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MET DE COMPLIMENTEN VAN ..........

Een compliment voor al die vele vrijwilligers die dagelijks hun vrije uren beschikbaar
stellen voor allerlei werkzaamheden binnen onze kerken. Daarbij denken we aan koorleden
en organisten van jeugdkoren, alle dames-en herenkoren, lectoren, kerkmeesters, collectan-
ten, cantores, acolieten, misdienaars, bloemsiergroep, dames paramentenclub, kerststalbou-
wers, bijbelgroepen, poetsploeg,  kosters, administratie- en kantoormedewerkers, kerk-
wachtersgilde, emeriti-priesters, diakens en catechisten, bezorgers parochieblad, beleids-
medewerkers dekenaat, Life-teen medewerkers, medewerkers Rosacomité - Kevelaer -
Missie en Vastenaktie - Vriendenkring Meulemans - Processiecomité en medewerkers
processie - Ziekendienst - Felicitatie-en ziekendienst - Gezinsmiscomité - en sinds we de
nieuwe kapelaan hebben -  zijn er vele jeugd-en jongerenmedewerkers bijgekomen. Mis-
schien heb ik wel een groep vergeten - maar vergeeft U het mij - ik waardeer ze allen
zonder uitzondering! Afgelopen week ben ik onze jonge misdienaars op kamp gaan bezoe-
ken. Indrukwekkend en gezellig! Onze kapelaan zat als een ware hopman met zijn hele staf
van leiders tussen onze jongeren in. De eerste week waren het 48 meisjes en in de tweede
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week waren het 62 jongens die aan het kamp deelnamen. Ze amuseerden zich geweldig op
hun kamp bij een grote boerderij in de buurt van Vredepeel (bij Venray). Zij hadden ook
een mooi geestelijk thema: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand....  Hoe is het met mijn
binnenkant?” In dezelfde week speelden zich grootse taferelen af van eveneens jonge
mensen die vanuit alle delen van de wereld op reis gingen naar Keulen. Alle bisdommen
rondom bisdom Keulen hadden aangeboden deze jongeren een paar dagen van te voren te
laten aankomen, hier op te vangen en dan na een paar dagen - gesterkt te laten aankomen in
Keulen. In ons dekenaat (samen met dekenaat Echt-Susteren) werden zo’n 80 jongeren uit
St. Louis (VS) opgevan-gen. Onze vrijwillige medewerkers Rianne en Leo Kretzers
hebben hierin voortreffelijk coördinatie gedaan, met de vele gastgezinnen en alle andere
vrijwilligers. Toen deze jongeren op 15 augustus naar Keulen vertrokken, kwam er weer
een grote groep van tieners (zo’n 300) uit onze gehele regio voor een paar dagen bij elkaar
in het Trevianum. Daar hadden zij ook goede voorbereidingsdagen en zij vertrokken op
vrijdag 19 augustus naar Keulen. 
U ziet: heel wat vrijwilligers dragen onze Kerk. Wij zijn terecht trots op hen, op U allen!
U begrijpt dat vele verenigingen en ook de Kerk het helemaal van vrijwilligers moet
hebben. Laatst hoorde ik iemand zeggen dat de grootste en kwalitatief sterkte vrijwilligers-
groep te vinden zijn in onze Kerken: iedere week staan ze klaar .......... en dan kun je weer
de hele rij van zojuist gaan opnoemen. Er zijn in onze Kerk maar een paar professionele
mensen - dat zijn meestal de ambtsdragers. Maar van die ambtsdragers wordt verwacht dat
zij hun werk vanuit roeping doen en niet vanuit hun vak. Maar die ambtsdrager kan alleen
maar zijn werk doen als hij voelt hoe in liefde en zorgzaamheid de Kerk van Christus
wordt opgebouwd en onderhouden. Dat inspireert hen en allen hebben we die inspiratie
nodig!
Met de complimenten van...... 

 Deken W. van Rens

WIE WAS DEKEN TIJSSEN?       DEEL V

De priesterstudenten waren niet allemaal brave jongens en prefect Tijssen had er heel wat
mee te stellen. Over kleinere overtredingen, zoals te laat komen, geen Frans spreken,
vloeken, ruzie maken en dergelijke, besliste de prefect zelf. De overtreder werd in elk geval
genoteerd en kreeg "slechte punten". Daarnaast konden "boosdoeners" nog rekenen op
strafstudies voor kortere of langere tijd. Bij een ernstig vergrijp werd een student  'à la
fenêtre' gestuurd, een venster op de 'herengang' dat uitzag op de cour (speelplaats), zodat
men voor heel Rolduc te kijk stond.
Na zijn benoeming tot prefect werd hij veelal 'de chef' of 'de vrundj' genoemd. De eerste
bijnaam had hij te danken aan zijn gezegde  'Je suis le chef de la maison', waarmee hij
doelde op zijn verantwoordelijkheid voor orde en gezag. De tweede bijnaam kwam voort
uit het feit dat hij de studenten steeds aansprak met 'vriend'. Hiermee hangt ook zijn bij-
naam  'wat ja' samen, omdat hij dikwijls de uitdrukking gebruikte 'Wat ja, vriendje' . Prof.
Tijssen had naast zijn leraarschap nog andere taken te vervullen. Hij had onder andere ook
de zorg voor de ziekenzaal. Een taak waarvan hij zich met grote toewijding kweet. Zijn
ziekelijke collega Pierre Marres nam hij speciaal onder zijn hoede. Hij begeleidde hem als
ziekenverzorger onder meer naar Davos. Als 'ceremoniarius' leerde hij zijn collegae Mar-
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res, Bakhuys en Van Gils hoe ze de mis moesten doen. Bij de geleerde, maar ook verstrooi-
de Marres ging dat niet van een leien dakje. Aan de hilariteit die hierdoor ontstond, kon
ook Tijssen zich niet onttrekken. Ofschoon hij de studenten er dikwijls op wees dat het
leven een ernstige zaak was, was hij allesbehalve een chagrijnig man. De humor van
komische situaties kon hij waarderen. Hij stond bekend om zijn gulle, soms onbedaarlijke
lach en hij kon intens genieten van het goede en schone der aarde. Aan conventies was hem
niet veel gelegen. Zijn voorkomen was nogal slordig, waardoor hij opviel binnen Rolduc.
Er bestaat ook een weinig flatteus beeld van Tijssen, dat we de lezer niet mogen onthou-
den. Hij was erg nonchalant, slordig op zijn kleren en uiterlijk. In zijn toogzakken verstop-
te hij van alles: ballen, pijpen messen etc. Ook zijn zitkamer was armelijk, versleten en vol
rommeldozen. Zijn bonnet was vuil en verschoten. Hij had een boers voorkomen in de
zware logheid van zijn lichaam en in zijn manieren, ofschoon hij beleefd was en voorko-
mend ook tegenover vreemden. Op zon- en feestdagen als hij een zuivere toog en boord
droeg, was hij een ander persoon. Zijn kamer was armoedig. Sommigen beweerden de
armoedigste van Rolduc. Van het salaris was inderdaad niet veel te beginnen. Als prefect
verdiende Tijssen 475 gulden. Voor het volgende jaar zou het salaris met 25 gulden ver-
hoogd worden. Deze 500 gulden was het maximumsalaris dat een docent op Rolduc kon
verdienen. Ter vergelijking: mijnwerkers verdienden, afhankelijk of ze ondergronds of
bovengronds werkten, gemiddeld 770 en 476 gulden. Opmerkelijk is dat de prefect, on-
danks zijn zware en verantwoordelijke taak, niet extra betaald werd. Temeer, omdat hij
door zijn veelomvattende ambt ook niet in de gelegenheid was iets bij te verdienen. Wel
moet vermeld worden, dat de docenten te Rolduc vrije kost en inwoning hadden. 

Vrij naar Dr. A.Jacobs, "Louis Tijssen"
Jac. Schreurs m.s.c." Pastoor-Deken Tijssen van Sittard"
(wordt  vervolgd)

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de
deken, de kapelaan of een van de diakens. Een briefje in de bus is al voldoende. Het is ook een mooi
gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren. Ook is op de pastorie het boek over Deken
Tijssen (auteur Dr. A. Jacobs) verkrijgbaar ad i 19,50.

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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SITTARD-KEVELAER
Op MAANDAG 12 SEPTEMBER A.S.

is de bedevaartsdag van dit jaar met als thema:

“Komt allen tot Mij”.

Vertrek 7.30 uur vanaf hotel-café-restaurant 

OP DE VOS in Nieuwstadt.

Meld u aan bij een van de talrijke aanmeldingsadressen.

Binnenstad:

Stomerij Mengelers, Putstraat 11, tel. 046-4512251

Baandert: Pastorie Baandert, tel. 046-4513381

Limbrichterveld en Hoogveld:

Dhr. Fr. Tummers, Hodgesstraat 14, tel. 046-4520590

Deelname kost i 15,-, te voldoen bij aanmelding.

Werf een familielid, buurtgenoot of kennis aan als nieuwe

deelnemer/deelneemster.

Inlichtigen tussen 20.00 en 21.00 uur bij dhr. L. Schmeitz, tel. 046-4512582.

Cursus over eucharistie       Vanaf 12 september in Sittard

De eucharistie is het hart van het katholieke geloof. De kerk houdt gelovigen dit al vele

jaren voor. Maar wat is een eucharistieviering nou eigenlijk? Hoe is het sacrament ontstaan?

Wat vieren en herdenken we? Hoe is de eucharistie opgebouwd? Hoe zijn de teksten ont-

staan en wat is eigenlijk de theologische betekenis van een eucharistieviering? 

Vragen als deze komen aan de orde tijdens een cursus eucharistie, die tussen half september

en eind november in Sittard wordt gegeven. De cursus vindt plaats in het kader van het

mobiele vormingsprogramma van het bisdom. De cursus wordt gegeven door pastoor N.

van Hout van Oud-Geleen, die ook parttime voor de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het

bisdom werkt. 

De cursus eucharistie start op maandag 12 september en bestaat in totaal uit tien bijeenkom-

sten. De cursus wordt gegeven in Sittard. Voor opgave of meer informatie: Diocesane

Pastorale Dienst van het bisdom: 0475-386803 of per email: r.kwakman@bisdom-roer-

mond.nl. Deelname kost i 40,- per persoon. 

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand september luidt: 
“Wij bidden dat het recht op godsdienstvrijheid door de regeringen van alle volken geres-
pecteerd mag worden”. 

FOUTJE!!??
In de afgelopen weken heeft iemand van de Odasingel een afspraak vastgelegd met de
Deken. Helaas, telefoonnummer en adres is niet goed vastgelegd!  Zoudt U opnieuw
contact willen opnemen met de Deken of Kantoor??  046-4512275 Dank U!!
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan G. van der Wegen, 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

DE ST.-ROSAPROCESSIE
Ook dit jaar willen wij ons weer in grote getale en met groot vertrouwen tot onze stadspa-

trones wenden om op haar voorspraak Gods zegen over onze stad af te bidden, opdat wij

ook in de toekomst van alle calamiteiten gevrijwaard mogen blijven en opdat het voor

allen die in Sittard leven, wonen en werken goede tijden mogen zijn.

Opstelling St.-Rosaprocessie om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.

Vertrek om 10.30 uur, na het einde van de H. Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sjtadssjötterie Sint Rosa;

Acolythen met Kruis;

Sittards Mannenkoor ‘Si-

tard’;

Harmonie St. Joseph;

Kerkenwachtgilde;

Scoutinggroep St. Joseph;

Vrouwen;

8.

9.

10

11.

Fanfare St. Jan, Leyen-

broek;

Mannen;

St.-Rosasociëteit;

Acolythencollege met

relikwie St. Rosa en

Nonnevotteclub met

beeld O.L. Vrouw Be-

houdenis der Kranken

12.

13

14

15

16.

17.

18.

Eerwaarde Zusters;

Philharmonie;

Misdienaars;

Acolythencollege

‘H. Michaël en H. Rosa’;

H.H. Geestelijken;

Allerheiligste;

Kerkbestuur, B. en W., 

Gemeenteraad.

SINT ROSA SOCIËTEIT
Op zondag 28 augustus 2005 neemt de Sint Rosa Sociëteit, die oud-Sittardenaren

verenigt tijdens de viering van Sint Rosa, voor de zeventiende keer deel aan de pro-

cessie van de Sittardse patroonheilige. 

Achter de vlag van de Sociëteit zullen oud-Sittardenaren uit alle windstreken meelopen.

Velen hebben zich al aangemeld waarmee de deelname groter belooft te worden dan in

voorgaande jaren. 

Na afloop van de processie, die voor de 330  keer doorgang vindt, is er een reünie van oud-e

Sittardenaren met inwoners van de stad in de tuin van museum ‘Het Domein’ aan de Kapit-

telstraat 6. Op dat moment zijn in het museum tentoonstellingen gaande over stedenbouw-

kundige ontwikkelingen in Sittard-Geleen en ‘De dood of de gladiolen Profwielrennen in

Limburg’. Een of meerdere films over Sittard en haar verleden worden vertoond. Gespreks-

stof te over! Een ieder is van harte welkom. 

Geïnteresseerde oud-Sittardenaren kunnen zich via:  Peter.heiligers@worldon-line.be

aanmelden.
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STICHTING PELGRIMSWEGEN  EN  VOETPADEN

Pelgrimswandeling van Sint Rosa naar Sint Rosa.

Op zaterdag 27 augustus 2005, de vooravond van de bekende ‘Rosa-processie’ in Sittard,

organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden een pelgrimswandeling naar Sittard

vanuit de andere Limburgse plaats waar Sint Rosa wordt vereerd: Sibbe bij Valkenburg.

Het vertrek van de 24 km lange pelgrimswandeling is om 10.30 uur vanuit de Sint Rosakerk

te Sibbe. De route gaat langs de iets verderop gelegen St.Rosakapel naar Valkenburg. Daar,

bij het NS-station, kunnen pelgrims om 11.45 uur nog aansluiten.

Ook het NS-station van Schinnen is (om 14.45 uur) een opstapplaats, voor wie 11 kilometer

wandelen genoeg is.

Bezinningsmomenten zijn er bij de Mariakapel van Nagelbeek, in der Pater Karel-kapel te

Munstergeleen en uiteraard bij de Rosakapel op de Kollenberg, aan de rand van Sittard.

De pelgrims komen op tijd aan om aan de eucharistieviering te kunnen deelnemen van

18.00 uur in de Michielskerk aan de Markt te Sittard. Daarna is er in de binnenstad de Rosa-

kermis met veel muziek, straattheater, etc.

Er is geen georganiseerd busvervoer terug naar de opstapplaatsen, maar die zijn wel per

trein bereikbaar. Deelname aan de pelgrimswandeling is gratis. Opgave vooraf is niet nodig;

op tijd aanwezig in Sibbe of bij een van de opstapplaatsen is voldoende.

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 28 augustus: Tweeëntwintigste zondag door het jaar; Hoogfeest van de H. Rosa,

patrones van Sittard.

N.B  1. Op zaterdagavond 27 augustus om 18.00 uur begint ons jaarlijks Rosafeest met

de avondmis in de St.-Michielskerk aan de Markt, niet in de St.-Petruskerk.

2. De Hoogmis van 10.30 uur in de Basiliek en de Hoogmis van 11.30 uur in de

Grote Kerk komen te vervallen.

3. De plechtige, pontificale Hoogmis t.e.v. St. Rosa in de St.-Michielskerk begint om

9.30 uur. Hoofdcelebrant is onze Bisschop M gr. Fr. Wiertz.

4. Na afloop van deze Hoogmis trekt de Rosaprocessie naar de Rosakapel op de

Kollenberg.

5. Na afloop van de Rosaprocessie is er in de St.-Michielskerk een H.Mis voor de

pelgrims die nog niet in de gelegenheid waren de H. Mis te volgen om + 11.45

uur.

6. De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk en de avondmis van 17.30 uur in de

Grote Kerk gaan gewoon door.

7. Anders dan in de andere parochies in Nederland wordt de MIVA-collecte in onze

parochie gehouden in het eerste weekend van september.
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Maandag 29 augustus: Rosa-maandag.

N.B. Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel op

de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H. Mis begint. De predikatie wordt gehouden

door de Deken. De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt vandaag.

Op Rosa-maandag is de Administratie gesloten.

Dinsdag 30 augustus: Rosa-dinsdag. Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie

van de St.-Michielskerk naar de Rosakapel. De predikatie tijdens de H. Mis van 10.00 uur

wordt gehouden door de Kapelaan.

Vrijdag 2 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart v Jezus.

Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.

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

een der leden van de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de pastorie.

Zaterdag 3 en zondag 4 september: MIVA-collecte.

Maandag 12 september: bedevaart naar Kevelaer (zie pag. 4)

Zaterdag 25 september: 12e Verjaardag van de bisschopswijding van Mgr. F.J.M. Wiertz 
Donderdag 29 september: Feest van de H.H. Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël.
De avondmis wordt vanwege het patroonsfeest gehouden in de St.-Michielskerk.

Gedoopt                                                                             

Yannick, dochter v. echtpaar Jaspers-Theunissen, Oude Baan 47, Buchten, 19-6-05
Fenne, dochter van het echtpaar van den Boom-van Etten, Zwaanstraat 7, 31-07-05.
Elsa, dochter van het echtpaar Robinson-Palmen, Burg.Wemansstraat 2, 7-08-05
Femke, dochter van het echtpaar Boesten-van Dael, Dr.Nolenslaan 28, 14-08-05.
Pim, zoon van het echtpaar Hoffman-Brandts, Frankenlaan 42, 14-08-05
Zoey, dochter van het echtpaar Philippen-Nieling, Vrangendael 152, 21-08-05.
Diego, zoon van het echtpaar Trigos-Op den Camp, Lindehof 77, 21-08-05.
Wij bidden dat Yannick,Fenne, Elsa, Femke, Pim, Zoey en Diego 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 opgroei-
en tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK
zijn onlangs gehuwd:
Jos Lenssen en Alia Chaibekava, Roebroekweg Heerlen, 06-08-2005
gaan huwen:
Bart Webers en Peggy Frenken, Catullusstraat 22, Hoogveld, 16-9-2005
Jack Slenters en Nadine Schmidt, Friezenstraat 26, Hoogveld, 30-9-2005
Ivo Claessens en Renate Blom, Hulsestraat 8, Hoogveld, 22-10-2005
Patrick Eikelboom en Jamille Rulkens, Brugstraat 203. Sittard, 4-11-2005

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

(Uit de huwelijksliturgie)
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OVERLEDEN

Mevr. Mariet Nohlmans, Bernhardlaan 39, 52 jaar, † 19-7-05
Mevr. Jeanine Althuizen,Mr.Ulrichweg 27c, Maastricht, 32 jaar,† 18-7-05
Dhr. Jos Wilms, Einsteinstraat 179, Maastricht, 47 jaar, † 2-08-05
Mevr. Kitty Heutstra-Vedder, Misboekstraat 63, 83 jaar, † 2-08-05
Dhr. Jacob Scheuerman,M.Collinsstraat 14, Holtum, 70 jr.† 5-08-05

Mevr. Johanna Schelberg-Willemsen, Pr.Kennedysingel 24, 99 jr.† 7-08-05
Mevr. Peggy de Waard-van Loo, Wassenbergerstr.38, Heinsberg (D) 58 jr.† 11-08-05

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

HEILIG UUR
Op donderdag 1 september 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 Aller-
heiligste 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 be-
woners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging.
Voor deze maand zijn dat: Schuttestraat, Stadswegske, Stationsdwars-
straat, Stationsplein, Stationsstraat en Steenweg.

SOS  Telefonische Hulpdienst

WIJ KOMEN OREN TE KORT!

“  Ik  weet niet hoe ik mijn zoon moet aanpakken, ik kan

    gewoon niet met  hem praten”.

“  Ze zeggen dat ik me over de dood van mijn vrouw heen 

    moet zetten, maar ik mis haar nog steeds….”

“  Mijn collega’s doen zo vervelend tegen me….

“  Ik moet er gewoon met  iemand over praten….”

“  Ik weet niet hoe het verder moet met onze relatie.”

“  Waar kan ik nog terecht?”

De SOS Telefonische Hulpdienst is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die ergens

over wil praten,  informatie of advies nodig heeft.  Elk jaar wordt er ongeveer 9.000

keer gebeld  over uiteenlopende vragen en problemen.

De telefoon wordt ‘bemenst’ door een  groep van ongeveer 45 vrijwilligers.  Mensen

die naast hun gewone dagelijkse bezigheden  bereid en in staat zijn om zich een aantal

uren per week  in te zetten voor anderen.

Het vrijwilligersteam komt oren te kort en is dringend op zoek naar uitbreiding.  We
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zoeken mensen die kunnen luisteren, die  zich willen verdiepen in anderen, die bereid

en in staat zijn om bij te leren, om krities naar zichzelf te kijken en om nieuwe moge-

lijkheden  van zichzelf te ontdekken.

Mensen die tijd kunnen en willen investeren om per maand 4 telefoondiensten te

draaien, waarvan 1 nachtdienst. Deze diensten worden gedraaid in ons gebouw in het

centrum van Heerlen.  

Natuurlijk krijgt U eerst een interne opleiding voordat U met het werk begint. En ook

ervaren vrijwilligers hebben maandelijks een werkbespreking. Na de basisopleiding

bestaat er de mogelijkheid tot verdere specialisatie, o.a. op het gebied van verslaving. 

Na de zomervakantie starten wij weer met een basistraining.

Geïnteresseerden kunnen nu al een informatiepakketje opvragen via het telefoonnum-

mer 045-5719166 of via email : soszuidlimburg@home.nl

Ook op onze website www.telehulplimburg.nl is meer informatie te vinden.

MENSEN IN NOOD: KLEDINGINZAMELING

De landelijke najaarsacties zijn weer gestart. Ook in Sittard vindt een inzameling
plaats. U kunt goed, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in
gesloten plastic zakken afgeven op zaterdag 15 oktober tussen 10.00 - 12.00 uur,
bij de Sacristie van de H. Petruskerk aan het Kerkplein of bij de H. Pauluspa-
rochie aan de Whitestraat 2 

Help de vluchtelingen in Ethiopië
De kledingactie zet zich komend najaar in voor de vluchtelingen in Addis Abeba,
hoofdstad van Ethiopië. In een aantal buurlanden van Ethiopië in Oost-Afrika woeden
al jaren (burger)oorlogen en conflicten waardoor duizenden mensen op de vlucht zijn
geslagen. Hoewel Ethiopië zelf ook kampt met veel problemen, biedt het opvang aan
vele duizenden vluchtelingen uit omliggende gebieden.

De Jesuit Refugee Service (JRS), een lokale partnerorganisatie van Mensen in Nood,
zorgt met name voor de opvang van de groep ‘stedelijke’ vluchtelingen. JRS voorziet
deze mensen in de eerste levensbehoeften als ze in Addis Abeba aankomen. Ook
zorgt JRS ervoor dat de vluchtelingen medische zorg ontvangen en help zij met het
vervoer van de vluchtelingen naar kampen in de grensregio’s. Tegelijkertijd biedt JRS
hulp om de vele trauma’s ter verwerken die de mensen door oorlog of conflicten
oplopen.

Kledinginzameling ondersteunt de noodhulpprojecten van Mensen in Nood
De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld dat de
verkoop op levert worden de noodhulp projecten van Mensen in Nood gefinancierd.

Draagt u ook een steentje bij?
Heeft u geen kleding, maar wilt u toch graag helpen? Maak dan een gift over op giro
7527 ‘s-Hertogenbosch o.v.v. vluchtelingen Ethiopië. Voor meer informatie kunt u
kijken op www.kledingactie.nl of bellen naar 073-687 1060

mailto:soszuidlimburg@home.nl
http://www.telehulplimburg.nl
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REGINA CARMELI
* 13 september 2005  -  Avond
Zalig- en heiligverklaringen
devotie of kerkpolitiek?
Leiding: Vicaris drs. J. Schröder
De zalig- en heligverklaringen kennen in de laatste decennia een evolu-
tie: de regels zijn bijgesteld, de "wachttijd" is verkort en ze lijken te
functioneren binnen het kerkelijke profiel van (re)evangelisatie zoals
met vele voorbeelden kan worden geïllustreerd.
Datum: Dinsdag 13 september 2005 van 19u30-21u30
Kosten: i 5,00

* 16-18 september 2005  -   Bezinningsweekend - in stilte
Thema: ‘Dan spreek ik weer tot haar hart...’ (Hos. 2, 16)
Leiding: Pastoor M. Kenis
Het hart is de centrale plaats van het godsdienstige leven. Maar ons hart is zo vaak

gebroken, vermoeid, teleurgesteld, vol verdriet en zorg, of soms ook hard en stekelig.

God wil de God van ons hart zijn. Uitgaande van Zijn spreken tot ons hart, willen we

even in de woestijn zijn. Jezus zelf wil ons weer zuiveren: Zalig de zuiveren van hart,

want zij zullen God zien. 

Aanvang: Vrijdag, 16 september, 17.00 uur 
Sluiting: Zondag, 18 september, 14.00 uur
Kosten: i 54, -
PS   Het is ook mogelijk alleen aan één dag deel te nemen

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

Postbus 28, 6130 AA Sittard, F  046-4525380, Zr. M. Gisela,  regina.carmeli@home.nl

Inzegening Kruis Lahrhof

In Broeksittard zijn al eeuwenlang een aantal wegkruisen en kapellen aanwezig. Het

oudste nog bestaande wegkruis is waarschijnlijk het kruis van Lahrhof. Vermoedelijk

uit de 17e eeuw daterend, misschien ook de 18e eeuw, maar zeker oeroud. Het was

vanouds bevestigd tegen de muur van de smidse van Lahrhof. Ongeveer zes jaar

geleden is het corpus verwijderd en in het museum ondergebracht omdat het te veel

begon te lijden van de weersomstandigheden. Daarbij is het een zeer kostbaar corpus,

het is verzekerd voor enkele tienduizenden euro's, diefstal was dus een groot risico.

Gelukkig is op initiatief van de werkgroep kruisen en kapellen van de vereniging

Sitards Verleden het kruis vanwege de eigenaar, de weldadige stichting Jan de Lim-

pens, gerestaureerd en is er een mooie en duurzame kopie van gemaakt. Het resultaat

liet even op zich wachten, maar is uitermate goed gelukt. Sinds enkele weken hangt

het nieuwe corpus aan het door schildersbedrijf Heyligers mooi herstelde en geschil-

derde kruis.

In het weekend van Open Monumentendag (10 en 11 september), als allerlei religieu-

ze monumenten opengesteld zijn, wordt ook het kruis opnieuw ingezegend. Dit zal
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met enige feestelijkheid gebeuren op zaterdag 10 september om 13.00 uur door maar

liefst drie priesters, namelijk deken van Rens (mede namens stichting de Limpens),

pastoor Vergouwen (namens de parochie Broeksittard, waar de Lahrhof eeuwenlang

toe heeft behoord) én door pastoor Verhagen (namens de huidige parochie Vrangen-

dael). U bent van harte uitgenodigd bij de inzegening aanwezig te zijn!

CURSUS   OVER    ISLAM    EN    CHRISTENDOM 

Kennen wij elkaar? Katholieke en Moslimse Limburgers 

De islam is de tweede godsdienst in Limburg. Maar wat weten Limburgers eigenlijk

van de islam? En omgekeerd wat weten moslims in Limburg van het katholieke ge-

loof? Hoe goed kennen katholieke en moslimse Limburgers elkaar eigenlijk? Daarover

gaat een nieuwe cursus die het bisdom vanaf dit seizoen aanbiedt in het kader van de

Mobiele Vorming. 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt gegeven door vicaris T. Storcken

voor interreligieuze dialoog. Pater Storcken woonde en werkte vele jaren als missiona-

ris in Marokko en heeft daar de islam van zeer nabij leren kennen. Tijdens de cursus

zal hij uitleggen hoe de islam in elkaar zit, wat moslims geloven en wat de verschillen

en vooral overeenkomsten met het Christendom zijn. 

De cursus wordt gegeven op 15, 22 en 29 september en 6 oktober in het parochiezaal-

tje bij de Martinuskerk in Neer en op 19 en 26 januari en 2 en 9 februari in het Missie-

huis in Cadier en Keer. 

Voor opgave of meer info: Diocesane Pastorale Dienst van het bisdom: 0475-386803

of per e-mail: r.kwakman@bisdom-roermond.nl. Kosten: i 30,- per persoon. 

STERRE DER ZEE VANAF DIT JAAR EEN NIEUW LIMBURGS FEEST 

Limburg heeft er vanaf dit jaar een nieuw kerkelijk feest bij: Onze Lieve Vrouw Sterre

der Zee, wellicht beter bekend als ‘Slevrouw’ van de basiliek in Maastricht. Natuurlijk

is de titel van Maria als Sterre der Zee (Stella Maris) al vele eeuwen bekend, maar er

was nog geen feestdag aan haar gewijd. 

Speciaal voor het bisdom Roermond is dit feest vastgesteld op 10 oktober. Dat is de

dag waarop in 1837 het 15e eeuwse beeld na allerlei omzwervingen naar de Onze

Lieve Vrouwekerk werd gebracht. Het nieuwe Mariafeest zal vanaf dit jaar op grotere

schaal in Limburg worden gevierd. De Onze Lieve Vrouwebasiliek heeft een uitge-

breid programma opgesteld. Dat begint op vrijdag 7 oktober met het Feest van Onze

Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Op zaterdag 8 oktober zijn er diverse pelgrimsactivi-

teiten, op zondag 9 oktober onder meer een concert met Marialiederen en op maandag

10 oktober heeft feest van Maria Sterre der Zee zelf met onder meer een pontificale

mis. 
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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 21 september 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 27 augustus
18.00 uur verplaatst naar de St.-Michiel
Zondag 28 augustus Tweeëntwintigste
zondag door het jaar, Rosazondag
09.30 uur Zie Michielskerk
11.30 uur vervalt - Zie Michielskerk
17.30 uur ev tev O.L. Vrouw van Lourdes
Maandag 29 augustus - Rosamaandag
08.00 uur vervalt! Zie Michielskerk 
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke; jrd
v José van den Berg-van den Brule;
Dinsdag 30 augustus: Rosadinsdag
08.00 uur vervalt! Zie Michielskerk
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Woensdag 31 augustus
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 1 september
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev echtp. Pfennings-Hafkamp
19.00 uur ev Pierre Lemmens (vw buurt-
bew. flat Bergstraat), ev v fam. Wyszenko,
Meerts en Hendriks 
19.30 uur H. Uur (zie blz. 8)(samenzang)
Vrijdag 2 september
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
gestev Judith Gieskens en overl. fam.
Gieskens-Muyres
19.00 uur 1  jrd Truke Dols-Dunkel-Görtze

Zaterdag 3 september: Verjaardag van
de wijding van de kathedraal
08.00 uur ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom; gestev
echtp. Caulfield-Tholen; gestev Marietje
Janssen

14.30 uur Pl huwelijksmis bruidspaar
Vrinssen-Heilkens

18.00 uur plzwd Mariet Nohlmans, Jeanine
Althuizen; gestpljrd Judith Gieskens; plev
levenden en overledenen van de families
Dieteren en Hellbach, Joep Kamps, Sef
Kleynen; nad.v. Jacob Scheuerman, Johan-
na Schelberg-Willemsen, Peggy de Waard-
van Loo (Samenzang)
Zondag 4 september: Drieëntwintigste
zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd ouders Barleben-Diehl,
ouders Teney-Pennings, ouders Kreijn-

Buijzen;gestplev v ouders Arnoldts-This-
sen, uit dankbaarheid; pljrd Harie Vink,
Harry Gubbens, Guille van de Weyer, Emi-
ly van de Weyer-Palmen, Martin Niesten
en Jacqueline Niesten-Paulsen, Pierre en
Tiny Stöcker; plev Herman en Annie Pier-
Weijzen, Miny Reijnders-Kuijpers, Mia
Hornikx-Collombon (St. Petruskoor)
17.30 uur tev OLVr van Lourdes
Maandag 5 september
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
gestev fam. Feron-Hoenen; gestev Marietje
Janssen;
19.00 uur ev ouders De Wever-Brouwers
Dinsdag 6 september
08.00 uur ev t.e.v.de H.H.Engelbewaarders
uit dankbaarheid v bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
Woensdag 7 september
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven, gestev echtp. Caulfield-Tholen, ev
Marie Therèse van Brakell-Vleugels
19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke
Donderdag 8 september: Feest van Ma-
ria Geboorte
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08.00 uur Marie Kerrens en overl. fam.
Corbeij-Kerrens;; ev ouders Leonard-Diete-
ren en Maria Brandts uit dankbaarheid,
ouders Donners-Hennen en overl. kinderen;
19.00 uur ev v fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks; Mgr Ben Janssen; gestev echtp.
Caulfield-Tholen
19.30 uur aanbidding(samenzang)
Vrijdag 9 september 
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVr v Lourdes
Zaterdag 10 september - Maria  zaterdag
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Pl huwelijksmis Bruidspaar
Cox-Frusch
18.00 uur plzwd Kitty Heutstra-Vedder
 gestpljrd ouders Collombon-Koenen; plev
ouders Zonneberg-Willems; nad.v. Jacob
Scheuerman, Johanna Schelberg-Willem-

sen, Peggy de Waard-v Loo (Jeugdkoor)
Zondag 11 september: Vierentwintigste
zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd Jos Bitsch, ouders
Kleinjans-Kühnen; pljrd Alice Verhoeve-
Cremers en zoon Armand; 1e pljrd Truus
Kramer-Herijgers en v Wil Kramer; gestev

fam. Derrez, fam. Nelissen; plev Elly
Custers-Stassen (vw verj.) en Zef Custers,
ouders Douffet-Claessens en Twan
(St. Petruskoor)
17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 12 september
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVr van Lourdes
Dinsdag 13 september: H. Johannes
Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, Florentine Hansen
19.00 uur gestev echtp. Lejeune-Hassig;
gestev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 14 september: Feest van de
Kruisverheffing 
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen, 
Zef en Josephine Derrez;

19.00 uur ev Wil Corten, fam. Wyszenko,
Meerts en Hendriks, overl.ouders Kleikamp-
Lemmens,  ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 15 september  - Onze Lieve

Vrouw van Smarten
08.00 uur ev ouders Marx-Hoedemakers
en overl. kinderen
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
19.30 uur aanbidding (samenzang)
Vrijdag 16 september: H.H. Cornelius,
paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Baggen-Starmans,
gestjrd ouders Tonglet-Winteraeken 

19.30 uur aanbidding (samenzang)
Zaterdag 17 september - H. Lambertus,
bisschop en martelaar
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Jacob Scheuerman;   
gestplev Jan Schrijen; gestplev tiv gezin en
praktijk(P); plev fam. Arnold Dieteren-van
Neer-Meyer; ev Sjef Koten (vw flatbew.
Parklaan), nad. Peggy de Waard-van Loo 
(Jeugdkoor)
Zondag 18 september: Vijfentwintigste
zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd echtp. Lejeune-Hassig,
ouders en grootouders Meijers-Tillmans,
ouders van Mierlo-van Dooren en kinde-
ren; gestplev Gerardine Vermeulen en
overl. ouders; plev uit dankbaarheid bgv
een 50-jarig huw jub, eveneens uit dank-
baarheid bgv 40-jarig huwelijk van Harrie
en Mia Cleef-Gijbels, overl.familieleden
Pier Weijzen, Miny Reijnders-Kuijpers (vw
de buren) (Kerk. Zangkoor Christus
Hemelvaart)
17.30 uur gestev ouders Schaekens-Peulen
en zonen Jozef en Martin

Maandag 19 september
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVr van Lourdes
Dinsdag 20 september: H.H. Andreas
Kim Taegon, priester, en Paulus Chong
Hasang en gezellen, martelaren
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVr van Lourdes
Woensdag 21 september: Feest van de H.
Matteüs, apostel en evangelist
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
overl. fam Smeets-Bouwels, gestev echtp.
Kaptein-Haagmans
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19.00 uur ev v fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Donderdag 22 september
08.00 uur  echtp. Feron-Hoenen en em.
pastoor Eduard Hoenen
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur aanbidding (samenzang)
Vrijdag 23 september: H. Pius v Pietrel-
cina, (pater Pio) priester
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
19.00 uur ev Boy Werdens; gestev Corrie
Close en fam., Sef Heuts 

Zaterdag 24 september: Maria op zater-
dag
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev grootouders Simonis-Tummers en ou-
ders Hage-Simonis
18.00 uur Lies Meuwissen-Schmeits; pljrd
v Guus Dieteren (samenzang)
Zondag 25 september Zesentwintigste
zondag door het jaar
11.30 uur plzwd v Peggy de Waard-van
Loo;  pljrd Maria Lambriex-Wijnen; plev
Zef Hamers (St. Petruskoor)
17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Maandag 26 september
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVr van Lourdes
Dinsdag 27 september: H. Vincentius de

Paul, priester
08.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, Fien Close
19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 28 september
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
Martin Meuwissen, echtp. Meulenberg-
Kleuters
19.00 uur ev v fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks,  ev Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 29 september: HH. Michaël,
Gabriël en Rafaël, aartsengelen
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
echtp. Storms-Sampers

19.00 uur NB De avondmis is in de
Michielskerk, eveneens de aanbidding 
Vrijdag 30 september :H. Hiëronymus,
priester en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVr van Lourdes
Zaterdag 1 oktober: H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd en kerklerares
08.00 uur ev voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom; gestev echt-
p. Caulfield-Tholen 
18.00 uur gestplev fam. Janssen-de Ponti;
plev levenden en overl.v.d fam. Dieteren en
Hellbach, Joep Kamp; ev Sef Kleynen
(Jeugdkoor)

ST.-MICHIELSKERK

Zaterdag 27 augustus
18.00 uur gestpljrd Diny Kleikamp, Zef
Durlinger; gestplev Wim van Groenendaal
en Joke, pljrd. Anton Schoenmakers; plev v
Harrie Vink;  nad. Mariet Nohlmans, Jeani-
ne Althuizen, Lily vd Heijden-Krischer,Ja-
cob Scheuerman, Johanna Schelberg-Wil-
lemsen, Peggy de Waard-van Loo
(Jeugdkoor)
Zondag 28 augustus : Tweeëntwintigste
zondag door het jaar, Rosazondag
08.30 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen

09.30 uur Pontificale Hoogmis: 
gestpljrd Wil Laumen, Wil Wauben en
overl. fam. Wauben-Schroen, Truus Spet-

gens, ouders Krekels-Kemmerling, ouders
Wetzels-Latten, Jack Renette en grootou-
ders Musters-Niesten en dochter Bella, le-
vende en overl. leden van de St.-Rosa-Soci-
eteit, ouders Sjang en Fientje Tummers-
Janssen; gestplev ouders Maassen-Janssen
en Anne-Mieke; ouders Wijshoff-Jaeger, 
gestpljrd ouders Wielders-Straatman;
gestplev t.i.v. overl. leden v.d Vriendenk-
ring van het St.-Rosacomité en overl. leden
van het St.-Rosacomité, Frits Pfennings, ev
ouders Wetzels-Heijnen, Jan Hamers

(Schola Cant. S. Michaël)
circa 11.45 uur ev tiv rosapelgrims
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Maandag 29 augustus - Rosamaandag
10.00 uur in de Rosakapel op de Kollen-
berg gestev t.i.v. overl. leden van de Vrien-
denkring van het St.-Rosacomité en overl.
leden van het St.-Rosacomité, Frits
Pfennings, ev Jan Bormans, Hub Kremer,
Elly en Lien Beursgens, Nou Huiveneers en
fam (Samenzang)
Dinsdag 30 augustus - Rosadinsdag
10.00 uur in de Rosakapel op de Kollen-
berg ev Jan Bormans, Hub Kremer, v Peter
Bongers en v Suzanne Bongers-Derrez 
(Samenzang)
Woensdag 31 augustus 
09.00 Opening schooljaar

Zaterdag 3 september
14.30 uur Pl huwelijksmis bruidspaar
Dieteren-Wagenaar

Zondag 4 september - Drieëntwintigste
zondag door het jaar
08.30 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen

09.30 uur gestplev levende en overl. leden

van de Broederschap Sittard-Kevelaer
Zondag 11 september - Vierentwintigste
zondag door het jaar
08.30 uur ev Nenette Oosterwijk-Corbeij
09.30 uur gestpljrd overl. ouders Dols-
Hennen en zoon Piet; ev Jan Peters (vw
buurtbewoners)
Zondag 18 september - Vijfentwintigste
zondag door het jaar
08.30 uur ev overl.fam.Gieskens-Muyres
en Corbeij-Kerres, ev uit dankbaarheid
09.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 25 september - Zesentwintigste
zondag door het jaar
08.30 uur tev H. Bernadette
09.30 uur tev OLVr van Lourdes
Donderdag 29 september - Hoogfeest
HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aarts-
engelen
19.00 uur gestev v echtp.Caulfield-Tholen

19.30 uur Aanbidding (samenzang)

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

Zondag 28 augustus - Tweeëntwintigste
zondag door het jaar, Rosazondag
10.30 uur VERVALT i.v.m. Processie -
De intenties van deze zondag zijn verscho-
ven naar 21 augustus: -Zegen over gezin,
en - Zegen v Bert Hagedorn
Dinsdag 30 augustus
08.30 uur Zegen over Mevr. Bönker-Heu-
ermann; v overl. echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 31 augustus
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 1september
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v overl ouders De Koning-Kas-
telijn, v overl echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 2 september
08.30 uur v zegen over Alberdina Bakker,
v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 3 september: Verjaardag van
de wijding van de kathedraal
09.00 uur v overl ouders Lebens, v overl
echtp. Caulfield-Tholen

Zondag 4 september: Drieëntwintigste
zondag door het jaar - Bedevaart van
Parochie O.L.Vr. Geboorte Broeksittard
10.30 uur v alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap; jrd v Jo Verheijden;  v
Zegen over Danio Lau en Winnie Lam, v
overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 6 september
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 7 september
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 8 september: Feest van Ma-
ria Geboorte 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 9 september
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 september
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 11 september: Vierentwintigste
zondag door het jaar
10.30 uur v Miet Winthagen-Schreurs en
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zoon Theo; v overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 september
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 14 september
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 15 september
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v fam G. Joosten-Gonera, v
overl echtp. Caulfield-Tholen 
Vrijdag 16 september
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 september
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 11 september
10.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 september: H. Johannes
Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 14 september: Feest van de
Kruisverheffing 
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 15 september
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 16 september: H.H. Cornelius,
paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 17 september
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 18 september: Vijfentwintigste
zondag door het jaar
10.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 20 september: H.H. Andreas
Kim Taegon, priester, en Paulus Chong

Hasang en gezellen, martelaren
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 21 september: Feest van de H.
Matteüs, apostel en evangelist
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 22 september
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v Jan Jessen en familie, v overl
echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 23 september: H. Pius v Pietrel-
cina (pater Pio), priester 
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 september: Maria op zater-
dag
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 25 september: Zesentwintigste
zondag door het jaar
10.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 27 september: H. Vincentius de
Paul, priester
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 28 september
08.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 29 september: HH. Michaël,
Gabriël en Rafaël, aartsengelen
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 30 september :H. Hiëronymus,
priester en kerkleraar
08.30 uur v overl fam Arnoldts-Thissen, v
overl echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 1 oktober: H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd en kerklerares
09.00 uur v overl echtp. Caulfield-Tholen

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

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F
4512275

Kapelaan G. van der Wegen, 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  - i 7 leesmis , i 21 zondagmis  -  kunt U ook overmaken op

gironummer: 10.59.178 t.n.v. Kerkbestuur H.Bernadette

Zondag 28 augustus: 22e zondag door het jaar

10u30 Bernard Köhlen

Dinsdag 30 augustus

 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag  1 september

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag  4 september: 23e zondag door het jaar

10u30 Gest.jrd. Hubert Deuss; jrd. Pierre Kleintjens; Fons Strijdonk; Reinhard

en Fien v.d.Brock-Limpens; ovl.oud. Collombon-Köhlen      Schola Gregoriana

Sittardiensis 

Dinsdag  6 september

 9u00 t.e.v. H.Bernadette

Donderdag  8 september: Feest van Maria Geboorte

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 11 september: 24e zondag door het jaar    Kinderwoorddienst

10u30 Jrd. ovl.oud. Arntz-Courage

Dinsdag 13 september: H.Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes

Donderdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 18 september: 25e zondag door het jaar

10u30 t.i.v. gevers     Kinderkoor

Dinsdag 20 september: HH.Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong

Hasang, en gezellen, martelaren

 9u00 Tilke Jetten-Hanckmann

Donderdag 22 september

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 25 september: 26e zondag door het jaar      Kinderwoorddienst

10u30 Jrd. Maria Venhuizen-van Boxtel en ovl.fam.

Dinsdag 27 september: H.Vincentius de Paul, priester

 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard

Donderdag 29 september: Feest: HH.Michael, Gabriel en Rafael, aartsengelen

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
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"DON'T WORRY, BE HAPPY!"

Onlangs waren een 80-tal jongeren uit St.Louis (VS) in Sittard, als voorbereiding

voor de Wereldjongerendagen in Keulen. Enkelen van hen waren op zondag 14 augustus

in onze parochiekerk aanwezig tijdens de H.Mis. In allerlei mediaberichten werden

deze jongerendagen omschreven als "één groot feest", en dat werd ook duidelijk

aan de hand van krantenfoto's en televisiebeelden. Een kerkelijke bijeenkomst één

groot feest? Merkwaardig! Of toch niet? 

Eenzelfde tegenstrijdig gevoel krijg je bij mensen die op bedevaart geweest zijn,

bv. naar Lourdes. Zelf in de ellende zitten, nog meer ellende gezien hebben, en toch

vrolijk teruggekomen. Merkwaardig? Of toch niet? 

Ze worden geholpen door Hem die gezegd heeft: Werpt alle zorgen en lasten op

Mij en Ik zal u verlichten. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Ik stel geen

onmogelijke eisen. God zal zorgen dat Zijn koninkrijk komt! Dat zegt Jezus.

HUISCOMMUNIE

Op vrijdag 2 september (1e vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte

op de 3  etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 1 september) wordte

deze in de rest van de parochie rondgebracht. 

MIVA-COLLECTE

Deze collecte is in onze parochies dit jaar op zondag 4 september. De MIVA zamelt

gelden in om de missionaire werkers in staat te stellen over zo goed mogelijke

vervoermiddelen te beschikken. Dit jaar gaat de speciale aandacht uit naar de

missionaire vliegdienst AMA in Papua (Indonesië), omdat er aldaar praktisch geen

fatsoenlijke wegen zijn.

KINDERWOORDDIENST

Nu de vakantie voorbij is, is er elke 2e en 4e zondag tijdens de H.Mis van 10.30

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

In september is dat dus op de zondagen 11 september en 25 september.  

BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

Op maandag 12 september a.s. is de jaarlijkse bedevaart Sittard-Kevelaer. Zie

ook de poster in het kerkportaal. Kaarten  à i 15,-  zijn tot vrijdag 2 september

verkrijgbaar o.a. op onze pastorie. Een geldig paspoort of toeristenkaart is

vereist. 

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'.

 

SPREEKUUR

Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve

1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
 

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

Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10  

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

Kerkbijdrage : Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

zaterdag 27 aug 19.00 u. Nadienst Jos Wilms

maandag 29 aug 19.00 u. Jrd René Cremers

woensdag 31 aug 14.30 u.

19.00 u.
Huwelijksmis  Guido Vroomen & Kirsten Ebbeling

Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

23  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 3 sept 19.00 u. Frits Ehlen (verjaardag) - Kevin Janssen (voor een goed sla-

gen van een open hart-operatie, hij is pas 3 jaar)

Nadienst Jos Wilms

zondag 4 sept 18.00 u. H.Mis tiv Life Teen

maandag 5 sept 19.00 u. Willy v. Hees en overl. Ouders Keijzers-Franken

woensdag 7 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

24  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 10 sept 19.00 u. Nadienst Jos Wilms

maandag 12 sept 19.00 u. Frits Ehlen
woensdag 14 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

25  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 17 sept 19.00 u. Zeswekendienst Jos Wilms

zondag 18 sept 18.00 u. H.Mis tiv Life Teen

maandag 19 sept 19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 21 sept 19.00 u. Fam Ehlen-Philippen

26  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 24 sept 19.00 u. Jrd Michel Douffet                                      + Pauluskoor

maandag 26 sept 19.00 u. OLV v. Lourdes
woensdag 28 sept 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 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintentie's voor het volgende parochieblad opgeven tot 17 september.
Misintentie’s kunt u opgeven bij Dhr. W.Oostenbrink F4511801, bij
een van de leden van het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.

Overleden
 

Jos Wilms, Einsteinstraat 179 Maastricht, 47 jaar
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Nu de Wereldjongerendagen voorbij zijn....
Afgelopen maand waren duizenden jongeren in Keulen verzameld rond
paus Benedictus XVI. De beelden op televisie en de foto’s in de kranten
lieten een uitbundige menigte zien. In Nederland waren we bijna vergeten
dat het kan: jongeren die enthousiast zijn voor hun geloof. Maar ze bestaan
dus wel degelijk. 
De Wereldjongerendagen zijn nu voorbij. De foto’s bekeken. De
deelnemers halen nog wat herinneringen op. Hoe gaat het nu verder?
Was het een leuke ervaring en blijft het daarbij? Gaan we weer over
tot de orde van de dag? Of houden we als kerk deze keer contact met
de jongeren? 
Praat u wel eens met uw kinderen of kleinkinderen over het geloof? Niet
om ze met geweld naar de kerk te sturen, want dat heeft geen zin. Maar
om te horen wat ze geloven? Praat u wel eens met ze over het evangelie?
Of de idealen van Jezus? Idealen die ook na 2000 jaar nog steeds actueel
zijn en jongeren verrassend genoeg steeds opnieuw blijven aanspreken.
Maar dan moeten ze er wel van iemand over horen…

Meer informatie over  "jongeren en het geloof" in Sittard vindt u bij
Life Teen.
Elke 1  en 3  zondag van de maand is er speciaal voor  jongeren om 18.00e e

u. een heilige Mis en een gezellig samenzijn in de H. Pauluskerk.
Kom gerust eens kijken!

- - - - - - - - - - -

"LEEF  ELKE  DAG  ZO  ALSOF  HET 

UW  EERSTE  EN  LAATSTE  DAG  ZOU  ZIJN".

(van G. Hauptmann, groot Duits schrijver, Nobelprijs 1912)
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