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HABEMUS PAPAM
Zo klonk het vreugdevol en onverwacht vroegtijdig op dinsdagavond 19 april 2005 om
ongeveer 18u45 op het historische St.-Pietersplein te Rome. Binnen 24 uur hadden de
kardinalen een nieuwe opvolger voor het ambt van Petrus gekozen: de directe opvolger van
de Grote Paus Johannes Paulus II. Paus Benedictus XVI - zo zal hij voortaan heten.  Een
klein detail bij de keuze van de naam maakt duidelijk dat de nieuwe Paus “ziet” wat zijn
nieuwe taak zal zijn. Hij is als nieuwe Paus niet iemand die de documenten van zijn voor-
ganger moet afmaken, maar meer nog met inspiratie van zijn voorganger ziet hij de tekenen
die onze huidige tijd zo broodnodig heeft: vrede en verzoening, verdraagzaamheid en
respect. Zo’n honderd jaar geleden was het zijn naamgenoot Paus Benedictus XV (1914-
1922) die een vurig pleidooi voor vrede hield in het onrustige Europa van toen. Zijn inzicht
en gebeden hebben velen niet kunnen bereiken. We hebben gezien dat de laatste Paus zijn
gebed en inzichten voor vele volkeren tot heil is geweest. Moge de nieuwe Paus met zijn
prachtige naam “Benedictus” (= de Gezegende)  een Zegen worden voor onze nieuwe tijd!
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ONTROEREND AFSCHEID
Zo mogen we wel stellen! Op die bewogen avond van zaterdag 2 april j.l. toen heel de
wereld a.h.w. rond het sterfbed van de Paus zat te bidden. Op het Pietersplein zag je ook
vele jongeren die mee-waakten bij onze Heilige Vader de Paus. Begeleid door de gebeden
van miljoenen mensen ging Paus Johannes Paulus naar het Huis van de Vader. Ontroerend
waren ook de dagen erna. Velen over de hele wereld pakten alsnog een vliegticket, trein-
kaartje, autobus of eigen auto en gingen. Zo was de Requiemmis op het Sint Pietersplein
indrukwekkend en groots van eenvoud. De massale opkomst van gelovigen die deze Paus
op handen droegen was letterlijk voelbaar. De wind speelde door de bladzijden van de
Heilige Schrift die op de eenvoudige kist van de Paus lag. Die wind sprak boekdelen en
deed alle kritiek van tegenstanders van Paus en Kerk vervluchtigen: uit deze man sprak
immers Gods Woord. Af en toe werd het volmaakt stil, bij het sterven, bij de H Mis. En de
groten der aarde - die proberen het roer in handen te houden - baden met ontzag bij deze
kleine en kwetsbare Godsman: in het broze der aarde, in hem, ging Gods Woord schuil.

ONTROEREND AFSCHEID
Zo mogen we ook stellen bij het afscheid van oud-deken Mgr. Ben Janssen. Daags na het
overlijden van Paus Johannes Paulus werd hij plotseling door de Heer opgeroepen. Hij had
zich voorbereid en 10 dagen eerder had hij reeds het Sacrament der zieken ontvangen.
Toch kwam het onverwacht. Als parochie en familie hebben we gekozen om hem te rusten
te leggen op de dag na de begrafenis van de Paus. Zaterdag 9 april 2005 hebben we hem in
de Pontificale Requiemdienst bij de Heer aanbevolen. Een dag eerder had ieder de gelegen-
heid om persoonlijk van hem afscheid te nemen. Honderden parochianen en vele Sittarde-
naren hebben hiervan gebruikt gemaakt. Na de Uitvaartmis hebben velen hem - in stoet -
naar de laatste rustplaats begeleid: o.a. Stadsschutterij, Harmonie de Phil, op het kerkhof
Harmonie St. Joep,  kerkkoorzangers van Kerkelijk Dameskoor - uit het Petruskoor - uit
Michielskoor en onze organisten, verder de vele acolieten en misdienaars, vele vertegen-
woordigers van verenigingen en besturen, Kerkbestuur en oud-kerkmeesters,  de Burge-
meester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, vele priesters en onze bisschop
Mgr. F. Wiertz en oud-hulpbisschop Mgr. A. Castermans. De grote aanwezigheid van vele
parochianen, kortom een bomvolle kerk, getuigde van hun dank en waardering voor oud-
deken Mgr. Ben Janssen: Goede vriend, hij moge rusten in Gods vrede.!

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand mei luidt: ‘Wij bidden dat degenen
die vervolgd worden omwille van het geloof en de gerechtigheid, de troost en de kracht van
de heilige Geest mogen ervaren’.

GOUDEN HUIS 
In de zomer van het jaar 64 stond Rome in brand. Een jongeman, Nero - het woord keizer

paste nog niet erg bij hem - nam het gebeuren waar en zong verzen uit Homerus over de

ondergang van Troje. Zoals Trojes ondergang het begin aanduidde van een nieuwe tijd, zo

wilde hij Rome uit de as doen oprijzen en brengen tot een nieuw gouden tijdperk. De komst

van die nieuwe tijd moest echter wel 'betaald' worden: al gauw brandden de lichamen van de

vermeende schuldigen, de christenen, als fakkels in Nero's tuinen bij de Vaticaanheuvel. Er

kwamen extra belastingen: alle provincies werden aangeslagen voor de wederopbouw.
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Rome verrees uit de as, maar de oppositie groeide en de populariteit van de keizer daalde

tot een dieptepunt. 

Zonnegod

De grootste profiteur van dit nieuwe tijdperk was Nero zelf. Rond de plek waar nu het

Colosseum ligt, verrees een enorm landgoed met tuinen, vijvers, weiden, dieren en paleizen,

waaronder een - haast letterlijk - gouden huis (domus aurea): het schitterde van bladgoud,

van geraffineerde zonsinval, van blinkend gesteente. Toen Nero voor het eerst zijn nieuwe

paleis betrad zou hij gezegd hebben: eindelijk een huis, dat een mens waardig is. In de buurt

verrees een 35 meter hoog bronzen beeld: de keizer als zonnegod. Als de zon had hij de

nieuwe tijd gebracht!

Nero's gouden tijd duurde nauwelijks vier jaar: in 68 kwam de keizer om, gehaat door

eenieder, moordenaar van zijn eigen moeder, echtgenotes en vele anderen. Het gouden huis

werd leeggehaald en vol aarde gegooid om als fundament te dienen voor de erboven ge-

bouwde thermen. Op de plek van de centrale vijver bouwden de Flavische keizers later het

Colosseum 'tot vermaak van het volk'. 

Geen wraak

Christenen nemen geen wraak, maar stellen wel tekenen. Nero's paleis werd vergeten en pas

weer ontdekt in de Renaissance. De naam 'gouden huis' had zijn patent toen allang verloren.

Spontaan werd het één van de aanroepingen van Maria, moeder van het 'Licht der wereld'.

Negen maanden had zij in haar schoot de 'Zoon van de Allerhoogste' gedragen. In haar

litanie bad de gelovige telkens weer: "gouden huis, bidt voor ons." Maria: domus aurea.

Haar zoon: Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Iedere gelovige: tempel van de

heilige Geest. Niet stenen gebouwen, maar het kwetsbaar mensenlichaam als afglans van

Gods heerlijkheid. Hiermee is pas echt een nieuw tijdperk ingetreden. 

padre Timoteo

VAN KAPELAAN KREWINKEL NAAR .........                                
KAPELAAN/PASTOOR VAN DER WEGEN

Per 15 mei a.s heeft onze Bisschop de huidige kapelaan I. Krewinkel benoemd tot Kapelaan

van de parochie H.Anna en H.Lambertus en van de parochie H. Servatius te Maastricht.  Bij

ons werd per dezelfde datum benoemd collega kapelaan G. Van der Wegen, thans kapelaan

in de parochie H. Gerardus Majella te Heerlen-Heksenberg. De benoeming in onze pa-

rochie’s houdt in dat de nieuwbenoemde kapelaan de eerste assistent is van de Deken in de

binnenstad, en tevens de pastoorstaken van hem waarneemt in de twee parochie’s H. Paulus

(Limbrichterveld) en H. Bernadette (Baandert). 

We zijn uiteraard onze vertrekkende kapelaan dankbaar voor zijn inzet en zorg voor onze

parochie’s in de afgelopen 4,5 jaar. Heel wat werk werd door deze jeugdige en enthousiaste

kapelaan verricht. Zijn liefde voor liturgie en gemeenschapsleven werd dankbaar aanvaard

en ongetwijfeld heeft hij heel wat jongeren en vele parochianen tot de Kerk van Jezus

Christus weten te brengen. Als parochie’s hebben we de gelegenheid om op 15 mei a.s., op

1  Pinksterdag, na de H Mis van 11u30, van hem afscheid te nemen en te bedanken voore

zijn inzet. 

Tegelijkertijd hebben we als parochie ook de gelegenheid kennis te maken met de nieuwbe-

noemde kapelaan-assistent/pastoor. Hij is 42 jaar en heeft al heel wat pastorale ervaring in
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het Heerlense (13 jaar). Met name zijn zorg voor jongeren en jonge ouders heeft velen

aangesproken. Voor onze parochie’s wensen we hem heel hartelijk welkom. Hij gaat wonen

op de Kapelanie, Oude Markt 24, telefoonnummer blijft 4512628.

De bovengenoemde receptie voor het afscheid en welkom vindt plaats in het Jochem Erens-

hoes, Kloosterplein, na de H Mis van 11u30 op 15 mei 2005.

WIE WAS DEKEN TIJSSEN?      Deel 2

Louis Tijssen werd als vijfde kind geboren op Allerzielendag, 2 november 1865, en zoals in

die tijd de gewoonte, zo spoedig mogelijk gedoopt. Het was gebruikelijk de boreling naar

zijn peetoom, molenaar en burgemeester van Grathem, Louis Schreurs te noemen. Dat liep

bijna mis, want een peettante wilde hem Joseph noemen. Peetoom Louis was daarover zo 

kwaad, dat hij dreigde niet naar het doopfeest te komen. Zo werd het toch Louis. Hij was

trouwens erg trots op zijn naam. Als mensen hem vroegen hoe hij  heette, antwoordde hij

trots: "Louis, koning van Frankrijk". Van zijn jeugd is verder niet veel meer bekend, dan dat

hij lid was van de harmonie in Wessem. Er wordt verteld en Jac. Schreurs vermeldt het in

zijn in 1957 verschenen boek: "Pastoor-Deken Tijssen van Sittard", dat de achtjarige Louis

plotseling werd overvallen door een ziekte, waartegen de huisarts geen remedie wist. In haar

wanhoop wendde zijn moeder zich tot O.L. Vrouw van het H. Hart, die in Sittard bij de

ursulinen wordt vereerd. Zij deed de belofte ter bedevaart naar Sittard te gaan, indien Louis

zou genezen. Louis genas en zijn moeder trok naar Sittard. In het ursulinenklooster ont-

moette zij mère Marie Scholastique die vervolgens de voorspelling deed, dat Louis eens

priester zou worden en zelfs deken van Sittard. Toen hij zeventien was, ging hij naar Rol-

duc. In het toenmalige Rolduc was Frans de voertaal. In cultureel opzicht timmerde Rolduc

aan de weg. Als onderwijsinstelling werd een behoorlijke bibliotheek opgebouwd. Daar-

naast werden er toneel- en muziekuitvoeringen gegeven. Vooral het muziekleven bloeide

onder de supervisie van componist en musicus Bernard Antoine Pothast. Rolduc had zijn

eigen orkest en koor, die de kerkelijke vieringen opluisterden en verder elke feestelijke

gelegenheid, zoals bezoeken van de bisschop of de prijsuitreikingen. Onder leiding van

Pothast werden in de aula concerten gegeven en opera's opgevoerd. In de jaren tachtig van

de negentiende eeuw bereikten de muziekuitvoeringen te Rolduc hun hoogste peil. Behalve

gemusiceerd werd er ook veel toneelgespeeld. Meestal waren het dan Franse stukken.

De hierboven genoemde componist Pothast was in zijn tijd een beroemde Sittardenaar.

Vader Pothast was voorzanger en dirigent van het Petruskoor. Hij is ook bekend als

kroniek-schrijver. Musiceren en toneelspelen stond in Rolduc op hoog peil. Louis heeft daar

ongetwijfeld een goede muzikale vorming genoten. 

Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen"    (wordt vervolgd).

Wie meer wil weten over Louis Tijssen die in zijn tijd de "heilige deken" werd genoemd,

kan het boek van Antoine Jacobs kopen. Op de pastorie zijn nog enkele exemplaren voorra-

dig. De prijs is  € 19,50. Geen geld voor een prachtig ingebonden boek van 370 pagina's.
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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

SACRAMENTSDAG

In onze Binnenstadparochie vieren we Sacramentsdag op zondag 29 mei met de Sacra-

mentsprocessie en deze trekt jaar, na de Hoogmis van half tien in de Grote Kerk -

volgens het rouleringssyteem -  door de buurt Paardestraat.

De opstelling van de processie heeft plaats om 10.15 op het Kloosterplein/Deken Tijssen-

straat en vertrekt direct na afloop van de Hoogmis. Op de bewoners van de huizen gelegen

aan de straten waar de processie doorheen trekt, wordt een beroep gedaan om, naast de

algemene versiering, te zorgen voor een passende versiering van hun huis of winkel.

De route is als volgt: Deken Tijssenstraat - Deken Haenraetstraat - Ursulinenstraat - Paarde-

straat - rustaltaar bij “D’n Tol”- Putstraat - Plakstraat - Nieuwstraat - Molenbeekstraat -

Limbrichterstraat - Kerkstraatje (via voorm.slagerij Schmeits) - Grote Kerk.

De volgorde in de Processie:

1. Sjtadssjötterie Sint Rosa;    7. Eerste-Communiecantjes;          12. Acolythencollege St.    

2. Acolythen met Kruis;          8. Eerwaarde Zusters;                         Michiel en St.Rosa

3. Harmonie St.Joseph;           9. Philharmonie                             13. H.H. Geestelijken

4. Kerkenwachtgilde;            10. Misdienaars                               14. Allerheiligste 

5. Processiegangers m/v;       11. Nonnevotteclub met                  15. Kerkbestuur,

6. St.Petruskoor en Jeugd-           Beeldje O.L.Vrouw Be-                  B.enW. en Gemeente- 

     koor St.Petrus                         houdenis der Kranken                     raad

'DE KRUISDAGEN', EEN VERGETEN HEPI-TRADITIE 

Staan de vrije dagen rond Hemelvaart en Pinksteren de laatste jaren vooral bekend als de

HePi-vakantie, in kerkelijke termen heten de drie dagen vóór Hemelvaart de 'Kruisdagen'.

Een bijna vergeten traditie, die alleen in een enkele boerengemeenschappen nog levend

wordt gehouden. De kruisdagen hebben dan ook alles met het boerenleven te maken. Het

zijn dagen waarin van oudsher gevast en gebeden wordt om Gods zegen over de velden af te

smeken. De protestantse kerken kennen daarvoor de 'Biddag voor gewas en arbeid' in het

vroege voorjaar. Katholieken doen dit al sinds de eerste eeuwen op de 'Kruisdagen'. 

In het jaar 469 riep bisschop Mamertus van Vienne op tot een boeteprocessie, omdat zijn

stad leed onder aardbevingen en mislukte oogsten. In 511 nam de synode van Orléons dit

gebruik over en paus Leo III sloot zich daar enkele tientallen jaren later bij aan. 
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Sindsdien trokken de gelovigen in de drie dagen voor Hemelvaart in processie door de

velden en langs de akkers, met het kruis voorop. Vandaar ook de naam 'Kruisdagen'. Er

werd gebeden voor een goede oogst. Sinds de liturgiehervorming van de jaren '60 van de

vorige eeuw geldt tijdens de kruisdagen een algemene intentie om te bidden voor de noden

van de mensen en vooral voor de vruchtbaarheid van de aarde en van de menselijke arbeid.

Voor zover bekend trekt in Limburg alleen op enkele plaatsen in het Heuvelland met de

Kruisdagen nog een processie.

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!

UW AANDACHT S.V.P.

Zaterdag 30 april om 10.30 uur: Interkerkerlijke gebedsdienst b.g.v. Koninginnedag. De

dienst wordt opgeluisterd door Jongerenkoor Sound 70 en de harmonie St.Joseph.

Zondag 1 mei: Zondag van de arbeid

N.B. In de meimaand vervalt het Heilig Uur en het Lof op de donderdagen, omdat we ons in

deze maand - evenals in de oktobermaand - graag aansluiten bij het dagelijkse Maria-lof om

18.30 uur in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aan de Oude Markt. Op

zon- en feestdagen begint dit lof om 15.30 uur. Op zaterdag wordt in de Basiliek om 15.30

uur het rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.

Woensdag 4 mei om 18.45 is er een oecumenische gebedsdienst in de kapel van het kloos-

ter St.-Agnetenberg in de Plakstraat, aansluitend stille tocht naar het kerkhof

Donderdag 5 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.  Verplichte feestdag, als

zondag te vieren. De diensten in onze kerken zijn als op zondag, met deze beperking dat de

avondmis in de Grote Kerk vervalt. In de avondmis van 19.00 uur op woensdag 4 mei

wordt al de liturgie van het Hoogfeest van ‘s Heren Hemelvaart gevierd.

Vrijdag 6 mei: 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 van de leden van de parochiegeestelijkheid.

Zondag 15 mei Pinksteren: de meeropbrengst van de collecte is bestemd voor de Neder-

landse missionarissen. 
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GEDOOPT

Noortje, dochter van Maenen-Meijer, Bretagnestraat 29, 12-03-2005 

   Mira, dochter van Roomans-Kanera, Felix Ruttenlaan 127, 13-03-2005

                  Joe, Brandon en Steve, zonen van 

                                 Schifferling-Vleminckx, Pieter Breughelstraat 20, 10-04-2005

   

Wij bidden dat Noortje, Mira, Joe, Brandon en Steve onder de goede zorgen van hun

ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele ge-

loofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK

Pamela Meyer en Marcel Gohl, Brauningerstraat 18, 03-06-05.

Marcel Renkens en Angela van Baardwijk, Germanenstraat 6,  11-06-05.

Mario Paiano en Peggy Dumont, Persiuspad 5, 17-06-05.

Eric Posma en Crool Velter, Justus de Hardewijnlaan 9, 24-06-05.

Manon Pennings en Ralph Jussen, Agricolastraat 148, 25-06-05.

Erwin Deumens en Susan Storms, Dillegaard 249, Heerlen, 09-07-05

’God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en

moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’    

OVERLEDEN

Miny Reijnders-Kuijpers, Brugstraat 41, 77jaar, † 16-03-2005

Henk Kollenbrander, Stationsplein 16/32, 91 jaar, † 17-03-2005

Jo Tummers, Wilhelminastraat 29, 68 jaar, † 26-03-2005                  

 Zr. Maria Lamberta (Lumey), Plakstraat  24, 95 jaar, † 31-3-2005

Toos Kessels-van Montfort, Handelstraat 35, 73 jaar, † 1-4-2005

Ton Bux, Op de Kollenberg 9, 83 jaar, † 2-4-2005                 

 Mgr. Ben Janssen, Putstraat 112, 80 jaar, † 3-4-2005

 Theo Oberdorf, Odasingel 56, 56 jaar, † 12-4-2005

 Gerrit Meesters, de Wieër 12, 75 jaar, † 19-4-2005

 Frans Wolters, Ophoven -Kinrooi (B), 53 jaar, † 21-4-2005

 Jeanne Dirckx-Kreijn, Schuttestraat 2, 87 jaar, † 24-4-2005

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

De vastenactie 2005 heeft weer haar werk gedaan. Het moet me van het hart: zonder de

medewerkers-huis-aan-huis hadden we weer niet zo’n mooi bedrag kunnen binnenhalen.

Gaat u maar eens na, en u zag het zelf in het vorige parochieblad: ruim 25 vrijwilligers

hebben in de Goede Week en in de Paasweek huis-aan-huis aan de voordeur geklopt. Ze

hebben vaak directe medewerking gehad: de mensen hadden hun vastenzakje al klaar

liggen. Maar er waren natuurlijk de uitzonderingen die al jaren het geld hadden overge-

maakt (en dus nooit iets geven), ofwel die heel royaal het vastenzakje afgeven en onze

tellers constateren dan later een stukje krant in de enveloppe. Ach, we respecteren dat men

liever niet meedoet en dat gewoon zegt. Maar anderen voor de gek houden! En dat toont een

beetje hoe we hard moeten blijven knokken om voor de armsten op te komen. Wie bezuinigt

op de armen, zet zijn route naar de hemel op een dood spoor! Onze parochie’s gezamenlijk

zitten nu op een totaal van ruim € 6000,00 . Daarvoor grote dank aan u allen, milde gevers,

maar vooral aan de medewerkers van de vastenactie, het comité Kerk en Wereld. Grote

Dank!

Deken W. van Rens

HEILIG UUR

Op donderdag 3 juni houden wij weer het maandelijks biduur voor roe-

pingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God

gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheilig-

ste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de voor-

avond 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 juni zijn dat: Kerkepad, Kerkplein, Kerkstraatje, Chr. Kisselsstraat,

Kleine Steeg, Kloosterplein, Kollenberg, Kollenbergerhof, Kollenbergerweg

en Lahrstraat.

VREDE, VRUCHT VAN VERGEVING

Internationale Pinkstermis in Roermond 

'Vrede, vrucht van vergeving'. Zo luidt het thema van de Internationale mis die net als

voorgaande jaren op Eerste Pinksterdag in Roermond wordt gehouden. Voor de mis met de

bisschop zijn vertegenwoordigers van alle parochies in Limburg uitgenodigd. 
Het thema van de mis is afgestemd op het Limburgse Jaar van Verzoening en Vergeving,

dat dit jaar wordt gehouden. Tijdens de mis wordt in diverse talen gesproken en gezongen.

Hiermee wordt verwezen naar het eerste pinksterfeest toen de apostelen door de nederdaling

van de H. Geest werden uitgestuurd om in alle talen te spreken van Gods grote daden. Aan

de mis wordt onder meer meegewerkt door een aantal in Limburg wonende buitenlanders,



PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS 9

zodat het een echte internationale viering wordt. Tijdens de viering zullen ook enkele

mensen het vormsel ontvangen. 

De afvaardigingen van parochies die aan de mis deelnemen, ontvangen uit handen van de

bisschop een aan het pinkstervuur ontstoken noveenkaars. Zo wordt op symbolische wijze

het vuur van Pinksteren door heel Limburg verspreid. 

De pontificale eucharistieviering, waarin bisschop F. Wiertz met verschillende missionaris-

sen voorgaat, begint om 10.30 uur en wordt gehouden in de H. Geestkerk nabij het Zwart-

broekplein in Roermond. Deze kerk doet, vanwege de renovatie van de kathedraal, dit jaar

dienst als vervangende bisschopskerk. De mis is voor iedereen vrij toegankelijk. Voor meer

informatie: 0475-386803. 

REGINA CARMELI
* Bezinningsweekend in stilte

Kom Heilige Geest, 

Voorbereiding op Pinksteren

Leiding:   Pater Frans Vervooren

Aanvang: Donderdag, 5 mei 2005, 17.00 uur

Sluiting :  Zaterdag 7 mei 2005, 14.00 uur

Kosten:    € 66,-

* Bezinningsdagen ( voor leken)

5-8 juni 2005

* De biecht als sacrament van verzoening

De priester is niet een rechter die beleden zonden straft, maar de bedienaar van Gods

barmhartige liefde, die de zondaar vergeeft. In de viering van het sacrament van verzoening

luistert Jezus naar de smeekbede van de zondaar om vergeving die reeds in de belijdenis van

de zonde aanwezig is. Jezus verzoent door de absolutie de zondaar met de Vader, omdat Hij

zich beroept op de genade van vergeving die Hij, door zijn dood op het Kruis, voor ieder

mens persoonlijk heef verdiend. Daarom wil Jezus iedereen persoonlijk in het sacrament

ontmoeten.

Leiding: Pater Bonifatius Honings

Aanvang: Zondag 5 juni 2005, 17.00 uur 

Sluiting: Woensdag 8 juni 2005, 14.00 uur

Kosten: € 99,-

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 27 mei 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 30 april
18.00 uur plzwd Henk Kollenbrander; plev
fam. Arnold Dieteren-van Neer-Meyer, Sef
Kleijnen (vw buurt Brandstraat), Lien
Beursgens-Verwijlen; gestpljrd ouders
Kissels-van Neer, ouders Tossaint-Weeren-
beck; nadienst v.Jo Tummers, Ton Bux , Mgr.
Ben Janssen, Theo Oberdorf , Gerrit Meesters;
Jeanne Dirckx-Kreijn (Samenzang)
Zondag 1 mei - Zesde Zondag van Pasen
11.30 uur plzwd Miny Reijnders-Kuijpers,
pljrd Mia Durlinger-Willems, v Harry
Keijsers, Wim Verheiden; plev v Herman en
Annie Pier-Weijzen, Melanie Lenaerts-Lau-
men (vw verjaardag) (Samenzang)
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 2 mei - H.Athanasius, bisschop en
kerkleraar
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; ev Wies Pijls-Alberts;
gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v ouders De Wever-Brouwers
Dinsdag 3 mei - Feest van HH. Filippus en
Jakobus, apostelen
08.00 uur ev t.e.v. de H.H.Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en leiding;
gestev Chris Königs en fam. Königs-Demandt,
echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev v ouders Schmidt-Fliegel,  Netta
en Tilke; gestev Corrie Close en fam.
Woensdag 4 mei
08.00 uur ev t.e.v. St.Joseph voor goede ge-
zinnen en de moed om godsdienstig te leven;
gestev echtp.Caulfield-Tholen

19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks, v Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 5 mei - Hemelvaart van de
Heer
11.30 uur pljrd ouders Henri en Jeanne
Mennens-Schmeits; gestpljrd ouders
Landuyt-Willems; plev v Pierre Lemmens
(vw buurtbewoners flat Bergstraat)  fam.
Bosch-Habets, fam. Geurts, gestev
echtp.Caulfield-Tholen (Samenzang)
17.30 uur vervalt
Vrijdag 6 mei
08.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart v Jezus;
gestev echtp.Caulfield-Tholen, ev levende en
overl. Leden van de families Marx en Fox
19.00 uur gestev t.e.v. het H. Hart v Jezus; 
ev roepingen tot het priesterschap en v vrede
Zaterdag 7 mei
08.00 uur ev voor priesterroepingen in pa-
rochie,dekenaat en bisdom, gestev echtp.
Caulfield-Tholen, ouders Vleugels-Dieteren
18.00 uur plzwd Jo Tummers,  pljrd v Ben
en Freek Boels; plev Harrie Vink, ouders
Gieskens-Martens, levenden en overledenen
van de families Dieteren en Hellbach, Chris-
tien Moling-Ubben, Jan Bormans, nadienst
v.Ton Bux, Mgr. Ben Janssen, Theo Ober-
dorf, Gerrit Meesters, Jeanne Dirckx-Kreijn
(Samenzang)
Zondag 8 mei - Zevende Zondag van Pa-
sen
11.30 uur pljrd v Jos Hendrix-Winants,
overl ouders Albert v Sloun en Maria v
Sloun-Pubben; uit dankbaarheid bgv 48-jari-
ge huw jub (Zw); plev Zef Custers ( v.w ver-
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jaardag) en Elly Custers-Stassen, uit dankbaar-
heid vw ouders Schreinemacher-Pacilly en
zoon Harry (St-Petruskoor)
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
gestev Wahdek Slaby
Maandag 9 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen, ou-
ders en grootouders Corbeij-Kerrens, ouders
Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dank-
baarheid
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Dinsdag 10 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Fine Close,
19.00 uur gestev echtp. Schijns-Thoné
Woensdag 11 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev overl ouders Kleikamp-Lem-
mens; gestev ouders Schaekens-Peulen en
zonen Jozef en Martin, ev Pierre Bisschops
en overl.fam Bisschops
Donderdag 12 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen, ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, echt-
paar Laudy-Klijnen
19.00 uur gestjrd v Frida Martens-Bosmans,
gestev echtp. Feron-Hoenen en em. pastoor
Eduard Hoenen, echtp. Kaptein-Haagmans;
ev Ben en Freek Boels
Vrijdag 13 mei - Feest van H. Servatius,
bisschop
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Theo Meulenberg
19.00 uur ev voor roepingen tot het priester-
schap en voor vrede
Zaterdag 14 mei - Feest van H. Mattias,
apostel
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
fam. Janssen-de Ponti
18.00 uur gestplev em. pastoor-deken Leo
Feiter en Anna en Maria Feiter; plev Sef Kle-
ijnen (vw buurt Brandstraat), Jan Bormans;
nadienst Theo Oberdorf, Gerrit Meesters,
Jeanne Dirckx-Kreijn (Samenzang)

Zondag 15 mei -  Hoogfeest van Pinkste-
ren
11.30 uur plzwd Mgr. Ben Janssen,1e pljrd
Wil Konings, pl2ejrd Willy Erkens, pl2ejrd
Felix Paques; pljrd Wies Pijls-Alberts, Jan en
Annie Spée-Canton, Jan Konings en ouders
W. Köhlen-Janssen, ouders Leonard Dieteren
en Maria Brandts uit dankbaarheid; plev Har-
ry Gubbens, overl fam. Pier-Weijzen;
gestpljrd Cor de Wit en Dory Neilen; gest-
plev ouders Smeets-Renkens en Mieke, gest-
plev Lies Roppe en overledenen van de fam.
Roppe-Kissels, gestplev fam. Spanjaard,
Corry Wetzels-Wilms en voor een bijzondere
intentie, plev Wies Pijls-Alberts, uit dank-
baarheid vw ouders Schreinemacher-Pacilly
en zoon Harry, Mia Hornikx-Collombon  
(St-Petruskoor)
17.30 uur gestjrd Robert Könings,
Maandag 16 mei - Tweede Pinksterdag
11.30 uur gestpljrd ouders Vink-Schmeits en
Truke, fam. Oberdorf-Frissen, gestev ouders
Vermeulen-Ritzen en Gerardine, em. pastoor
Eduard Hoenen (Jeugdkoor)
17.30 uur Vervalt
Dinsdag 17 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur ev fam. Janssen-de Ponti 
Woensdag 18 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,
overl.fam. Gieskens-Muyres en fam.
Corbeij-Kerrens
19.00 uur tev OLV van Lourdes
Donderdag 19 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestjrd ouders van Groenendaal-
van Leersum; ev families Wyszenko, Meerts
en Hendriks
Vrijdag 20 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
14.30 uur Pl huwelijksmis bruidspaar
Flapper-Diederen
19.00 uur ev voor roepingen tot het priester-
schap en voor vrede, v ouders Baggen-Star-
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mans, Boy Werdens, Piet Kox en Piet van Gel-
lekom,  Wies Pijls-Alberts
Zaterdag 21 mei
08.00 uur  gestev echtp.Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Theo Oberdorf ;pljrd ouders
Jessen-Schmeitz; gestpljrd ouders Habets-van
Gansewinkel; plev Lies Meuwissen-Schmeits;
nadienst Gerrit Meesters, Jeanne Dirckx-
Kreijn (Samenzang)
Zondag 22 mei - Hoogfeest van de H. Drie-
Eenheid
09.30 uur 1  H. Communie: Mozaïekschoole

11.30 uur gestpljrd Marianne Boelens-Spee
3  jrd. Hub Kremer, gestplev fam. Dieteren-de

Klinkers; gestplev Johan Paulus, ev Miny
Reijnders-Kuijpers; plev ouders Schins-
Meerts en alle overledenen v.d.familie;
(Samenzang)
17.30 uur gestjrd ouders van Heusden-Kleba;
gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 23 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
overl vd fam Smeets Bouwels
19.00 uur tev OLV van Lourdes
Dinsdag 24 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
Martin Meuwissen
19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
Woensdag 25 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev fam. Feron-Hoenen 
Donderdag 26 mei-H. Filippus Neri, priester
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev echtp. Meulenberg-Kleuters;
ev families Wyszenko, Meerts en Hendriks 
Vrijdag 27 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,
19.00 uur ev voor roepingen tot het priester-
schap en voor vrede
Zaterdag 28 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
grootouders Simonis-Tummers en ouders
Hage-Simonis
18.00 uur plev v Sef Kleijnen (vw buurt

Brandstraat); jrd v Melanie Lenaerts-Lau-
men;  nadienst Gerrit Meesters, Jeanne
Dirckx-
Kreijn (Samenzang)
Zondag 29 mei - Sacramentsdag - Heilig
Sacrament van het lichaam en bloed van
Christus, Processiezondag (route:blz 3)
09.30 uur gestplev echtel. Custers-Cals,
Guus van Aubel
11.30 uur geen Heilige Mis
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Math Ronden
Maandag 30 mei
08.00 uur gestev Mimy Corbeij en fam.
Corbeij-Kerrens, gestev echtp.Caulfield-Tho-
len
19.00 uur gestev echtp. Storms-Sampers; uit
dankbaarheid (C)
Dinsdag 31 mei
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
11.00 uur H.Mis uit dankbaarheid bgv 50-
jarig huwelijksjubileum ouders Jansen-
Berben- Boumans
19.00 uur tev H. Bernadette
Woensdag 1 juni - H. Justinus, martelaar
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te le-
ven; gestev echtp.Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
Donderdag 2 juni - H.H. Marcellinus en
Petrus, martelaren
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks, Pierre Lemmens (vw buurtbewo-
ners flat Bergstraat)
19.30 uur H. Uur (zie blz 8)
Vrijdag 3 juni - H. Hart van Jezus
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev
levende en overl. Leden v.d. families Marx
en Fox; ev v Harrie Vink, t.e.v. het H. Hart
van Jezus, echtp. Lebens-de Macker en we-
derzijdse fam., echtp. Kaptein-Haagmans
19.00 uur ev voor roepingen tot het priester-
schap en voor vrede; 
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Zaterdag 4 juni - Onbevlekt hart van Maria
08.00 uur ev v priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom; gestev echtp.Caulfield-
Tholen, levende en overl. leden fam. Janssen-
de Ponti
18.00 uur plzwd Gerrit Meesters, plzwd Jean-
ne Dirckx-Kreijn; plev levenden en overlede-
nen van de families Dieteren en Hellbach, v
ouders Wijshoff-Bormans, Mgr. Ben Janssen
(Jeugdkoor)
Zondag 5 juni - Tiende zondag door het
jaar
11.30 uur gestpljrd fam. Oberdorf-Frissen;
gestplev Lies Roppe en overledenen van de
fam. Roppe-Kissels; plev v Herman en Annie
Pier-Weijzen, ev.Miny Reijnders-Kuijpers
(St-Petruskoor)
17.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
Maandag 6 juni
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 echtp.Caulfield-
Tholen
19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers;
gestev echtp. Beckers-Hennekens;
Dinsdag 7 juni
08.00 uur ev t.e.v. de H.H Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en leiding;

gestev echtp.Caulfield-Tholen; ev v ouders
Leonard Dieteren en Maria Brandts uit dank-
baarheid
19.00 uur tev H. Bernadette
Woensdag 8 juni
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Lies Roppe en overledenen van de fam.
Roppe-Kissels; ev ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
19.00 uur gestev echtp. Bergrath-Werdens
Donderdag 9 juni
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
fam.Derrez, Pauline Feron-Hoenen
19.00 uur ev families Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.30 uur  Lof met rozenhoedje 
Vrijdag 10 juni
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen,
Corrie Close en fam.
19.00 uur ev voor roepingen tot het priester-
schap en voor vrede; ev overl ouders Smeets-
Renkens en Mieke
Zaterdag 11 juni - H. Barnabas, apostel
08.00 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
18.00 uur pljd ouders Penners-Beaujean en
Frans, plev ouders Gieskens-Martens, v Sef
Kleijnen (vw brt Brandstraat) (Samenzang)

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 1 mei-Zesde Zondag van Pasen
08.30 uur: plev v fam.Derrez, fam.Giesen,
fam. Lemmens 
09.30 uur  tev OLVrouw van Lourdes (Sa-
menzang)
Donderdag 5 mei-Hemelvaart van de Heer
08.30 uur gestev fam.Derrez 
09.30 uur tev H. Bernadette  (Samenzang)
Zondag 8 mei
08.30 uur gestev fam. Geurts, fam. Derrez;
Helena Tummers, fam. Willems-Bronneberg

09.30 uur gestpljrd ouders en grootouders
Claessens-van Eijlen, (Samenzang)
Zondag 15 mei-Hoogfeest van Pinksteren
08.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
09.30 uur gestplev fam. Jennen-Palmen,
fam. Derrez ( St.Michielkoor)
Maandag 16 mei-Tweede Pinksterdag
08.30 uur tev OLVrouw van Lourdes
09.30 uur gestev echtp.Caulfield-Tholen
(Samenzang)
Zondag 22 mei-Hoogfeest van de H. Drie-
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Eenheid
08.30 uur gestev fam.Derrez ,fam. Giesen, 
fam. Lemmens
09.30 uur gestpljrd echtp. v. d. Hoff-Suylen
Zondag 29 mei-Sacramentsdag - Heilig
Sacrament van het lichaam en bloed van
Christus

08.30 uur gestev Mimy Corbeij en overl.
fam. Corbeij-Kerrens
09.30 uur vervalt ivm processie
Zondag 5 juni
08.30 uur plev tev OLV vanLourdes
09.30 uur gestplev em. pastoor Jos Wehrens
en Trees Wehrens (Samenzang)

Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard

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

Zaterdag 30 april
09.00 uur zegen voor mevr. Bönker-Heuer-
mann; gestev overl. Echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 1 mei - Zesde Zondag van Pasen
10.30 uur levende en overl. Leden v. Aars-
broederschap; pljrd Louis Cremers- Clara
Bemelmans en zoon Frans; gestev overl.
echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Marialof
Dinsdag 3 mei  -Feest van HH. Filippus en
Jakobus, apostelen
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Woensdag 4 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
voor een bijzondere intentie.
18.30 uur Marialof
Donderdag 5 mei - Hemelvaart vd Heer
10.30 uur plev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, gestev
echtp. Caulfield-Tholen, Jacques  Castro en
Jetty Castro-Schellinx
18.30 uur Marialof
Vrijdag 6 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Zaterdag 7 mei
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 8 mei
10.30 uur plev overl. Mevr. Willems-Ke-

tels;
gestev echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Marialof
Dinsdag 10 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Woensdag 11 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Donderdag 12 mei
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur plev fam. G. Joosten-Gonera en v
ouders Spronkman-Frederiks, zoon Jacques
en schoonzoon Harry; gestev echtp.
Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Vrijdag 13 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Zaterdag 14 mei
09.00 uur ev overl. fam. v. Daal-Hermans
en zegen over kinderen en kleinkinderen,
overl hr. Twan Goossens; gestev echtp.
Caulfield-Tholen
Zondag 15 mei Hoogfeest van Pinksteren
10.30 uur plev Leonie Corbeij-Krekels v het
koffiegroepje, Jacques Castro en Jetty
Castro-Schellinx; gestev echtp. Caulfield-
Tholen
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15.30 uur Marialof
Maandag 16 mei-Tweede Pinksterdag
10.30 uur pljrd Harry Spetgens, Jacques
Castro en Hetty Castro-Schellinx; gestev
echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Marialof
Dinsdag 17 mei
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Woensdag 18 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Donderdag 19 mei
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur ev Jan Jessen en fam, Jan Beau-
mont; gestev. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Vrijdag 20 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Zaterdag 21 mei Opening Jaarfeest
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 22 mei Jaarfeest v. Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
10.00 uur Processie vanaf Pastorie, Kloos-
terplein 10
10.30 uur plev Jacques Castro en Jetty
Castro-Schellinx;
15.30 uur Marialof
Dinsdag 24 mei
08.30 uur gestev  echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Woensdag 25 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 26 mei
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev  echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Vrijdag 27 mei

08.30 uur zegen over huwelijk v zoon en
lieve schoondochter; gestev echtp 
Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Zaterdag 28 mei
09.00 uur ev ouders en broer; gestev echtp.
Caulfield-Tholen
Zondag 29 mei Sacramentsdag
10.30 uur plev overl Arnoldts-Thissen; ge-
stev echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Marialof
Dinsdag 31 mei
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof
Woensdag 1 juni
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 2 juni
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 3 juni
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 4 juni
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 5 juni
10.30 uur levende en overl leden v de
Aartsbroederschap; pljrd Joep Geelen, overl
Christine Joosten; gestev  echtp. Caulfield-
Tholen
Dinsdag 7 juni
08.30 uur ev overl familie v Daal-Vleeshou-
wer; gestev  echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 8 juni
08.30 uur gestev  echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 9 juni
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev  echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 10 juni
08.30 uur gestev  echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 11 juni
09.00 uur gestev  echtp. Caulfield-Tholen

GEEF ONDERDAK AAN JONGE STUDENTEN ZIE VOLGENDE
BLADZIJDE
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HELPT  U  MEE??? GEZOCHT WORDEN JONGE OUDERS DIE VAN 11-14

AUGUSTUS 2005 HUN HUIS OPENSTELLEN VOOR 2 JONGEREN VAN 16-19

JAAR DIE DAARNA NAAR WJD (WERELDJONGERENDAGEN) IN KEULEN

GAAN OM DAAR DE NIEUWE PAUS TE ONTMOETEN.

INFORMATIE BIJ RIANNE EN LEO KRETZERS 046-4580673

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

Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381
Het misstipendium (, 7 leesmis / , 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op gironummer:

10.59.178 t.n.v. Kerkbestuur H.Bernadette
Zondag  1 mei: 6e zondag van Pasen    Gemengd koor 
10u30 Zwd. Jo Verheijen; jrd. Trautsche Jacobs-Beursgens; jrd. oud. In 't Zand en knd. Theo,

Gonnie en Chrit; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; ovl.oud. Collombon-Köhlen
   nadienst: Jo Thörig; Fieny Boeren-Lemmens; Jo Balter 

Dinsdag  3 mei: Feest van de HH. Filippus en Jakobus, apostelen
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; tev. OLV v.Lourdes
Donderdag  5 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer    Dameskoor
10u30 Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam      
Zondag  8 mei: 7e zondag van Pasen     Dameskoor
10u30 1e jrd. Bertha Brouwers-Nieling; jrd. oud. Meuwissen-Schurkens; ovl.oud. Hendriks-

Ubachs      nadienst: Fieny Boeren-Lemmens; Jo Balter  
Dinsdag 10 mei
 9u00 Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam; tev. OLV v.Lourdes 
Donderdag 12 mei: H.Pancratius, martelaar
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 15 mei: hoogfeest van Pinksteren     Kinderwoorddienst     Kinderkoor
10u30 oud.v.Tilburg-Kusters      nadienst: Fieny Boeren-Lemmens; Jo Balter
Maandag 16 mei (2e Pinksterdag) 
10u30 Margaretha Linssen, ovl.oud. en fam 
Dinsdag 17 mei
 9u00 Tilke Jetten-Hanckmann; tev. H.Bernadette
Donderdag 19 mei
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 22 mei: Hoogfeest v.d.H.Drieëenheid    Schola Gregoriana Sittardiensis 
10u30 Zwd. Fieny Boeren-Lemmens; Lorenz Ehlen vw. verjaardag   
Dinsdag 24 mei
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 9u00 tev. OLV v.Lourdes 
Donderdag 26 mei: H.Filippus Neri, priester
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 29 mei: Hoogfeest vh H.Sacrament vh Lichaam en Bloed van Christus
10u30 Jrd.oud. Swiatalski-Canton; Bernard Köhlen; ovl.oud. Arntz-Courage en kleinkinderen
Dinsdag 31 mei: Feest van het bezoek van de H.Maagd Maria aan Elisabet
 9u00 tev. H.Bernadette
Donderdag  2 juni: HH.Marcellinus en Petrus, martelaren
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven; gest. H.Mis t.e.v. OLV van

Lourdes en H.Bernadette 
Zondag  5 juni: 10e zondag door het jaar
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens 
Dinsdag  7 juni
 9u00 tev. OLV v.Lourdes 
Donderdag  9 juni: H.Efrem, diaken en kerkleraar
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN
Op 14 maart overleed Sjra van Eck (80 jaar), Lindehof 13
Op 21 maart overleed Jo Verheijen (67 jaar), Fr.Erensstraat 20
Op 23 maart overleed Jo Thörig (85 jaar), Gelderhof 17, voorheen Hemelsly 10-I
Op 5 april overleed Fieny Boeren-Lemmens (77 jaar), voorheen Kennedysingel 12-22
Op 5 april overleed Jo Balter (80 jaar), Odasingel 303
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

IN MEMORIAM SJRA VAN ECK
Op 14 maart 2005 overleed op 80-jarige leeftijd Sjra van Eck. Hij stond bij velen in onze parochie
en in zijn vriendenkring bekend als een trouw, plichtsbewust en bovenal als een gelovig mens.
Met dezelfde toewijding en precisie waarmee hij voor 's Rijksbelastingdienst werkte heeft hij
zich samen met zijn vrouw Mia jarenlang ingezet voor onze parochie. Geen werk voor onze
kerk, parochie en wijk was hem teveel. Terecht ontving hij dan ook de Pauselijke Onderscheiding
Bene Merenti. Kenmerkend voor hem was echter ook dat hij rond zijn persoon weinig ophef
wilde. In stilte, maar toch nadrukkelijk aanwezig. 
De laatste tijd van zijn leven werd helaas gekenmerkt door ziekte en lijden. Hij miste de zondagse
kerkgang samen met Mia. Hij bleef bezorgd voor de taken en het werk, nu hij dat niet meer
kon vervullen. Steunend op enkele trouwe vrienden, zijn familie en vooral op Onze Lieve Heer,
heeft hij dit kruis tot het laatste kunnen dragen.
Op 18 maart was hij de laatste maal in 'zijn' parochiekerk en werd in een plechtige uitvaartdienst
de eucharistie gevierd, met concelebratie van emeritus-pastoor J.Linssen. 
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

VASTENACTIE 2005
De (voorlopige) opbrengst van de vastenactie bedraagt , 1424,54. Hartelijk dank aan alle
medewerkers en alle gevers!
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KINDERWOORDDIENST
In mei is vanwege de schoolvakantie alleen op 15 mei (1e Pinksterdag) tijdens de H.Mis van
10.30 uur weer een kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Dit
is de 3e zondag (i.p.v. de 2e en 4e zondag van de maand). 

WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS
Op Pinksterzondag 15 mei a.s. is na afloop van de H.Mis aan de uitgang van de kerk de jaarlijkse
collecte voor de ondersteuning van de Nederlandse missionarissen die eens in de 3 à 4 jaar in
Nederland terugkeren voor vakantie, studie e.d. 
 
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.

KERKBALANS 2005: OVERAL EN DICHTBIJ 
U kunt uw bijdrage overmaken op Gironr. 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette, Baandert
23, Sittard-Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.

Drie nieuwe priesters voor Limburg 
Op zaterdag 21 mei wijdt bisschop F. Wiertz van Roermond drie mannen tot priester. Het zijn
Paolo d'Angona (35) uit Würselen (D), Hub Horstman (44) uit Simpelveld en Dennis Teurlings
(42) uit Raalte. De wijdelingen volgden hun priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc
te Kerkrade. 
In september vorig jaar werden ze tot diaken gewijd. Sindsdien werken ze als kapelaan in parochies
in respectievelijk Hoensbroek, Geleen-Lindenheuvel en Tegelen. Het is de verwachting dat zij
daar ook na hun priesterwijding actief blijven. 
De wijdingsplechtigheid vindt dit jaar niet plaats in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond,
omdat die gerenoveerd wordt. De wijding gebeurt in de tijdelijke bisschopskerk, de H. Geestkerk
nabij het Zwartbroekplein in Roermond. De wijdingsplechtigheid begint om 10.30 uur en is voor
iedereen toegankelijk. 

Christoffeldag zaterdag 28 mei in Roermond
Vormelingen beleven dag vol 'fun' 
De Christoffeldag voor vormelingen wordt dit jaar op zaterdag 28 mei gehouden in Roermond.
Honderden jongens en meisjes die in dit schooljaar het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen,
komen dan naar de Limburgse bisschopsstad. Roermond is de stad van Sint Christoffel, wiens
beeltenis hoog boven op de toren van de kathedraal (bisschopskerk) prijkt. 
Het wordt een dag vol 'fun', waarop de deelnemers andere vormelingen ontmoeten uit heel Limburg.
Het is voor de zevende keer dat in Limburg zo'n vormelingendag wordt gehouden. Afgelopen
jaren werd het evenement altijd door meer dan 700 deelnemers bezocht. 
Het programma voor de Christoffeldag begint 's ochtends rond 10.00 uur met een openingsact
in de Heilige Geestkerk. Vervolgens trekken de deelnemers door de stad waar ze op verschillende
halteplaatsen sport-, spel-, theater- en catechesemomenten beleven. Ook gaan ze in kleine groepjes
bij de bisschop thuis op bezoek. 
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6  ZONDAG VAN PASENE

zaterdag 30 april 19.00 u. Nadienst Toos Kessels-v. Montfort
    +Pauluskoor

zondag 1 mei 18.00 u. H.Mis tiv Life Teen

maandag 2 mei 19.00 u. t.e.v. H. Antonius

woensdag 4 mei 19.00 u. H.Mis t.i.v. Hemelvaart van de Heer
Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

7  ZONDAG VAN PASENE

zaterdag 7 mei 19.00 u. 1  Jrd Mary Pfeifer-Schumanse

Nadienst Toos Kessels-v.Montfort

maandag 9 mei 19.00 u. t.e.v. H. Antonius

woensdag 11 mei 19.00 u. Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken

PINKSTEREN

zaterdag 14 mei 19.00 u. Afscheidsmis Kapelaan Ivo Krewinkel +Pauluskoor
Jrd Frans Tummers - Zwk Toos Kessels-v.Montfort

zondag 15 mei 09.30 u. Hoogfeest van Pinksteren - OLV v. Lourdes

maandag 16 mei Geen H.Mis

woensdag 18 mei 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

HEILIGE DRIE-EENHEID

zaterdag 21 mei 19.00 u. OLV v. Lourdes

maandag 23 mei 19.00 u. Frits Ehlen - t.e.v. H. Antonius

woendag 25 mei 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

HEILIG SACRAM ENT VAN HET LICHAAM  EN BLOED VAN CHRISTUS

zaterdag 28 mei 19.00 u. OLV v. Lourdes             +Pauluskoor

maandag 30 mei 19.00 u. t.e.v. H. Antonius

woensdag 1 juni 19.00 u. OLV v. Lourdes
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10  ZONDAG VAN PASENE

zaterdag 4 juni 19.00 u. OLV v. Lourdes                                             

zondag 5 juni 09.30 u. Eerste Heilige Communie - voor alle communicantjes

maandag 6 juni 19.00 u. t.e.v. H. Antonius

woensdag 8 juni 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

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 28 mei.
Zondag 29 mei Sacramentsprocessie, voor meer details zie het algemene deel.

Extra collecte Misdienaars
De extra collecte voor het uitstapje van de misdienaars heeft i 178,10 opgebracht.
Namens de misdienaars heel hartelijk dank hiervoor!

Gedoopt
 

Marincke, dochter van het echtpaar Hermens-Meier, Horatiuslaan 28
Wij bidden dat Marincke onder de goede zorgen van haar ouders en naar
hun voorbeeld en ook dat van haar peter en meter en van de hele geloofsgemeen-
schap moge opgroeien tot goed christen.

Sacramentsdag in het Jaar van Vergeving én Eucharistie

Paus Johannes Paulus II heeft 2005 uitgeroepen tot Jaar van de Eucharistie,
terwijl in het bisdom Roermond dit jaar bijzondere aandacht wordt besteed aan het thema
Verzoening en Vergeving.
Op Sacramentsdag  de tweede donderdag na Pinksteren - komen deze twee thema's op een passende
wijze bij elkaar. 
Op Sacramentsdag viert Kerk immers het feest van de Eucharistie.
Hoewel de Kerk zeven sacramenten kent, wordt met het Heilig Sacrament de hostie bedoeld,
die tijdens de eucharistieviering wordt geconsacreerd (= geheiligd) tot het lichaam van Christus.
De relatie met het thema van vergeving en verzoening zit 'm dáárin dat elke eucharistieviering
begint met een schuldbelijdenis.
Een soort miniboeteviering waarin de gelovigen, vóórdat ze aanschuiven aan de tafel van Heer,
toegeven dat ze fouten maken en daarvoor vergeving vragen.
Elke dag opnieuw, omdat mensen mensen zijn en elke dag opnieuw fouten kunnen maken. Geen
enkele eucharistieviering kan beginnen, zonder dat de aanwezigen eerst een oprecht 'mea culpa'
hebben uitgesproken. Daarna kan het feest letterlijk beginnen. Op Sacramentsdag wordt dat
extra uitbundig gevierd, door ook met het Heilig Sacrament door de straten te trekken in de
Sacramentsprocessie. In de meeste parochies in Limburg waar deze traditie nog bestaat, gebeurt
dat op zondag 29 mei. (voor meer details zie het algemene deel van dit parochieblad)
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