag 9 januari - Feest van de Doop
van de Heer                                          
08.30 uur gestev fam. Derrez, fam. Van
Gansewinkel-Michiels                            
09.30 uur gestplev ouders Eyckeler-Buyzen

(samenzang)
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 19 december - Vierde zondag van
de Advent                                              
10.30 uur plev levende en overl. fam.
Konings, levende en overl. leden van de
Club Wovan, fam. Limpens-Houben, echtp.
Caulfield-Tholen                                 
Dinsdag 21 december                          
08.30 uur ev voor een goed contact met de
buren, echtp. Caulfield-Tholen         
Woensdag 22 december                        
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 23 december                    
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap      
10.30 uur jrd ouders Maassen en fam.,
ouders Claessen-Schaaf; ev echtp.
Caulfield-Tholen                                
Vrijdag 24 december                            
08.30 uur ev Rosa Karolina de Harde-Loth,
echtp. Caulfield-Tholen                      
Zaterdag 25 december - Hoogfeest van
Kerstmis, Geboorte van de Heer       
10.30 uur plev levende en overl. familie van
de zusters en voor zegen over de comuniteit,
Stefan Abdai en fam., ouders Simons-
Magermans, ouders Ubben-Maintz, ouders
Maintz-Cals, echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 26 december - Zondag onder het
octaaf van Kerstmis, Feest van de H.
Familie, Jezus, Maria en Jozef          
10.30 uur plev voor overl. familie, echtp.
Caulfield-Tholen                              
Dinsdag 28 december - Vierde dag onder
het octaaf van Kerstmis, Feest van de
H.H. Onnozele Kinderen, martelaren
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 29 december -Vijfde dag
onder het octaaf van Kerstmis, H. Tho-
mas Becket, bisschop en martelaar     
08.30 uur ev uit dankbaarheid en om zegen
over het nieuwe jaar, echtp. Caulfield-
Tholen                                              
Donderdag 30 december - Zesde dag
ondet octaaf van Kerstmis                 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans

en leden van de Aartsbroederschap     
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 31 december - Zevende dag
onder het octaaf van Kerstmis, H.
Silvester, paus, Oudejaarsdag           
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 januari                            
10.30 uur plev ouders Peeters-Strijbos en
zegen v d familie, echtp. Caulfield-Tholen   
 Zondag 2 januari - Hoogfeest van de
Openbaring des Heren, Driekoningen
10.30 uur plev voor levende en overl. leden
van de Aartsbroederschap; pljrd Pierre
Scholts, echtp. Caulfield-Tholen      
Dinsdag 4 januari                              
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 5 januari                           
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 januari                         
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, overl.
familie                                                  
10.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 7 januari                                
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 8 januari                             
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 9 januari - Feest van de Doop
van de Heer                                         
10.30 uur plev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 11 januari                            
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 12 januari                         
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 13 januari                       
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap     
10.30 uur jrd Sjeng van de Sanden en
overl. fam.; ev fam. G. Joosten-Gonera,
echtp. Caulfield-Tholen                       
Vrijdag 14 januari                              
08.30 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 15 januari - H. Arnold
Janssen, priester                                   
09.00 uur ev echtp. Caulfield-Tholen
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Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

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

         Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 F 4528072

R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381

Het misstipendium (, 7 leesmis / , 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer. 

Intenties kunt u opgeven bij de diaken.

Zondag 19 december: 4e zondag van de Advent Schola Gregoriana Sittardiensis       
10u30 Ria Geilen-v.d. Diepstraten (vw. buurt); levendeen ovl. leden van de Schola
Gregoriana Sittardiensis; nadienst: San Zarubajko; José Rutten-Vos 
Dinsdag 21 december 
9u00 Tilke Jetten-Hanckmann: t.e.v, H. Bernadette 
Donderdag 23 december 
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Vrijdag 24december (Nachimis van Kerstmis) Gemengd koor 
23u00 ovl. oud. v.Tilburg-Kusters; Gerard Joosien, Wies Meertens en Mathieu Graat 
Zaterdag 25 december: Hoogfeest: Kerstmis, Geboorte van de Heer 
10u30 1e Jrd. Louise Hanselaar; Margaretha Linssen, overl. oud. en fam.; Bob Hanselaar    
                                                                                        Schola Gregoriana Sittardiensis 
Zondag 26 december: Feest van de H.Familie Kinderwoorddienst 
10u30 Gest.jrd. ovl. farn. Tillemans-Elbers; leden en overl leden KBO Baandert nadienst:
Jan Zarubajko; José Ruiten-Vos                                            Kinderkoor 
Dinsdag 28 december: Feest van de H.H. Onnozele kinderen, martelaren 
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 
Donderdag 30 december 
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
Zaterdag 1 januari 2005: Hoogfeest van de II. Maria, Moeder van God 
11u30 in de Petruskerk                      Gemengd koor Bernadetteparoclie
Zondag 2 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Drielconingen) 
10u30 Zwd. Jan Zarubajko; jrd. ovl. fam. Arts-Beumers; Reinhard en Fien v.d. Brock-
Limpens; ovi. oud. Collombon-Köhlen nadienst: José Rutten-Vos 
Dinsdag 4januari 
9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; te.v. H. Benadette 
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Donderdag 6 januari 
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven; gest. te.v. OLVvan
Lourdes en H.Bernadette                                                                                              
Zondag 9 januari feest: Doop van de Heer                                     Kinderwoorddienst
10u30 Jrd. Ria Strikers-Scott en eehtg. Jan Strikers; jrd. ovl.oud. Gerards-Schoonus
nadienst: José Rutten-Vos 

Dinsdag 11januari 
9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 

Donderdag 13 januari: II. Hilarius, bisschop en kerkleraar 
9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

OVERLEDEN 

Op 4 december overleed José Rutten-Vos (66 jaar), E.Seipgenstraat 13 

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

ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD 

De collecte voor adventsactie ’Solidaridad’  gehouden voor deKerk inZuid-Amerika heeft

i 161,33 opgebracht.  Hartelijk dank aan alle gevers. 

BOETE VIERING VOOR KERSTMIS 
Deze is op dinsdag2t december om 19.30 uur na de H.Mis van l9uur. De H..Mis s’morgens

om 9 uur vervalt. 

H. COMMUNIE VOOR KERSTMIS 
Op de dag voor Kerstmis (vrijdag24 december) wordt de deze uitgedeeld in  de

ontmoetingsruimte op de3/etage in de Odaflat om 11u. . De dag daarvoor

(donderdag23december)  in de rest van de parochie. En januari vervalt de ziekencommunie.

EUCHARISTIEVIERINGEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAARSDAG  
Op kerstavond worden kinderen en hun ouders van harte uitgenodigd in de Petruskerk voor

de ‘peuterdienst’ om 17 uur en voor de Gezinsmis om I8.00 uur. 

In de Bernadettekerk is op kerstavond de Nachtmis zoals gebruikelijk om 23 uur. 

Op eerstekerstdag en tweedekerstdag is deH.Mis in de Bernadettekerk beide keren om

10.30. Op nieuwjaarsdaghouden onze samenwerkendeparochies een gezamenlijke H. Mis

om 11.30uur in de Petruskerk. Het Bernadettekoor zal in deze plechtige H. Mis zingen. In

de Baandert en Limbrichterveld zijn er dan geen HJ-L Missen. Aansluitend is in het Jochem

Erenshoes de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. 
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KINDERWOORDDIENST 
Op de zondagen 26 december en 9januari is tijdens de H. Mis van 10.30 uur weer een

kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

KERKBALANS 2004: KOERS VAST 
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 157.19.73 t n.v. ParochieH.Bernadette,

Baandert 23, Sittard-Baandert, o.v.v. Kerkbijdrage. 

4e ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 18dec    19.00 u. Zeswekendienst Liza Könings-Salden, Gerrit Derks

maandag 20 dec 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 22 dec 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
                 19.30 u. Boeteviering  

vrijdag 24 dec 20.30 u. Lauw Schoenmakers en overleden ouders Schoenmakers,
overleden ouders Prenger   + Pauluskoor

KERSTMIS

zaterdag 25 dec 09.30 u. OLV v. Lourdes   +  Pauluskoor

zondag 26 dec  09.30 u. OLV v. Lourdes

woensdag 29 dec 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

OPENBARING DES HEREN

zondag 2 jan 09.30 u. OLV v. Lourdes 

maandag 3 jan 19.00 u. Willy v.Hees en overl. ouders Keijzers-Franken

woensdag  5 jan  19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

DOOP  VAN DE HEER

zaterdag 8 jan 19.00 u. OLV v. Lourdes 

maandag 10 jan 19.00 u. OLV v. Lourdes

woensdag 12 jan  19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat 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. 
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven vôôr 2 januari. 
Vrijdag 31 december en zaterdag 1 januari is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk. 
Op 1 januari om 11.30 uur is er een gezamenlijke Hoogmis in de H. Petruskerk,
met 
aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Jochem Ehrenshoes. 
U bent van harte welkom. 
Tijdens de H. Mis van 24 en 25 december is er een extra collecte. 

Bedankt 
Een hartelijk woord van dank gaat bij het naderen van het Kerstfeest en de
jaarwisseling uit naar onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters. Zonder hun steun
en inzet gaat het niet. We hopen dat wij ook het komende jaar weer op hun inzet
kunnen rekenen.
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