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PELGRIM  EN  ZANG
Laatst mocht ik in Rome zijn. Een prachtige stad maar naast schoonheid tref je daar ook de

mogelijkheid tot diepgang in je leven aan. Een reis moet tegenwoordig toeristisch zijn maar

de gemiddelde katholiek weet echt wel dat zo’n reis ook een andere waarde kan hebben.

Toerist ... durf eens pelgrim te zijn, was ons motto! Eigenlijk doen we dat heel ons leven.

Opvallend is het altijd dat veel mensen je als priester aanspreken en dan willen ze je vertel-

len dat ze zelf ook een mooie reis en vakantie hebben gehad: meestal krijg ik dan te horen

de prachtigste beschrijving van oude kerken in oude (wereld)steden of dorpen. Je hoort

achter het verhaal wel eens het excuus waarom ze dáár wel naar de kerk gingen en hier bij

ons niet! Toch is het daar en hier dezelfde O.L.Heer. Bij die gelegenheid zeg ik wel eens:

jullie weten maar half hoe mooi onze Sittardse kerken zijn. En om enkel schoonheid moet je

niet gaan, je moet naar Hem gaan .....  waar je ook bent! En niet eens een keer. Maar iedere

week. Man en vrouw die elkaar echt liefhebben komen voor elkaar op: 7 maal 24 uur, altijd
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zolang God je tijd geeft. Gelovigen die Christus en zijn kerk liefhebben, zijn er met voort-

schrijdende regelmaat aanwezig: je gaat niet minder naar de kerk maar juist méér. Maar ja,

tegen wie zeg ik dit alles. Je kunt dit alleen aan hen overdragen die op zoek zijn naar die

echte christelijke liefde die Christus ons toevertrouwt in zijn kerk. Daar ontvangen we liefde

in Christus’ woord en sacrament. Niet wij regelen die liefde, maar Hij schenkt ze ons! Heel

wat gelovigen zoeken nog altijd zichzelf in de kerk: ze willen zichzelf horen, in de keuze

van de muziek, in de aankleding, in de teksten enz. Eigenlijk is dat een onjuiste houding: je

moet Hem horen, luister naar Hem in muziek en tekst en laat je daardoor leiden. Natuurlijk

mag men eigen accenten aanbrengen in de liturgie, maar enkel vanuit het aspect van meer

diepgang om nog beter Zijn Woord te horen en te beleven! In Rome waren we ook in

ondergrondse kerk: de catacomben van Calixtus. In de eerste eeuwen van ons christendom

moesten de eerste gelovigen “ondergronds” gaan, niet om te vieren zoals zij gedacht had-

den, maar om Hem te horen, om Hem te ervaren. Door dit alles gesterkt konden zij “boven-

gronds” trouw blijven aan hun christen-zijn. Een prachtig voorbeeld troffen we aan in het

levensverhaal van de Heilige Cecilia. Het is in deze catacombe vermeld omdat zij daar een

tijdlang begraven is geweest. Binnenkort vieren we weer haar feestdag (22 november) en

menig koor heeft dan haar Ceciliafeest. Kerkmuziek en Cecilia? Waarom die combinatie?

Dat komt omdat in de oude martelaarsakten van St. Cecilia staat vermeld: “De muziekin-

strumenten klonken en Cecilia zong terwijl ze met haar hart helemaal bij God was... “ En zo

is haar relatie tot kerkmuziek ontstaan en voor ieder kerkkoor is dat vanzelfsprekend: wie zo

gelooft  – die kan inderdaad zo prachtig zingen! En zo heeft menig koor het levensvoor-

beeld van Cecilia voor ogen om met diezelfde passie en overgave te zingen. We zien verder

in de wereld van beroemde kunstenaars dat Cecilia vaak wordt afgebeeld zittend achter het

orgel o.a. schilderijen van Rafaël, Rubens en Poussin. Haar levensbeschrijving behoort tot

de mooiste heiligenverhalen van de christenheid. Daarbij tref je ook aan dat er legendes om

haar levensverhaal zijn geweven. Waar het om gaat is dat Cecilia door haar ouders wordt

uitgehuwelijkt (1  helft 3  eeuw) aan een heidense jongeman Valerianus. In die tijd werdene e

christenen gruwelijk vervolgd. En dit huwelijk zou haar ondergang kunnen worden. Maar

Cecilia vertrouwt erop dat de Heer haar zal leiden. Ze weet inderdaad haar man te overtui-

gen om puur voor Christus te leven. Deze nam zelfs zijn broer Tiburtius in de overgang naar

het christendom mee. Met zijn drieën probeerden ze - ondanks alle gevaren van die tijd - de

eerste christenen te redden, de zieken en stervenden te verzorgen. Maar dan worden ze

“ontmaskerd” en ook vervolgd. Cecilia moet allerlei vreselijke martelingen ondergaan, werd

zelfs in haar bad met kokend water gedaan, uiteindelijk stierf ze door onthoofding. Later

werd haar lichaam overgebracht naar de St.-Ceciliakerk te Rome, precies op de plaats waar

haar huis stond. Zo’n levensverhaal maakt je stil in de catacombe, maar ook als je later in

die kerk staat. Menig koor gebruikt haar naam om onder die naam te zingen of te musiceren,

of men viert haar Ceciliafeest. We moeten blijven vieren dat zulke mensen durven te leven

vanuit hun geloof. Wie zo vanuit geloof zingt, bidt dubbel!

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand november luidt: ‘Wij bidden dat

overal in de wereld een eind wordt gemaakt aan alle vormen van terrorisme’.



3PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XVII
Er is brand uitgebroken in Susteren en, nog voor de brandspuit er is, arriveert de pastoor. 

Stiefvader Swillens heeft de kanker in de keel en lijdt verschrikkelijk. De pastoor bezoekt

hem dagelijks. Als op een dag Swillens het heel erg te kwaad heeft, klaagt hij tegen de

pastoor: "Was ik maar dood!" "Stil maar", troost deze hem, "ik ga naar de kerk een H. Mis

opdragen en bidden dat je gauw verlost zult zijn."  En zo gebeurde het ook, verklaart de

stiefdochter. Er gaat haast geen dag voorbij, of er is in zijn parochie iets aan de hand, waar

de pastoor aan te pas moet komen. Maar dat heeft hij dan ook aan zichzelf te wijten. Al te

goed is buurmans gek! Als je iemand een vinger geeft, neemt hij je hele hand. Wat men

pastoor Tijssen te verwijten heeft is, dat hij niet beter voor zichzelf zorgt. Dat hij, om maar

iets te zeggen, nachten aan sterfbedden doorbrengt, moet hij zelf weten. Als hij tenminste

meent, dat een mens zonder hem niet in de hemel komt. Als wij hem zachtjes bij een sterf-

bed ingedommeld vinden, dan vinden wij dat hij te ver gaat. Men zou hem eigenlijk tegen

zichzelf in bescherming moeten nemen. Maar hoe? Ook zou men moeten verhinderen, dat

hij zijn huis, zijn linnenkast en zijn keuken leeg draagt terwijl hij zelf ‘s morgens niet meer

eet dan een bord havermoutpap van botermelk en een appel. En als hem ter ore komt, dat

Anneke, de buurvrouw, zich ermee bemoeit en tegen de huishoudster zegt, dat een ei erbij

hem goed zou doen, glimlacht hij en zegt: "vrouwenpraat!" Een heel typische man, die het

af en toe voor zijn huishoudster erg moeilijk maakt. Zijn huishoudster heeft geen leven bij

hem. Altijd komt Jan Rap en zijn maat over de vloer terwijl zij geen enkel recht van spreken

heeft ook als het huishoudgeld niet meer veilig is. Al lang zou Catharina met de noorderzon

verdwenen zijn als ze hem 's avonds op zijn kamer niet zo hard hoorde bidden en zuchten.

En als hij voor het minste of geringste niet zo dankbaar was als een kind. Hij is net een

kind, zegt Catharina, wie laat een kind aan zijn lot over? Dat hij zo'n verschrikkelijk zelf-

vergeten man is, kan hij zelf ook niet verhelpen. Dat hij in zijn doen en laten zo vreselijk op

Iemand begint te lijken die óók te goed was voor de mensen. Al te goed is buurmans gek,

dat is zijn ongeluk! Wat heeft zulk een man dan nog te zuchten en zich op de borst te

kloppen?  Ja, onze pastoor die, als een stervende hem bij louter toeval zonder volle bedie-

ning naar een beter leven ontsnapt, zich met tranen in de ogen afvraagt: "Zou het mijn

schuld zijn, dat die ziel zó naar de eeuwigheid is moeten gaan?" Wanneer hij een bediening

moet gaan doen in Baakhoven of op de Heide, gaat hij, altijd blootshoofds en met de witte

rochet aan op stap en komt dan een dik uur later druipnat thuis. Maar dat is het gekste niet.

Iedereen kan door de regen overvallen worden. Het gekste is, dat je dan zo'n koorknaap,

zo'n aap van een jongen, onder de grote paraplu van de pastoor ziet stappen en de pastoor

met Ons Heer door de regen. Zoiets doet ook vast zijn reuma geen goed. Want waar moet

dat op de duur met hem op uitlopen; al is hij voorlopig nog zo sterk als een paard! Hij

schijnt te ruiken als er ergens onraad is, dat valt geregeld op.  Zo is onlangs een kind in een

gierput gevallen en verdronken; maar nauwelijks had het ongeluk zich afgespeeld of de

pastoor stond er al bij om de moeder te troosten. Bang dat de vader het van vreemden zou

horen, ging hij de man, toen die van zijn werk kwam, tegemoet om hem voor de ergste

schok te bewaren. 

Wordt vervolgd 
Vrij naar Jac. Schreurs m.s.c.” Pastoor-Deken Tijssen van Sittard” 
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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.

ADVENTSKRANS
Zoals voor kinderen het zetten van een schoen bij de schoorsteen, kachel,

open haard of CV-ketel de voorbereiding is op het sinterklaasfeest, zo

zijn adventsrituelen voor ons bijna noodzakelijke inleidingen op het

kerstfeest. Een feest zonder voorbereiding gonst niet na. In ons praten

met kinderen weten we allemaal hoe het moet: Hoeveel nachtjes slapen

totdat je jarig bent? Wat ga je die dag doen? Wie zullen er komen? Ver-

jaardagsfeest! Kerstmis is eigenlijk ook een verjaardagsfeest. Christus in

ons. Ieder jaar wat dieper, wat meer met ons begaan. Dat vergt tijd, be-

zinning, ommekeer. En huisrituelen kunnen daarbij helpen. We weten hoe

we het huis in kerststemming kunnen brengen met versieringen zoals een kerstboom, rode

kleuren en lichteffecten. De opbouw van een kerstsfeer in onszelf kost meer tijd. Enkele

weken. Met een adventskrans kunnen we de sfeer warm en uitnodigend maken. Soms

hebben we een koperen kaarsenkroon die we aanpassen met een groene of paarse slinger,

die de kaarsenhouders verbindt. Soms maken we een krans van dennengroen. Traditie. Vier

kaarsen. Aansteken op zaterdagavond. We kunnen aan elke kaars een betekenis geven.

Bijvoorbeeld de namen van de personen uit het evangelie: Zacharias die te horen krijgt dat

hij vader gaat worden; Maria die van de engel Gabriël te horen krijgt dat zij de moeder van

de Messias zal worden; Elisabet die door Maria bezocht wordt; Johannes de Doper die in

alles Jezus vooruit is: geboorte, bekeringswerk, dood. Het erbij horende verhaal kan worden

voorgelezen: uit de kinderbijbel of uit de grondtekst. Elk jaar opnieuw. In de herhaling zit

de lering. Het voltrekken van een klein ritueel in de huiskamer is het begin van een gesprek.

Na lezing en gebed ontstaat er eventjes een wat gewijde sfeer aan tafel. Goed voor uitleg of

associatie. Advent is ook een tijd van vergeving. En dat zullen we zelf moeten doen. Daar-

om is een traditie in huis zo belangrijk. Ach, een adventskrans in de liturgische ruimte van

het kerkgebouw hangt daar maar te hangen. Elke adventszondag wordt er een kaars meer

aangestoken. Maar dit van oorsprong Duitse gebruik is eigenlijk voor thuis bedoeld. Bij

iedere nieuwe kaars, een nieuwe stap. En die aan elkaar vertellen. En elkaar erin bevestigen.

De verbetering van onze levensweg met behulp van een adventskrans.

EEN GOED GEZIN IS HET HALVE WERK!
Vanaf deze maand staat in de kerk in Limburg een jaar lang het gezin centraal. Gezinnen

zijn belangrijk, want voor iedereen geldt dat dáár de basis voor het leven wordt gelegd.

Iedereen komt uit een gezin. De ervaringen die je in je jeugd opdoet, vergeet je een leven

lang niet meer. Voor veel mensen zijn dat goede ervaringen. Sommige mensen hebben

helaas minder goede herinneringen aan ‘thuis’. Maar dat bewijst eens te meer dat een

evenwichtig gezinsleven belangrijk is: een goed gezin is het halve werk! Het komende jaar

wil de kerk in Limburg het gezin opnieuw onder de aandacht brengen. De positieve effecten

van een goed gezinsleven op ouders en kinderen mogen best weer eens belicht worden.

Maar problemen die zich in een gezin kunnen voordoen mogen niet vergeten worden. Er
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zijn veel gebroken gezinnen die steun verdienen. Natuurlijk is voor de kerk het gezin ook

belangrijk als plek waar het geloof wordt ontvangen én doorgegeven. Het gezin is de kleinst

denkbare vorm een geloofsgemeenschap binnen de grote kerk. Maar wel een heel belangrij-

ke. Ook vanuit de kerk zelf mag meer aandacht besteed worden aan vragen van jonge

ouders: als ik mijn kinderen iets over het geloof wil leren, hoe doe ik dat? Hoe kan ik met

ze bidden? Als ik met het hele gezin naar de kerk ga, is daar dan ook voor kinderen iets te

beleven of krijgen ze alleen maar boze blikken, omdat ze niet stil zitten? Ook onze parochie

zal komend jaar bij diverse gelegenheden het gezin in de schijnwerpers plaatsen. Wellicht

dat u dat komende maand zelf al kunt doen, bij de kaarsen van de adventskrans of de

lichtjes rond de kerststal. De komende feestdagen zijn een goed moment om weer eens stil

te staan bij de waarde van het gezin. Een goed gezin is het halve werk!

ADVENTSCAMPAGNE SOLIDARIDAD: VOOR GEEN GOUD 
Maya's protesteren tegen goudwinning op hun heilige berg. In het departement van San

Marcos in Guatemala graaft een Canadees-Amerikaans mijnbouwbedrijf de, voor de Maya`s

heilige, berg van San Miguel Ixtahuacán af. Goudwinning in een dagbouwmijn. Profiteert

de bevolking mee van deze ‘ontwikkeling’? Nee. Het mijnbedrijf biedt slechts weinig

werkgelegenheid en belasting hoeft het nauwelijks te betalen. Slechts één procent van de

opbrengst blijft in Guatemala. De sociale en milieugevolgen zijn echter nu al voelbaar.

Waterbronnen drogen op, het mijnafval vervuilt de bodem en het water en door een beleid

van verdeel en heers probeert het bedrijf het verzet van de gemeenschappen te verzwakken.

De bevolking verzet zich: want verzet is er. De bevolking wil de mijn niet en vreest de

milieugevolgen die nog in het verschiet liggen. Tegelijk vragen ze aandacht voor de manier

waarop zij willen leven en werken: kleinschalige landbouw, met respect voor mens en

milieu; eerlijke handel in hun producten. Daarin moet de overheid investeren. Een belangrij-

ke medestander van de Mayabevolking van San Marcos is bisschop Ramazzini. Ook de

bisschoppenconferentie van Guatemala heeft zich uitgesproken tegen de mijnbouw en stelt

nadrukkelijk andere ontwikkelingsmodellen aan de orde. Voor geen goud! Het verzet van

de Mayabevolking van San Marcos zette Solidaridad op het spoor van de mijnbouw en de

sociale en ecologische gevolgen daarvan. Het is de roep van de bevolking om gerechtigheid

die ons deed besluiten hun problemen centraal te stellen in de advent van 2006. De Maya’s

verdienen onze solidariteit. Dat is goud waard. Steun daarom de Maya’s in Guatemala. Uw

schenking is nodig voor:

- het ondersteunen van het verzet tegen de mijnbouw, onder andere door leiders te trainen;

- voorlichting over de mijnbouw, de schadelijke gevolgen en de internationale normen;

- emancipatie van de Maya’s: naast Spaans ook onderwijs in de eigen taal. Giro 1804444.

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL
In deze maand november wordt onze aandacht gevraagd voor de verdwijning van de men-

senrechtenactiviste Anna Benny in Papoea-Nieuw-Guinea. Ze verdween een jaar geleden.

Anna Benny voerde onvermoeibaar actie tegen geweld jegens meisjes en vrouwen. Volgens

getuigen is ze verdwenen toen ze haar schoonzus ging helpen die gevangen zat op beschuld-

iging van heksenrij. Moorden in verband met zo genaamde heksenrij in Papoea-Nieuw-

Guinea zijn niet ongebruikelijk. Getuigen verklaren dat zowel Anna Benny als haar schoon-
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zus zouden zijn doodgeschoten. In de schrijfactie van deze maand wordt aan de autoriteiten

gevraagd een grondig en onpartijdig onderzoek naar de verdwijning van Anna Benny en

haar schoonzus in te stellen.  Hoewel zo’n schrijfactie voor haar beiden waarschijnlijk te

laat komt, is ze toch zinvol: als er uit alle delen van de wereld veel van dergelijkke brieven

worden geschreven, gaat daar zeker een preventieve werking van uit. Voorbeeldbrieven om

mee te nemen en te verzenden liggen achter in onze kerk of vraag het aan onze koster of

administratie.  Ook willen we in deze maand ook bidden voor de mensenrechtenactivist

Abdullah al-Mansouri (uit Maastricht) die in Iran gevangen zit en daar waarschijnlijk wordt

gemarteld. Wij bidden om kracht voor hem en zijn familie.

PREEK MGR. F. WIERTZ TIJDENS DAG VOOR LIMBURGSE

PAROCHIEVRIJWILLIGERS, SITTARD 

eerste lezing: Ef. 2, 19-22  evangelie : Lc. 6, 12-16

Vaker staat er in het evangelie vermeld dat Jezus zich terugtrekt in gebed. Meestal vooraf-

gaande aan een grote beslissing. Hij zoekt de stilte van het gebergte

op en brengt er een nacht biddend door. In het verborgen gesprek

met Hem die Hij zijn Vader noemt, maakt Hij zijn keuze. Nog vroeg

in de morgen roept Hij zijn leerlingen bij zich en kiest uit hun mid-

den er Twaalf uit. 

Twaalf met namen genoemd. Heel persoonlijk klinkt dat. Heel per-

soonlijk is dan ook hun roeping en hun zending. Gezondenen gaan

zijn heten. Want dat is de betekenis van dat woord "apostel" waar-

mee zij aangeduid worden. Geroepen, gezonden om Jezus' Blijde

Boodschap mee uit te dragen, om zijn dienstwerk voort te zetten.

Twaalf kiest Hij eruit. Twaalf stamvaders van dat nieuwe Godsvolk,

de Kerk van Jezus Christus. Onder hen Simon, bijgenaamd de IJve-

raar en Judas Taddëus, de broer van Jakobus. De twee apostelen van wie wij vandaag in de

liturgie de feestdag vieren. 

Een heel persoonlijke keuze als vrucht van Jezus' nachtelijk gebed! In dit verlenen van het

apostelschap gaat het namelijk om meer dan alleen maar het verlenen van een paar te

vervullen taken. Een innerlijke bezieling moet op deze apostelen overslaan, een vonk

overspringen, vuur van de heilige Geest in hen gaan branden. Wij kennen de levensloop van

deze mannen Gods. Met hart en ziel hebben zij zich ingezet voor hun apostolaat, ja uitein-

delijk voor hun Heer en zijn Kerk hun leven gegeven. Maar wij weten ook dat zij om hun

eigen zwakheid te boven te komen altijd aangewezen bleven op Gods genadehulp. Een van

hen, de andere Judas, ging zelfs aan zijn verraderlijke zwakheid ten onder. Vanaf dat

allereerste begin stonden overigens deze apostelen - zoals ook later hun opvolgers - er niet

alleen voor. Van alle zijden omgaven hen medewerkers. Medewerkers in wie eveneens dat

vuur van de heilige Geest aangewakkerd was; die inspirerende bezieling om in de Kerk van

de Heer mede werkzaam te zijn. Sint Paulus spreekt in de lezing over de Kerk als "gebouwd

op het fundament van de apostelen en de profeten". Het ambt in de opvolging van de

apostelen is in de Kerk onmisbaar. Maar evenzeer ook de mannen en vrouwen die door hun

vrijwillig dienstwerk "het huis" van de Kerk fundamenteel mee blijven dragen. 
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"Profetisch" mogen zij heten, want hun motivatie en inspiratie komen uit de heilige Geest.

"Profeten". Dat zijn toch door de Geest bezielde mannen en vrouwen! Het huis van de Kerk

is mede op hen gebouwd! De Kerk wordt door Sint Paulus graag beschreven als huis, als

heilige tempel, als een bouwwerk. Ben je eenmaal in dat huis binnengetreden, zegt hij, dan

hoef je je geen "vreemdelingen en ontheemden" meer te noemen. Je loopt er niet als een

vreemde rond. Je hebt er een thuis gevonden. Die Kerk is iets van jezelf geworden, dat je

niet wilt kwijtraken, dat je heel bijzonder ter harte gaat. Daarom wil je erin meedenken, erin

meewerken. In dat huis van de Kerk ben je "medeburger van de heiligen", d.i. van alle in de

doop geheiligden. En als "medeburger" ga je je dan ook medeverantwoordelijk voelen. Het

zijn gedachten die op deze Diocesane Vrijwilligersdag ons een heel concreet beeld voor

ogen stellen. Met vreugde en dank constateren wij namelijk dat zeer velen die medeverant-

woordelijkheid voor het Kerkgebeuren zijn gaan beseffen. Naar schatting zijn in onze

parochies nagenoeg meer dan 40.000 mannen en vrouwen als vrijwilliger werkzaam op een

of ander terrein van de geloofsgemeenschap. Vandaag kunnen wij hier in Sittard in de

onderdelen van het programma ons een voorstelling vormen van die verschillende parochi-

ele terreinen. Wij kunnen ervaringen uitwisselen, en voor alles wij kunnen elkaar sterken en

bemoedigen in ons werk voor de Kerk. Want dat mag duidelijk zijn: zonder het vele werk

van de vrijwilligers, is het Kerkgebeuren inmiddels ondenkbaar geworden. Wij kunnen

vanuit de leiding van dit bisdom al die mannen en vrouwen niet genoeg dankbaar zijn voor

hun belangeloze inzet, voor hun daadwerkelijke liefde voor de Kerk. U, de hier aanwezige

vrijwilligers, u vertegenwoordigt deze grote groep. Dank aan u allen. Het vuur van de

Heilige Geest is in de doop in uw leven gaan branden. U wilt dat licht niet voor u zelf

houden. Neen, u wilt die vonk doen overspringen op anderen. U wilt de Kerk ook in onze

dagen levend houden, een vitale gemeenschap die leeft uit het geloof in Christus, uit zijn

liefde voor iedereen. Graag wil ik - naast mijn dank - u ook aansporen om uw inzet voort te

zetten. En dat niet alleen vanwege het schrijnende priestertekort en de daarmee samenhang-

ende schaalvergroting van zielzorgeenheden! Neen, op de eerste plaats omdat u vanuit uw

doop- en vormselgenade deze taak binnen de Kerk toekomt: samen de Kerk tot een huis

waar mensen, vooral ook jonge mensen, zich thuis gaan voelen. "Binnen de gemeenschap

van de Kerk is de activiteit van de lekengelovigen zo noodzakelijk dat zonder hun inzet het

apostolaat van de bisschoppen en priesters zelf meestal zijn volledig resultaat niet kan

bereiken". Het letterlijk de woorden van het Tweede Vaticaans Concilie ( Decreet over het

lekenapostolaat, nr. 10). En in het spoor van het Concilie hebben vele kerkelijke documen-

ten in de afgelopen decennia tot deze medeverantwoordelijkheid en medewerking binnen de

Kerk aangedrongen. De actieve participatie van alle gelovigen staat ook centraal in ons

diocesaan proces van herstructurering en vitalisering van parochies. Een gewenningsproces

is nodig om ten volle de eigen plaats van de leken-gelovigen te gaan beseffen en te gaan

waarderen. In elk geval, parochies waar de kerkgemeenschap niet mede door vrijwilligers

gedragen wordt, hebben -dat kunnen we in alle openheid zeggen- weinig toekomstperspec-

tief! Daarom, blijven wij gezamenlijk werken aan de toekomst van de Kerk hier in Limburg!

Van de heilige Gregorius de Grote stamt het woord: "In de heilige Kerk is ieder een steun

voor de anderen, en de anderen een steun voor ieder" (Hom. in Ez. II, 1,5).

Jezus riep de Twaalf en zond hen uit. Na een vurig gebed. Volgen wij Hem hierin na.

Bidden wij mét Hem om opvolgers in het apostolisch ambt, om priesters en diakens. Bidden

wij om werkers in Gods wijngaard, pastoraal-assistenten, catechisten en pastorale werkers.
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En dat het vuur van Gods heilige Geest velen mag bezielen om als vrijwilliger de Kerk van

dienst te zijn. De Kerk is het huis dat voor allen openstaat en ten dienste van allen. Amen.

MARIAPARK IN SITTARD MAAKT KANS OP 1 MILJOEN EURO!
Op zaterdag 9 december om 20:20 uur bij de AVRO op Nederland 2.

Het Mariapark aan de Oude Markt is door de BankGiroLoterij en Endemol uitgekozen als

enige Limburgse Monument voor het nieuwe televisieprogramma BGL Restauratie dat de

AVRO komende maanden uit zal zenden.  Het programma is een soort “Idols” voor monu-

menten. Er zullen 5 voorrondes plaatsvinden waarin elk 3 monumenten verspreid over heel

Nederland aan bod komen. De kijkers bepalen wie doorgaat naar de finale. Het Mariapark

zit in de aflevering die op zaterdag 9 december wordt uitgezonden. 

Komt het Mariapark in de finale op 23 december als winnaar uit de bus, dan krijgt het van

de BankGiro Loterij de hoofdprijs van maximaal 1 miljoen euro die  besteed moet worden

aan de hoognodige restauratie. De restauratiekosten zijn begroot op i 1.100.000. Het

Mariapark, een 19de eeuwse overdekte kruisgang, doet onder meer dienst als opvang voor

pelgrims van de basiliek. Het neogotische gebouw is aan het verzakken als gevolg van een

instabiele ondergrond. Als er niets gebeurt zal het gebouw binnen afzienbare tijd geheel of

gedeeltelijk instorten. Het torentje moet nu al gestut worden. Na de restauratie krijgt het een

publieke functie.

Het Mariapark is er dus bij gebaat dat zoveel mogelijk mensen naar het programma kijken

en op het gebouw stemmen. Deze oproep geldt speciaal voor de lezers van het parochieblad.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 Seph Castro, namens bestuur Aartsbroederschap.

KINDER-KERSTSPEL.
Op zondag 17 december a.s.  Zal in Zalencentrum “Oos Kaar” aan de Geldersestraat te

Overhoven om 15.00 uur een kerstspel worden opgevoerd door kinderen in de leeftijd van 4

tot 14 jaar oud. De titel van dit kerstspel luidt: De Kerststal van God. Het is een toneelstuk

met muziek, zang en dans. Een origineel kerstverhaal waarin de ster van Betlehem een

belangrijke rol speelt, een ezeltje een belangrijke taak krijgt en het herdertje, het wasmeisje

en de herbergier al helemaal onmisbaar zijn...

Kortom een kerstspel voor jong en oud. Kom kijken en geniet van dit prachtige spel op

zondag 17 december. Entrée: i 2,50.

JEUGD EN JONGEREN
Hightime voor tieners en jongeren: ‘deeper’ 

Jaarlijks organiseert de Katholieke Charismatische Vernieuwing, één van de nieuwe bewe-

gingen in de R.K. Kerk, het Hightime festival voor 12- tot 18-jarigen. Dit jaar wordt het

festival gehouden van woensdag 27 t/m zaterdag 30 december, met als thema ‘deeper’. In

het Jongerencentrum in Helmond zijn sprekers en diverse workshops (onder meer sporten,

muziek, breakdance). De band ‘The Fruits’ (voorheen bekend als de ‘Burning Preesteeps’)

verzorgt de muziek. 

Folders, informatie en opgave: Jongerencentrum in Helmond, Prins Karelstraat 100, 5701

VM Helmond, tel.: 0492 477657, e-mail: jongeren@kcv-net.nl of: tieners@kcv-net.nl. 



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

Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

Pastoor-Deken W. van Rens, Kloosterplein 10, ? 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24, ? 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ? 4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ? 4528072

Noodnummer ? 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

WKJ Winterdriedaagse 

Tussen Kerst en Oud & Nieuw biedt de Werkgroep Katholieke jongeren (WKJ) jongeren de

mogelijkheid om met leeftijdgenoten er een paar dagen tussenuit te gaan. Traditiegetrouw

gaan de deelnemers tijdens deze Winterdriedaagse met een veertigtal jongeren naar een

rustige, landelijke locatie. Daar wordt in een aantal lezingen het thema van het weekend

nader uitgewerkt. Daarnaast is er voldoende tijd voor ontspanning en uitstapjes in de

omgeving. Dit jaar wordt de Winterdriedaagse gehouden van 27 t/m 29 december, de

locatie is nog niet bekend. 

Meer informatie: www.wkj.nl 

BIJBELAGENDA 

Cadeautip voor in de schoen of onder de kerstboom, of om zelf te houden: de bijbelagenda

2007. Ook in 2007 confronteert de Bijbelagenda 365 van Aktie 365 Gods woord met

spreuken en gedachten uit de literatuur, de wetenschap en de politiek. Beide wijsheidsbron-

nen krijgen door deze methode een extra dimensie en hun confrontatie nodigt de gebruiker

uit om zich in zowel de bijbel als de menselijke wijsheid te verdiepen, hopen de samenstel-

lers. Zoals gebruikelijk verschijnt deze agenda in twee edities: de Bureau-Bijbelagenda 365

(i 11,-) en de Bijbelagenda in zakformaat (i 4,50). Beide prijzen zijn inclusief verzenden,

overmaken o.v.v. adres op rekeningnummer 452819881, ABN-AMRO Maastricht t.n.v.

Aktie 365.

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 12 november: Klaproosdag

Om 10.00 uur vindt in de St.-Petruskerk de jaarlijkse oecumenische dienst plaats ter

nagedachtenis aan de talloze geallieerde militairen die in de Tweede Wereldoorlog hun

leven gegeven hebben voor onze bevrijding.

Zondag 19 november: in de St. Petruskerk wordt door het Gemengd Koor "Zanglust" 

uit Geleen de H Mis van 11u30 opgeluisterd.

Zaterdag 25 november: vw Ceciliafeest zingt om 18.00 uur het St.-Petruskoor

Zondag 26 november: Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, laatste zondag van het

Kerkelijk Jaar en afsluiting van liturgisch jaar B. Traditiegetrouw worden de gezangen

tijdens de Hoogmis van 11.30 uur in de Grote Kerk verzorgd door de Schola Gregoriana

Sittardiensis.
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Vrijdag 1 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van 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

de parochiegeestelijkheid of middels een telefoontje naar de administratie.

Zondag 3 december: Eerste zondag van de Advent, begin van het nieuwe kerkelijk jaar,

een C-jaar. Op de eerste drie zondagen van de Advent is er om 16.30 uur Vesperdienst in

de St.-Michielskerk, niet op 24 december want dan begint de kerstavond.

Donderdag 7 december: en op de overige twee donderdagen in de Advent (14 en 21

december) wordt de avondmis van de Grote Kerk verplaatst naar de St.-Michielskerk. Na

het H. Uur of het Lof blijft de kerk tot 21.00 uur geopend.

Vrijdag 8 december: Hoogfeest van de Onbevlekt Ontvangenis van de Heilige Maagd

Maria, patrones van ons bisdom.

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!

OVERLEDEN

Joop Geene, Walramstraat 46, 69 jaar † 11-10-2006 

Mia Schumans-Geraedts, Odasingel 247, 82 jaar † 15-10-2006

Paul Schurgers, Markt 27, 72 jaar † 23-10-2006

Hub Knops, Lichtenberg 13, 75 jaar † 29-10-2006

Neske Tummers-Dols, Pres. Kennedysingel 24, 90 jaar † 31-10-2006

    Betje Max-Zwakhalen, Odasingel 295, 77 jaar † 5-11-2006

    Mieke van de Ven-Wintgens, Parklaan 32, 81 jaar, † 5-11-2006

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

REGINA CARMELI
* Eerherstelviering op donderdag 30 november (de donderdag vóór de eerste vrijdag)

Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan

14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie
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De zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus nodigen allen uit

die samen met ons op zondag in aanbidding bij Jezus aanwezig willen zijn

en/of het avondgebed van de Kerk (de vespers) met ons willen meebidden:

Zondag na de 1e vrijdag:

16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

Woensdag 15 november: Reizen in de wereld van de ziel. 

1  Conferentie naar teksten van Teresia van Jezus, stichteres ongeschoeide karmelietessen;e

O.l.v. Pater Frans Vervooren OCD en mevrouw Mia Cleef

van 14.00 tot 16.00 uur

Kosten: i 13,50 per keer (incl materialen, koffie en thee)

Weekend voor jongeren 16-25 jaar (kosten i25,00 indien mogelijk)

8 december 18.00 u  - Zondag 10 december 16.00 uur

inlichtingen Zr Elvira Maria F 046-4525380 srelviramaria@home.nl

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

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

HEILIG UUR
Op donderdag 30 november houden wij het maandelijks biduur voor

roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan

God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde

Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om

op de vooravond van elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toege-

wijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden voor genoemde inten-

ties. De bewoners van een aantal straten krijgen elke maand een speciale

uitnodiging. Voor deze maand zijn dat: Gats, Gruizenstraat, Deken

Haenraetsstraat, Haspelsestraat, Heinseweg, Helstraat, Jubileum-

straat, Julianaplein, Kapittelstraat, Kastanjelaan. 

L L L Doe mee aan het in stand houden van ons parochieblad!!  Zie hier-
voor inlegbladzijde met acceptgiro  in het midden van dit parochieblad!!

Iedere bijdrage - hoe klein of groot ook  - is welkom!!

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

uiterlijk 8 december 2006 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-
mail adres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer 10365
75 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard
o.v.v. misintentie en datum.
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ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 11 november H. Martinus (van
Tours), bisschop

18.00 uur plev Jan Schrijen; nad. Joop Gee-
ne, Mia Schumans-Geraedts, Paul Schurgers,
Hub Knops, Neske Tummers-Dols

(Jeugdkoor)
Zondag 12 november twee-en-dertigste
zondag door het jaar
10.00 uur Dienst Klaproosdag (Petruskoor)

11.30 uur gestpljrd Elly Eijckeler-Tummers

en Victor Eijckeler, overl. ouders Scheen-

Reijgersberg; gestplev uit dankbaarheid (vw.

fam. van Aubel), pljrd overl. oud. Schillings-

Houben, Adje Chau; plev overl. ouders Leo-

nard Dieteren en Maria Brandts uit dank-

baarheid,  ouders van Binsbergen-Geenen,

Harry Cobben, Martijn Canisius t.g.v. zijn

verjaardag, tevens ter herdenking overleden

fam Canisius-van Leeuwen (Michielskoor)

Maandag 13 november

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen; pljrd voor overleden ouders Leo-

nard Dieteren en Maria Brandts uit dank-

baarheid

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoe-

nen en em-past. Eduard Hoenen, 1  jrd Leone

Dewever

Dinsdag 14 november

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close; ev ouders

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. Wys-

zenko, Meerts en Hendriks

Woensdag 15 november

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Thea Scheers, Maria Kis-

sels en familie, overl. oud.Hendriks-Stöcker;

ev Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika

Donderdag 16 november

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev M. Tummers-Schoonenberg

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 17 november H. Elisabeth van

Hongarije

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar Kap-

tein-Haagmans, Fine Close

Zaterdag 18 november

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen; ev overl. fam. Gieskens-Muyres en

overl. fam. Corbeij-Kerrens

18.00 uur pljrd overl. ouders Meijntz-Main-

tz en Wim Koolen, Paula Frenken-Heemels;

plev Fien Meuwissen-Zweifenning vw buurt

Lindenhof, uit dankbaarheid vw gebedsver-

horing v. Moeder Maria-Theresa Tauscher,

voor alle levende en overleden leden van de

Philharmonie; nad. Joop Geene, Mia

Schumans-Geraedts, Paul Schurgers, Hub

Knops, Neske Tummers-Dols (samenzang +

ensemble Philharmonie)

Zondag 19 november drie-en-dertigste

zondag door het jaar

11.30 uur gestpljrd overl. ouders de Kok-

Muller, Jo Peeters, overl. ouders en

grootouders Schrijen-Heltzel; Theo

Hochsten-bach, Gertrudis Hochstenbach-

Zinken en de dochters Thea en Marjo; pljrd

Jeanny Queisen-Wessels, Zef Kil, Johan

Paulus; plev overl. familieleden Pier-Weij-

zen, Harry Cobben, levende en overleden

leden en ereleden van gemengd koor Zang-

lust en voor de zielerust van Wim Verpoort

(Zanglust Geleen)

Maandag 20 november

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen

19.00 uur gestev levende en overl. leden

fam. Janssen-de Ponti

Dinsdag 21 november Opdracht van de

heilige maagd Maria in de tempel

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie;

ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, 

fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
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Woensdag 22 november H. Cecilia, maagd

en martelares

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen

19.00 uur gestev overledenen van de fam.

Feron-Hoenen; ev Hendrika Oomens en haar

broer Adrianus

Donderdag 23 november

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen; ev overl. vd fam. Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev Riet Willems; ev overlede-

nen van de fam. Smeets-Bouwels

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 24 november HH. Andreas Déng-

Lac, priester en gezellen, martelaren van

Vietnam

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peu-

len en zonen Jozef en Martin

Zaterdag 25 november

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen; overl. grootouders Simonis-Tum-

mers en ouders Hage-Simonis

18.00 uur plev. Lies Meuwissen-Schmeits,

bgv 80  verjaardag, Fien Meuwissen-Zwei-e

fenning (vw buurt Lindenhof); nad. Joop

Geene, Mia Schumans-Geraedts, Paul

Schurgers, Hub Knops, Neske Tummers-

Dols (Petruskoor)

Zondag 26 november Hoogfeest, Christus

Koning van het Heelal 

11.30 uur gestpljrd overl. ouders Odeker-

ken-Mannens; gestev. overl. ouders Bis-

schops-Maessen en alle overleden familiele-

den, overledenen van de fam. H. Canisius-

Baggen; plev Harry Cobben (Schola Sittar-

diensis) 

Maandag 27 november

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. ouders en grootou-

ders Dols-Peters; ev uit dankbaarheid voor

een 75  verjaardage

Dinsdag 28 november

08.00 uur gestev.  echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev. overleden echtpaar

Meulenberg-Kleuters

Woensdag 29 november

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

Donderdag 30 november Feest H. Andre-

as, apostel

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes

19.30 uur Heilig Uur (samenzang)

Vrijdag 1 december 

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers, echt-

paar Schickx-Tummers; gestev tev. Het Hei-

lig Hart van Jezus; plev ouders Smeets-Ren-

kens en Mieke, Riet Pfennings-van Sant-

voord (vw buurt Paardestraat), voor roeping-

en van heilige priesters en voor vrede

Zaterdag 2 december

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen; ev. v. priesterroepingen in parochie,

dekenaat en bisdom

18.00 uur plzwd Mia Schumans-Geraedts;

pljrd Didier Liem; plev levende en overlede-

nen v/d fam. Dieteren en de fam. Hellbach,

Truus en Zef Triepels-Jansen, Fien Meuwis-

sen-Zweifenning (vw buurt Lindenhof); nad.

Paul Schurgers, Hub Knops, Neske Tum-

mers-Dols (Jeugdkoor)

Zondag 3 december Eerste Zondag van de

Advent

11.30 uur gestpljrd Herman Boelens; ge-

stev. em. deken Leo Feiter en Anna en Maria

Feiter; pljrd Lambert van Mousch, Frits Col-

lombon en Tilly Koenen; plev levenden en

overlede-nen vd fam. Spanjaard, Miny

Reijnders-Kuijpers, levende en gestorven

fam. Peters-Frings, Harry Cobben, Koos

Simons vw zondagmorgenclub (samenzang)

Maandag 4 december

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen; ev. ter ere van de H. Geest voor al-

len, die in ons bisdom en in de parochies zijn
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gesteld om leiding te geven

19.00 uur plev ouders de Wever-Brouwers

en zoon Léon, echtpaar Keymis-Buyink

Dinsdag 5 december

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen;

ter ere van de H. Engelbewaarders uit dank-

baarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes

Woensdag 6 december

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen; ev t.e.v. St. Joseph voor goede ge-

zinnen en de moed om godsdienstig te leven,

Martin Meuwissen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke,  fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

en Mgr. Ben Janssen 

Donderdag 7 december H. Ambrosius,

bisschop en kerkleraar

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur in de Michielskerk, ook het Lof

Vrijdag 8 december Hoogfeest Onbevlek-

te Ontvangenis van de heilige maagd

Maria, tevens patroonsfeest vh bisdom

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-Peu-

len en zonen Jozef en Martin

Zaterdag 9 december

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur gestev overl. echtpaar Bessems-

Neilen; 1  pljrd. Jan Janssen; plev Wil Mar-e

tens, fam. Gerard Driessen-Hermans en Ma-

rie Louise Pieters-Driessen, Fien Meuwis-

sen-Zweifenning (buurt Lindenhof), nad Hub

Knops, Neske Tummers-Dols (samenzang)

Zondag 10 december Tweede Zondag van

de Advent

11.30 plzwd. Paul Schurgers; gestpljrd

overl. ouders Pfennings-Hafkamp, overleden

ouders Tacken-Crolla; overledenen van de

fam. Spanjaard, overleden van fam. Kelders-

Schulpen; plev voor overleden ouders Leo-

nard Dieteren en Maria Brandts uit dank-

baarheid, Harry Cobben, Koos Simons, Tity

Schelberg-Cortenraad (Petruskoor)

Maandag 11 december

08.00 uur pljrd voor overleden ouders Leo-

nard Dieteren en Maria Brandts uit dank-

baarheid

19.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen,

overleden echtpaar Kaptein-Haag-mans

Dinsdag 12 december

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Woensdag 13 december H. Lucia, maagd

en martelares

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen van de fam.

Feron-Hoenen

Donderdag 14 december H. Johannes van

het kruis, priester en kerkleraar

08.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur in de Michielskerk, ook het Lof

Vrijdag 15 december

08.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen, Lies Roppe en overl. v.d fam.

Roppe-Kissels

19.00 uur gestev overl. echtpaar Hosman-

Flood, overl. ouders van Groenendaal-van

Leersum; jrd. Irma Jamar-Klings; ev voor

Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika

Zaterdag 16 december

08.00 gestev. overl. echtp. Caulfield-Tholen

ST.-M ICHIELSKERK

Zondag 12 november twee-en-dertigste

zondag door het jaar

08.30 uur gestpljrd Ber Daniëls;

09.30 uur plev overl. ouders van Giesen-

Narin en H. Lutz (samenzang)

17.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen (Life-teen)

Zondag 19 november drie-en-dertigste
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zondag door het jaar

08.30 uur Sint Elisabethvereniging; plev

Nenette Oosterwijk-Corbey, ouders

Schmeits-Lahaye

09.30 uur fam. Derrez (samenzang)

17.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen,

Zondag 26 november Hoogfeest, Christus

Koning van het Heelal 

08.30 uur  tev OLVrouw van Lourdes

09.30 uur v zieke pelgrims (samenzang)

17.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen (Life-teen)

Zondag 3 december Eerste Zondag van de

Advent

08.30 uur tev H. Bernadette en OLVrouw

09.30 uur gestplev E. Derrez-Gieskens (sa-

menzang)

16.30 uur Vespersdienst

17.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 7 december H. Ambrosius,

bisschop en kerkleraar

19.00 uur gestev overleden echtpaar Meu-

lenberg-Kleuters

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Zondag 10 december Tweede Zondag van

de Advent

08.30 uur fam. Jessen

09.30 uur gestpljrd. Jack en Gerty Hage-

Simonis en familie (samenzang)

16.30 uur Vespersdienst

17.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen (Life-teen) 

Donderdag 14 december H. Johannes van

het kruis, priester en kerkleraar

19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-Eyc-

keler, echtp. Keymis-Buyink, jrd v overle-

den ouders Lammerschop-Cox,  zoon Jan en

dochter Mia

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

Zondag 12 november twee-en-dertigste
zondag door het jaar
10.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen; jaardienst Emiel Cals; hulp en zegen
voor jarige dochter en haar gezin, ouders
Schroten-Coenen en kinderen.
Dinsdag 14 november
08.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen; zegen over Corrie Meyer en voor
Anthony Gan
Woensdag 15 november
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen;
voor een goede reis en behouden thuiskomst
Donderdag 16 november
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, voor
overl.  moeder en twee zussen
10.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen;
voor familie G. Joosten-Gonera en voor
Margriet Roebroek en zegen over de familie
Vrijdag 17 november H. Elisabeth van
Hongarije
08.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-

Tholen; zegen over Sandra Young en familie
Zaterdag 18 november
09.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen; zegen over Corrie Meyer en kracht
en vertrouwen voor de zieken
Zondag 19 november drie-en-dertigste
zondag door het jaar
10.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 21 november Opdracht van de
heilige maagd Maria in de tempel
08.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen; zegen over Anthony Gan
Woensdag 22 november H. Cecilia, maagd
en martelares
08.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen, zegen over zoon 
Donderdag 23 november
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, zegen
over familie
10.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen; voor Jo en overl. fam. Jung-Gunera
Vrijdag 24 november HH. Andreas Déng-
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Lac, priester en gezellen, martelaren van
Vietnam
08.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen; voor overl. moeder en zussen
Zaterdag 25 november
09.00 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen, voor overl. fam. Arnoldts-Thissen
Zondag 26 november Hoogfeest, Christus
Koning van het Heelal 
10.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen; jaard. v Mia en Wim Lubbers, v
overleden  echtgenoot
Dinsdag 28 november
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 29 november
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 30 november Feest H. Andre-
as, apostel
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, zegen
over Sandra Young en fam.
10.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen; v
Margriet Roebroek en zegen over de fam.
Vrijdag 1 december 
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 2 december
09.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 3 december Eerste Zondag van de
Advent
10.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen,
voor alle levende en overl. leden v.d Aarts-
broederschap
Dinsdag 5 december
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 6 december
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 7 december H. Ambrosius,
bisschop en kerkleraar
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, zegen
over Sandra Young en fam.
10.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 8 december Hoogfeest van de hei-
lige maagd Maria, tevens patroonsfeest
van het bisdom
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 december
09.00 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 10 december Tweede Zondag van
de Advent
10.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen,
zegen over Andrew Young en fam; voor
overleden vriendin
Dinsdag 12 december 
08.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen, voor overl. fam. Arnoldts-Thissen
Woensdag 13 december H. Lucia, maagd
en martelares
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 14 december H. Johannes van
het kruis, priester en kerkleraar
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev. overl. echtp. Caulfield-
Tholen, voor fam. G. Joosten-Gonera en
voor fam. v.d. Sanden-Claessen
Vrijdag 15 december
08.30 uur gestev. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 16 december
09.00 uur gestev. 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

L L L Doe mee aan het in stand houden van ons parochieblad!!  Zie
hiervoor inlegbladzijde met acceptgiro  in het midden van dit parochie-

blad!! Iedere bijdrage - hoe klein of groot ook  - is welkom!!
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Parochie H. Bernadette - Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F 4512275
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24 F 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 F 4513381
    Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 F 4528072

 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Giro 157.19.73

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

banknummer: 14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H.Bernadette

Zondag 12 november: 32e zondag door het jaar    Schola Gregoriana Sittardiensis 
10u30 Zwd. Hub Coenen; jrd. Jan Zarubajko    nadienst: Thei Jetten; Joseph Coenen
Dinsdag 14 november
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 16 november: H.Gertrudis, maagd
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 19 november: 33e zondag door het jaar   Gemengd koor en Schola 
10u30 Hub Coenen ns de buurt    nadienst: Thei Jetten; Joseph Coenen
Dinsdag 21 november: opdracht van de heilige maagd Maria in de tempel
 9u00 Gest. H.Mis fam. Jennen-Palmen
Donderdag 23 november: H.Clemens I, paus en martelaar
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 26 november: Christus, Koning van het Heelal      Kinderkoor
10u30 Zwd. Thei Jetten; jrd. Michel Ehlen; 1e jrd. Guy van Kempen; Annemie

v.Kempen-Köhnen    nadienst: Joseph Coenen    
Dinsdag 28 november: Z.Maria Helena Stollenwerk, maagd 
 9u00 t.e.v. H.Bernadette 
Donderdag 30 november: feest van de H.Andreas, apostel
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag  3 december: 1  zondag van de advent      Schola Gregoriana Sittardiensis e

10u30 Jrd. Bernard Köhlen; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; ovl.oud. Jacobs-
Beursgens; Hub Coenen ns de buurt; Albert Pfennings vw verjaardag   

Dinsdag  5 december
 9u00 Gest. H.Mis Jacob Korsten en Elisabeth Schmeitz
Donderdag  7 december: H.Ambrosius, bisschop en kerkleraar
 9u00 Gest.jrd.echtg. Canton-Hermanns; roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze

leven 
Zondag 10 december: 2  zondag van de advent     (Solidaridad)e

10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen      Kinderkoor
Dinsdag 12 december: H.Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge 
 9u00 gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette 
Donderdag 14 december: H.Johannes van het kruis, priester en kerkleraar 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven



18 10  jaargang - nr. 1 - 11 november 2006e

OVERLEDEN
11 oktober: Thei Jetten (84 jaar), G.Franquinetstraat 1
12 oktober: Joseph Coenen (72 jaar), R.de Beerenbrouckstraat 21
17 oktober: Dien Bergmans (91 jaar), Odilia, voorheen Odaflat
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

GEDOOPT
Op 15 oktober werd gedoopt: Fleur Frenken, C.Klinkenbergstraat 10
Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de
hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goed christenen.

KINDERWOORDDIENST
Op de zondagen 12 en 26 november en op 10 december is tijdens de H.Mis van 10.30 uur
kinderwoorddienst. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar. 

'BIE ZEFKE'
De collecte op zondag 15 oktober voor het inloophuis voor zwervers en daklozen 'Bie Zefke'
heeft , 127,84 opgebracht. Dank aan alle gevers!

WERELDMISSIEDAG
De collecte op zondag 22 oktober voor Wereldmissiedag heeft , 108,48 opgebracht. Dank
aan alle gevers!

ST.CECILIA
Op zondag 19 november viert het parochiekoor het St.Ceciliafeest. Ze doen dat net zoals
vorig jaar samen met de Schola Gregoriana Sittardiensis. Beide koren zullen in de H.Mis
van 10.30 uur zingen. Tijdens deze H.Mis zullen ook de koorjubilarissen van dit jaar gehuldigd
worden.

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 1 december (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte ope

de 3  etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 30 november) wordt deze ine

de rest van de parochie rondgebracht. 

KERKBALANS 2006: DAAR GEEF JE VOOR 
We zijn bijna weer in de laatste maand van het jaar aangekomen en dan is het gebruik u
te herinneren aan uw kerkbijdrage. Mogen we op u rekenen? U kunt uw kerkbijdrage
overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette, Baandert 23, Sittard-
Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'.

ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD
Op de 2e zondag van de Advent (10 december) zal een collecte aan de kerkdeur gehouden
worden voor de jaarlijkse adventsactie 'Solidaridad' voor de Kerk in Zuid-Amerika. 

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 A. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

 

32  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 11 nov 19.00 u. OLV van Lourdes                                         + Pauluskoor 

maandag 13 nov 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 15 nov 19.00 u. H.Mis uit dankbaarheid Sammingel

33  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 18 nov 19.00 u. OLV van Lourdes                                         + Pauluskoor

maandag 20 nov 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 22 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

34  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 25 nov 19.00 u. Jrd Overleden ouders Könings-Salden
Jrd Vic Hendriks en overleden ouders Hendriks-Spijkers

maandag 27 nov 19.00 u. Louw Schoenmakers (verjaardag)

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

1  ZONDAG VAN DE ADVENTE

zaterdag 2 dec 19.00 u. Frits Ehlen (verjaardag)                               + Pauluskoor     

maandag 4 dec 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 6 dec 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

2  ZONDAG VAN DE ADVENTE

zaterdag 9 dec 19.00 u. OLV van Lourdes

maandag 11 dec 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 13 dec 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 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u tot 2 december opgeven bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, W. Oostenbrink 4511801, leden van het priesterteam,
kerkbestuur of kosteres.
Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 (toegang via oprit):
Elke zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur



10  jaargang - nr. 1 - 11 november 2006e
20

Gedoopt (worden)
Kyan Horn, Korenstraat 9
Priscilla Scheffers, Eisenhowerstraat 681
Floortje Bongartz, Ridgewaytraat 18
Fleur Triepels, Batavenstraat 5

Wij bidden dat Kyan, Priscilla, Floortje en Fleur onder de goede zorgen van hun
ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele
geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen.

Mensen in de kerk: de klussers
Elke parochie kent tientallen, soms honderden, vrijwilligers die een belangrijke
rol spelen in het dagelijkse functioneren van de kerk. Sommigen treden regelmatig
op de voorgrond. Anderen zijn vooral stille werkers achter de schermen.  Één ding
hebben ze gemeen: de kerk kan niet zonder hun inzet. Neem nou: de klussers.
 

Je hoeft er geen theologische opleiding voor te volgen en je hoeft ook geen predikant
te zijn om er bij te mogen. En toch werken de klussers op hun eigen manier mee
aan de verkondiging van het geloof. 
In elke parochie zijn wel een paar mannen en vrouwen die er plezier aan beleven
om in en om de kerk wat klusjes op te knappen. Ze poetsen de kerk, zorgen voor
de versiering van de kerk, herstellen de kleding en zorgen er zo voor dat de kerk
er altijd netjes uitziet. 
In sommige plaatsen hebben de klussers er een gewoonte van gemaakt om de kerststal
elk jaar op een originele wijze vorm te geven. Naast een leuke besteding van hun
vrije tijd is het voor de meesten ook een manier om hun geloof uit te dragen. Zonder
dure woorden, maar oprecht en vanuit het hart. 
Ook onze parochies hebben een groep trouwe klussers die steeds opnieuw klaar
staan om karweitjes op te knappen. Daar zijn we hen heel dankbaar voor. 

Kerstkaarten
Wilt U dit jaar eens wat anders versturen dan die gewone kerstkaart?
Haal dan kerstkaarten met afbeeldingen uit onze eigen H. Michaël kerk.
Deze zijn verkrijgbaar achter in de kerk. Zo steunt u ook nog uw eigen parochie.

L L L Doe mee aan het in stand houden van ons parochie-
blad!!  Zie hiervoor inlegbladzijde met acceptgiro  in het
midden van dit parochieblad!! Iedere bijdrage - hoe klein

of groot ook  - is welkom!!

Kerkbalans 2006 - Een kerk is heel wat waard
Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Sittard
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