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Vruchtbare Verlatenheid.

‘s Avonds (in de wintertijd) kun je soms een kanon afschieten in onze straten. Loop je door

de stille straten dan valt het op - in die leegte van de verlaten straten - dat je alles hoort. Je

eigen voetstappen, iemand die misschien een straat verder loopt, komt die wel of niet dich-

terbij?  Zo lopen mensen snel naar hun huis. Je hoort ouderen wel eens zeggen: ik ben dan

zo bang.  

Kerstmis anno 2006. Wij rennen ‘s avonds nog naar onze huizen. Al voelen we ons soms

niet altijd op ons gemak.

In het geboortejaar van Onze Heer liepen een paar mensen ook angstig en zorgzaam door de

verlaten straten van Bethlehem. Vergeefs klopte men aan. De herbergen zijn vol maar

straalden geen herbergzaamheid uit. Geen geld te verteren, dan wegwezen! En zo belandde

het gezin in het open veld, in de verlatenheid van de natuur, niet in de verlatenheid van

straten. Dat is heel anders!
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Want wat gebeurde er in de verlaten straten?  Daar waren genoeg mensen in herbergen en

huizen om op te vangen. Maar ze hielden hun deuren dicht en lieten zich niet verstoren. Het

loket van herbergzaamheid was dicht!

In het verlaten open veld, in de stille natuur, waren hier en daar mensen die hun werk in

eenzaamheid moesten doen. Verstrooid en versnipperd waren de herders aanwezig bij hun

verschillende kuddes. De jonge a.s. ouders zochten vertwijfeld hulp en onderdak. De

verstrooide mensen boven in de open vlakten en bergen waren eerder te bereiken dan de

stadsmensen met al hun voordelen en keurige straten en wegen.

De oorzaak ligt heel simpel in het egoïsme: in de stad kun je zo opgaan in je eigen gemak-

zucht dat je een muur om je eigen-ik opbouwt. Daar waar mensen samenkomen om te

vieren, te feesten enz is het grote gevaar van egoïsme aanwezig. Daar waar mensen hard

moeten werken dag-in dag-uit voor hun dagelijks leven, is vaker veel meer saamhorigheid

en kan men beter delen.

De geboorte van onze Heer en Verlosser kon dus eigenlijk alleen maar in de stilte van de

eenzaamheid plaats vinden, zo zou je denken. Toch is het frappant dat het ouderpaar Maria

en Jozef allereerst aankloppen waar mensen zijn: herbergen en woonhuizen, maar niemand

geef thuis! De Verlosser maakt niet zo’n onderscheid als wij vaker doen. Wij denken vaker:

die zijn anders, wij zijn beter... we redeneren vaker aan de hand van vooroordelen die we

zelf gemaakt hebben en in stand houden. Zo sjokt het ouderpaar in die nacht van deur tot

deur. Ze geloven dat er toch iemand moet zijn, die zijn deur opent...........

Kerstmis 2006: we moeten eigenlijk meer bang zijn voor onze huidige tijd. Onze kroegen

en herbergen zitten vol, onze woonhuizen vol luxe en gemak hebben ‘s avonds hun deuren

potdicht en je ziet de volgende generaties harder worden ....... de mens dreigt zijn kerkelijk-

heid en daarmee gelovigheid te verliezen. Laatst zei iemand tegen me: ik geloof wel, maar

naar de kerk gaan hoeft voor mij niet. Ik vereer God op mijn manier.  Men zegt dat als

vanzelfsprekend. Alsof er niks aan de hand is! Kerkelijkheid, gelovigheid en God is als

bloed en bloedaders in verhouding tot het hart. Er kan enkel bloed in het hart komen dank

zij onze aders. Zo kun je alleen tot God de Heer geraken als je je geloof laat stromen via de

Kerk, de structuur, die Christus zelf heeft opgebouwd. Wie de Kerk voor zichzelf uitsluit,

sluit zichzelf van God af. Daarom dat Jozef en Maria alleen maar terecht kwamen in die

grote stilte ...  Daar had men oog en oor voor Gods Liefde.

Nu naar onze tijd: we zien in onze kerken een verschuiving. De kerkelijkheid is bij veel

gelovigen verdwenen. Toch willen velen gelovig zijn: men haast zich te zeggen: oh, ik

steek altijd een kaarsje op, ook al ga ik niet naar de kerk.....  Het excuus van de Heilige

Kerstnacht. De herders haastten zich, zo staat er.... Ineens voelen we heel goed aan: het

bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dan zitten gelukkig onze kerken vol. Dan komt men

meer doen dan alleen een kaarsje aansteken. We weten met zijn allen in die Heilige Nacht

eigenlijk geen raad. We stamelen onze kerstliederen, we hopen dat het koor goed zingt

zodat het iest mooi’s wordt. Maar geloof me: die simpele herders in die nacht met hun

zwijgzaamheid en met hun tranen van emoties brachten meer gebed en inkeer waartoe onze

moderne kerstsfeer - met al haar video en audio-installaties - ons toch niet altijd kunnen

bewegen. Wees stil en heilig in die nacht. Laat het bloed bewust door je aderen stromen,

laat je geloof stromen door structuurvezels van de kerk of het nu een prachtige monumenta-

le kerk is of een simpel kapelletje ...  Voed en voel je geloof stromen, je voelt het vloeien
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naar het Hart van de Kerk: het Kerstkind. Ik wens U allen, mede namens onze kapelaan en

diakens, al onze medewerkers een Gezegend Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Deken W. van Rens

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december luidt: ‘Wij bidden dat
Christus, zachtmoedig en nederig van hart, degenen die verantwoording dragen voor de
volken, moge inspireren om hun macht wijs en verantwoord te gebruiken.’
Voor januari 2007 luidt de algemene gebedsintentie: “Dat in onze tijd, welke helaas
gekenmerkt wordt door vele episodes van geweld, de herders van de Kerk ermee door gaan
om de harten van alle mensen de weg te wijzen naar vrede en onderling begrip tussen de
volkeren”. 

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XVIII

Hij was nu eenmaal herder geworden en dat was hij voor 100%. Hij gaf zich helemaal aan

zijn schapen. Zijn jarenlange studies in Rolduc en Roermond hadden hem van alles over

filosofie en theologie geleerd. Ze hadden hem echter niet geleerd, dat er zoveel ellende in

de wereld was. Maar dat ontmoedigde hem niet. Het gaf zijn leven de plotselinge stroom-

versnelling, die hij nodig had het zware ambt aan te kunnen. Helemaal zichzelf te zijn : een

herder, een man met het gemoed van een lam en de moed van een leeuw!

"Eerst mijn eigen schapen weiden!" had hij zich voorgehouden; "die, waarvoor ik eenmaal

voor God rekenschap moet afleggen". Voor die zou hij alles zijn; voor die alles over

hebben. En hij somde op: "Mijn hart, mijn geest, mijn tijd, mijn kracht, mijn huis, mijn

brood, .mijn wijn, mijn sigaren, mijn alles !" Om méér aan de armen te kunnen geven, "zou

hij zichzelf scheren, zelf zijn haren knippen."  Met alle respect vraagt men zich toch af: is

het niet allemaal  totaal overdreven? "Nooit zou hij voor zijn eigen genoegen uitgaan; óók

niet naar begrafenissen gaan; en geen bezoeken (behalve van priesters) ontvangen". Nooit

ook  zou hij naar andere schapen of naar een andere standplaats verlangen, maar herder zijn

zonder voorkeur; zonder te walgen van ziekten of afschuw van pijn.

In een naburig dorp lag iemand op sterven. De stervende wenste hem over de belangen van

haar ziel te spreken. Hij wist immers zoveel van de dingen van het andere leven; hij was zo

vertrouwelijk met de dood; met de christelijke dood, die iemand uit de wereld wegneemt

met een kus. Men vràagt en dringt aan. Eindelijk komt men hem halen. Hij laat zich overre-

den en gaat. Maar halverwege keert hij zich plotseling om en zegt: "Moeder heeft een goede

pastoor, zeg haar dat ik voor haar. bidden zal". En hij liet zijn begeleider staan en keerde

weer naar de zijnen. Verantwoordelijk als hij zich voelde voor het welzijn van allen, stond

hij, toen hij vreesde dat zijn krachten niet toereikend genoeg meer waren, met grote blijd-

schap een deel van zijn kudde af aan anderen. En het werd een heilige wedijver, - onzalige

naijver kende hij niet - tussen hem en zijn medehelpers; een wederzijds waarderen en

stimuleren; een onverpoosd zoeken naar middelen die dienstig konden zijn voor de meest

vruchtbare uitoefening van hun heilig dienstwerk. De tijen der diensten werden zó geregeld,

dat de gelovigen altijd of hier of daar terecht konden; de fuiken werden zó gezet, dat de
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vissen er in moesten. En hoe meer de anderen er vingen, hoe liever onze mensenvisser het

had. Gewoonlijk bleef hij tot over tien in de kerk; en dat zomer en winter. Uit zijn povere

nagelaten papieren weten wij, dat hij daar twee maanden jicht per jaar voor over had. Dan

gebruikte hij een stuk brood, zonder vlees, zonder kaas, zonder ei . . . . voor de bekering der

zondaars. Daarna gaf hij zijn catechismus, ontving mensen of ging naar zijn zieken, bad zijn

rozenkransen en gebruikte zijn sober middagmaal, waarna hij nooit langer dan twintig

minuten rust nam. "Meer heeft een mens niet nodig". Hij werd aangetrokken door alle leed,

en van alle lijden vorderde hij zijn deel. Geen zielennood was zo afzichtelijk dat die hem

afstiet. Want, "wat waren wij als de Goede God niet zo'n medelijden met ons had!" "Wan-

neer een ziel, hoe diep gevallen ook, weer opstaat uit de zonde, moeten wij ons verblijden,

dat doet God ook". Met deze wijsheid staat en gaat de herder temidden van zijn schapen. En

altijd met dezelfde zichzelf vergetende liefde. Nu zit hij op het bed van een typhus-lijder.

Dan buigt hij zich over een kind dat vraagt naar het feest van de dag. Hij verzamelt de

kinderen van een zieke moeder om zich heen en bidt met hen de rozenkrans. Hier roept hij

een werkman een goed woord toe of leert hij een jongeman een schietgebed. Bij de een

vertelt hij over de hemel; bij een ander over het vagevuur. "De mensen horen dat graag".

Nooit praat hij over de hel. Hij is een monument van liefde en erbarmen tussen God en de

zielen en draagt als de goede herder op zijn schouder het Lam “dat wegneemt de zonden der

wereld.”
Wordt vervolgd  

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

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.

KERSTVERWACHTING BUITEN DE BIJBEL? 

Niet ver van Rome ligt Tivoli, het oude Tibur. De kern van het stadje ligt op een steilte,

waar de rivier de Aniene met bulderend geraas vijftig meter omlaag stort. Hoog boven het

neerstortende water, op een uitspringende rots, staan twee tempeltjes: het één rond en

sierlijk, het andere rechthoekig. Dit laatste wordt toegeschreven aan de Tiburtijnse Sibylle.

Op deze plek hoog boven het watergeruis sprak zij haar ‘carmina’ uit, orakelspreuken voor

wie maar ze wilde horen. De oudheid kende wel een stuk of tien orakelsprekende vrouwen,

‘media’ die in trance gebracht cryptische uitspraken deden. Onder hen die van Delphi in

Griekenland en die van Cumae bij Napels. 

De Sibyllijnse boeken

Honderden spreuken van deze dames stonden bijeen in de Sibyllijnse boeken, die op het

Capitool werden bewaard. In tijden van onheil gaf de Senaat opdracht deze werken te

raadplegen en het antwoord laat zich raden: of er moest een offer gebracht worden, of een

processie gehouden, of een tempel gebouwd... Zo moesten de vertoornde goden verzoend

worden. 

Wonderlijk: Michelangelo heeft, zij aan zij naast de oudtestamentische profeten, vijf van

deze door en door ‘heidense’ vrouwen afgebeeld op het plafond van de Sixtijnse kapel.

Sommige Sibyllen zouden namelijk in hun geheimzinnige spreuken de komst van Jezus de

Vredesvorst hebben aangekondigd. Zo haalt Virgilius in zijn Bucolica, geschreven rond 40
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vóór Christus, de Sibylle van Cumae aan. Zij had voorspeld: een ijzeren tijdperk zal over-

gaan in een gouden. En het teken? De Maagd zal terugkeren en een kind zal uit de hemel

neerdalen. Virgilius denkt natuurlijk aan Octavianus, de latere keizer Augustus. Groot zijn

de verwachtingen omtrent hem: hij zal een tijd van vrede doen aanbreken. Maar wie neemt

het christenen kwalijk, wanneer zij in de woorden van de Sibylle de aankondiging van een

andere vredesvorst lezen? 

Visioen

In de Middeleeuwen vormde zich een stichtelijke legende. Toen de Senaat Augustus tot

God wilde verheffen, zou deze de Tiburtijnse Sibylle geraadpleegd hebben. Deze zei: “Er

zal recht gedaan worden en uit de zon zal de koning van de toekomstige eeuwen voortko-

men.” Vanuit zijn slaapvertrek op het Capitool zag Augustus in een visoen de Moeder Gods

en op haar armen droeg zij het Christuskind. Onmiddellijk liet hij een altaar oprichten voor

deze toekomstige koning, het Ara (altaar) Coeli (van de hemel), zoals nog steeds de kerk

daar heet.

Ja, de Sibyllen met hun duistere spreuken horen erbij in de Adventstijd, naast profeten als

Jesaja en Jeremia! 

padre Timoteo o.p.

NIEUWJAARSRECEPTIE BISSCHOP
Elk jaar op Nieuwjaarsdag stelt de bisschop zijn huis in Roermond open om mensen te

ontvangen die hem en elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar willen overbrengen. Om

11.30 uur is er een eucharistieviering in de Sint Christoffelkathedraal. Vanaf 13.00 uur is

iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden in het bisschopshuis,

Paredisstraat 10 in Roermond.

WEEK VAN DE HEILIGE FAMILIE
De liturgische kalender van de kerk biedt deze maand enkele feesten die perfect passen bij

het pastorale themajaar dat nu begint: het jaar van het gezin. Zoals er met Pasen sprake is

van een Goede Week, zou je tussen Kerst en Nieuwjaar kunnen spreken van de Week van

de Heilige Familie. 

Dat begint natuurlijk op 24 december met de kerstnacht, waarin de geboorte van Jezus

wordt gevierd. Voor ons betekent dat de geboorte van Gods Zoon, de Verlosser. Maar voor

Jozef en Maria betekende het op dat moment op de eerste plaats dat ze een baby kregen.

Vanaf dat moment waren ze een echt gezin. Of de geboorte nu in een stal, in een grot of in

het open veld plaatsvond, als jonge ouders zullen zij vooral het geluk van de gezinsuitbrei-

ding hebben gevoeld. 

Enkele dagen later op 28 december slaat de gelukkige stemming voor de heilige familie om,

omdat koning Herodes erop uit is om een mogelijke concurrent als koning van de joden uit

te schakelen. Daarom laat hij alle jonge kinderen in de omgeving van Betlehem uitmoorden.

Het gezin vlucht naar Egypte. Nog steeds staat de kerk op deze dag stil bij alle onnozele,

dat betekent onschuldige, kinderen die waar ook ter wereld geconfronteerd worden met

geweld of misbruik. 

De échte kerkelijke feestdag voor het gezin is natuurlijk het feest van de Heilige familie.

Afhankelijk van hoe de dagen vallen, wordt dit feest in principe op de zondag ná kerstmis
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gevierd. De bijbelverhalen die op die dag in de liturgie gelezen worden,

verschillen van jaar tot jaar. Maar ze hebben steeds een duidelijke

relatie met de Heilige Familie. Na de blijdschap van de geboorte, be-

gint op het feest van de Heilige Familie het échte gezinsleven van moe-

der Maria, vader Jozef en hun zoon Jezus. 

IN HET KADER VAN HET 

KOMEND JAAR VAN HET GEZIN: 

Een Gebed  voor mijn kinderen

Goede God,

Ik wil U bidden voor mijn kinderen.

Behoud de liefde die er tussen ons bestaat.

Ben ook bij hen als wij niet meer over hen kunnen

waken.

Behoed hen voor tegenslag en moeilijke

momenten.

Geef hen moed en kracht als zij een kruis moeten

dragen.

Mijn kinderen zijn een waar geschenk voor me.

Ik ben u er dagelijks dankbaar voor.

Geef hen dezelfde liefde en kracht als U mij geeft.

DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG 
“In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun

kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden om-

straald door de glorie des Heren …” (Lucas 2,8-9). 

Amos de schapenfokker uit Tekoa, Maria de moeder van Jezus, Lazarus, Bernadette Soubi-

rous, de heilige pastoor van Ars, et cetera. Ook de herders in het open veld, uit het kerstver-

haal, kunnen we aan dit rijtje toevoegen. Allemaal mensen die regelrecht, van Godswege,

met bovennatuurlijke ervaringen werden geconfronteerd. Materieel waren ze meestal arm,

maar zéér gelovig en vooral … eenvoudig. 

Voorpaginanieuws

Het geboorteverhaal van Jezus, volgens Lucas, is velen bekend. Als in er Jezus’ tijd kranten

zouden zijn geweest, was dit stukje Evangelie ongetwijfeld voorpaginanieuws geweest. Het

mooie van dit ‘nieuwsbericht’ is dat niet alleen de ‘hoofdrolspelers’ worden genoemd. De
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H. Schrift schenkt ruim aandacht aan die eenvoudige herders.

Zij werden ‘kopstukken’, die zeer bijzondere gebeurtenissen hadden meegemaakt. Een

engel des Heren die aan hen verscheen, de glorie des Heren die hen omstraalde, de hemelse

heerschare die zich bij de engel voegde en God lof bracht. 

Plaats des heils

De herders waren de eersten, die uit de mond van de engel hoorden dat Jezus, de redder,

was geboren. Hoe vertel je als schaapherder, als gewone man, zoiets aan anderen? De sleur

van de zorg voor schapen wordt in dit verhaal doortastend doorbroken. Deze stoere mannen

hadden het gevoel nuchter dronken te zijn … dat kan haast niet anders!

Het feit dat ze geen knappe studiebollen waren, maakt hen – geheel onbevangen – nieuws-

gierig naar wat er gebeurd was. Ze haastten zich naar de plaats des heils. De éénvoud van

deze mensen maakte dat ze geheel vrij Gods wonderbaarlijk handelen konden aanvaarden. 

Saaie routine

Met het gezond verstand is niets mis, het stond de herders in elk geval niet in de weg. Zo

kon God mét en dóór hen heen werken om het goede nieuws te verkondigen. “Toen ze dit

gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was” (Lc 2,17). De saaie

routine van alledag veranderde voor hen in grote blijdschap en zij loofden God. God heeft

het leven van de herders ten goede kunnen veranderen door hun eenvoud.

Eenvoud kan ons dichter bij God brengen en kan ons meer van God en Zijn werkzaamheid

doen ‘zien’. Een belangrijke wetenschap: eenvoudig is niet dom ... zo domweg is het

eenvoudig! 

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

willen de parochiegeestelijkheid en het Kerkbestuur graag

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

aan het Kloosterplein ontmoeten om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

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

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

Wilt u ons s.v.p. als nieuwe parochianen uw adres en telefoonnummer doorgeven? En

datzelfde verzoek richten wij ook aan degenen die binnen de parochie verhuisd zijn. Dat

kan schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 046-

4512275 of bij Mevr. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 046-

4519039. Hartelijk dank!

UW AANDACHT S.V.P.
Donderdag 21 december vervalt de avondmis in de Petruskerk. Deze vindt plaats in de

Michielskerk om 19.00 uur.

Zondag 24 december: Vigilie van Kerstmis.

Vanaf 14.00 uur wordt de Kerstcommunie gebracht aan onze zieken en andere aan huis

gebondenen. Als u niet maandelijks op Eerste Vrijdag ons Heer thuis gebracht krijgt, maar

met Kerstmis graag de Kerstcommunie zou ontvangen, wordt u verzocht dit aan de deken,

de kapelaan of de diaken te melden.

Om 17.00 uur: in de St.-Petruskerk, kindje wiegen (gebedsdienst), speciaal bedoeld voor

kinderen tot en met groep 2 van de basisschool en hun ouders.

Om 18.00 uur: in de St.-Petruskerk, gezinsmis op Kerstavond, speciaal bedoeld voor

kinderen vanaf groep 3 en hun ouders.

Om 20.00 uur: in de St.-Petruskerk, inleidende Vigiliedienst van muziek, lezing, gebed

en samenzang als voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De zang wordt verzorgd

door het St.-Petruskoor, dat ook meermalen de samenzang van alle aanwezigen zal onder-

steunen.

Om 22.45 uur: in de St.-Michielskerk, Vigiliedienst van muziek, lezing, gebed en samen-

zang als voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur. De zang (Gregoriaans) wordt

verzorgd door de Schola Cantorum Sanctus Michael, die ook meermalen de samenzang van

alle aanwezigen zal ondersteunen.

Maandag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van de Heer.            

Om 8.30 uur: Herdersmis/Dageraadsmis met samenzang in de St.-Michielskerk.

Om 9.30 uur: Plechtige dagmis van Kerstmis in de St.-Michielskerk.                      

Om 11.30 uur: Plechtige dagmis van Kerstmis:  zang St.-Petruskoor in de St.-Petruskerk. 

Er is géén avondmis.

Dinsdag 26 december: Feest van de H. Stefanus, eerste martelaar.

Er is géén avondmis.

Zondag 31 december: Oudejaarsdag.

De grote dankdienst bij het besluit van het jaar des Heren 2006 begint om 18.30 uur!!

Maandag 1 januari: Nieuwjaarsdag, octaafdag van Kerstmis, Hoogfeest van de H. Maagd

Maria, Moeder van God, Dag van de Vrede.

De H.H. Missen zijn als op zondag, met deze beperking dat de avondmis in de M ichiels-

kerk vervalt.
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Vrijdag 5 januari: Eerste vrijdag van de maand. Denk erom vw onlangs gehouden kerst-

communie wordt geen ziekencommunie gebracht.

Zaterdag 6 januari: de avondmis van 18.00 uur in de St.-Petruskerk wordt opgeluisterd

door het ENCI-koor uit Maastricht. Dit mannenkoor, bestaande uit zo’n 40 zangers zal

naast de vaste Misgezangen enkele kerstwerken ten gehore brengen en Eveline Leunissen -

sopraan- zingt voor u het Panis Angelicus en het Ave Maria. Het geheel staat onder leidng

van dirigent Ronald Franssen en wordt op het orgel begeleid door Pavlina Ognyanova . 

GEDOOPT
Luka, zoon van het echtpaar Thissen-Tobben, Erasmusstraat 19, 12-11-2006.

Xaviange, dochter van het echtp.Stevens-Van Benthem, Parallelweg 18, 18-11-2006

Rick, zoon van het echtpaar Werdens-Schreyen, C. Kisselsstraat 3, 19-11-2006

Xin, dochter van het echtpaar Schulpen-Spronck, F. Erensstraat 9, 19-11-2006

Femke, dochter van het echtpaar Reinierkens-Dijkstra, Smithlaan 30, 3-12-2006

Wij bidden dat Luka, Xaviange, Rick, Xin en Femke onder de goede zorgen van hun

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

loofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.

Wat is RENEW?

Heeft u ook soms het gevoel dat u de meeste mensen alleen maar heel oppervlakkig kent?

Verlangt u af en toe naar meer diepgang in de gesprekken, naar belangrijkere onderwerpen

dan het weer? Vindt u ook dat onze kerk en onze maatschappij positieve impulsen nodig

hebben en dat niet alles kommer en kwel is?

Dan is RENEW iets voor u! RENEW wil de blijdschap van Gods boodschap tot een ieder

van ons laten doordringen. Dat gaat het best in kleine gespreksgroepen. Binnen de veilige

vertrouwelijkheid van zo’n kleine gemeenschap kunnen wij makkelijker over onze geloofs-

ervaringen spreken dan in het openbaar. In onze maatschappij wordt spreken over het

geloof te vaak verwezen naar het privé-domein, en dat terwijl de behoefte aan geloofserva-

ringen van anderen groeiende is. Niet voor niets is dan ook overal ter wereld een explosieve

groei te zien van kleine christelijke gespreksgroepen.

RENEW, het project van spirituele parochievernieuwing, biedt u hiervoor een unieke

kans. Het wil geen discussiegroep zijn voor geleerden noch een platform voor de klaagzang

van gefrustreerden, maar een ontmoetingsplek met God in ons midden. Gebed, zang,

bijbellezing, overweging, het delen van onze ervaringen als gelovige of zoeker naar God

zijn dan ook vaste bestanddelen.

Voor meer info: zie volgend parochieblad.
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OVERLEDEN

Karel Dols, Bradleystraat 32, 96 jaar,  † 11-11-2006
Nelly Schoens-Horn, Kennedysingel 3/1, 68 jaar, † 17-11-2006
Eddy Claessens, Mgr. Claessensstraat 18, 66 jaar, † 21-11-2006
Mia Rutten, Parklaan 11-15, 81 jaar, † 22-11-2006
Wil Sieben, Rijksweg Noord 221, 82 jaar, † 30-11-2006

Frits Wehrens, Schuttestraat 2, 96 jaar, † 1-12-2006
Mia Dols-Frusch, Gouv. van Hövellstr. 9, 81 jaar, † 2-12-2006
Betty Meisen-Giesberts, Pres. Kennedysingel 24, 83 jaar, † 2-12-2006
Anna Schols-Klinkers, Pres. Kennedyingel 24, 90 jaar, † 3-12-2006
Ed de Schwartz, Berkenlaan 11, 64 jaar, † 5-12-2006
Greetje Douffet-Janssen, Schuttestraat 2, 81 jaar, † 5-12-2006
Ton van Nuland, Dempseystraat 142, 72 jaar , † 9-12-2006 

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

REGINA CARMELI
* Eerherstelviering

Leiding: Pater A. Stolk, montfortaan
14.30 uur: H. Mis; daarna: half uur aanbidding, conferentie
Datum: Donderdag 4 januari, (en iedere donderdag vóór de 1  vrijdag)e

“Reizen in de wereld van de ziel”

Teksten van Teresa van Jezus, stichteres van de ongeschoeide karmelietessen

In haar boek 'Het Kasteel van de ziel' beschrijft Teresa van Avila haar innerlijke levensreis

naar de ontmoeting met God als het geheim van haar leven. Kunnen wij van haar levensreis

leren voor de eigen pelgrimstocht die wij in ons leven maken?

Leiding: Pater Frans Vervooren, OCD en mevrouw Mia Cleef

Tijdstip: woensdag 10 januari 2007 van 14.00 tot 16.00 uur

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

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

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

HEILIG UUR
Op donderdag 4 januari houden wij het maandelijks biduur voor roeping
en tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God
gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerhei-
ligste 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: Kennedysingel, Kerkepad, Kerkplein, Kerk-
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straatje, Chr. Kisselsstraat, Kloosterplein, Op de Kollenberg, Kollenberg, Kollenbergerhof,
Lahrstraat

BOETEVIERINGEN VOOR KERSTMIS
De boetevieringen voor het Hoogfeest van Kerstmis worden gehouden op:

maandag 18 december om 19.30 uur in de St.-Petruskerk,

dinsdag 19 december om 19.30 uur in de H.-Bernadettekerk en

woensdag 20 december om 19.30 uur in de St.-Pauluskerk.

Na afloop is er gelegenheid voor privé ontvangen van het boetesacrament.

PATER KARELVIERING MUNSTERGELEEN (5 JANUARI)

Munstergeleen wacht in spanning op de mogelijke heiligverklaring van ‘hun’ pater Karel.

Intussen neemt de belangstelling voor deze pater Passionist toe. Steeds meer pelgrims

ontdekken zijn geboortehuis in Munstergeleen, waar een kapel is ingericht. 

De feestdag van de - nu nog - zalige Karel Houben is op vrijdag 5 januari. Die dag wordt

om 19.00 uur in de parochiekerk van Munstergeleen een pontificale eucharistieviering

opgedragen door hulpbisschop E. de Jong en enkele paters die speciaal hiervoor uit Rome

overkomen. Na afloop van de mis trekken de aanwezigen in een kaarsenprocessie van de

kerk naar het geboortehuis van pater Karel. Iedereen is van harte welkom bij de mis en de

processie. 

Pater Karel Houben werd in 1821 in Munstergeleen geboren. In 1854 trad hij in bij de

paters Passionisten en kreeg de hij kloosternaam Karel van Sint Andries. In 1850 werd hij

in Doornik in België tot priester gewijd en uitgezonden naar Engeland en later Ierland. In

Dublin trok pater Karel zich vooral het lot van de arbeiders aan, die in zeer armoedige

omstandigheden leefden. Hij trok prekend rond en stond al gauw bekend als de ‘holy father

Charles’, niet omdat hij grote daden verrichte, maar gewoon omdat hij steeds voor de

mensen klaarstond. Pater Karel overleed op 5 januari 1893. Bijna 100 jaar later, in 1988,

werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 5 januari 2007 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.
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ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 16 december 
18.00 uur plzwd. Neske Tummers-Dols;
pljrd. Jan Bormans, Mia Schaeken-Eker-
mans; plev. ouders Wijshoff-Bormans; ou-
ders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam.
Wyszenko, Meerts en Hendriks, nad. Karel
Dols, Nelly Schoens-Horn, Eddy Claessens,
Mia Rutten, Wil Sieben, Frits Wehrens, Mia
Dols-Frusch, Betty Meisen-Giesberts, Anna
Schols-Klinkers, Ed de Schwartz, Greetje

Douffet-Janssen (samenzang)

Zondag 17 december Zondag “Gaudete”
Derde Zondag van de Advent
11.30 uur plzwd. Hub Knops;  plev Harry

Cobben (vw. buurt), overledenen vd. fam.
Brouwers-van Berkum, overl. familieleden

Pier-Weijzen (samenzang)

Maandag 18 december
08.00 uur ev. overl. fam. Gieskens-Muyres
en overl. fam. Corbeij-Kerrens

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.30 uur Boeteviering, aansl. mogelijkheid

privé ontv. Boetesacrament (samenzang)

Dinsdag 19 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hen-
driks

Woensdag 20 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev Marie Thérèse van Brakell-Doorwerth-
Vleugels

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoe-
nen en em-past. Eduard Hoenen; ev Cor de
Wit en Dory Neilen, v Mia Rutten (vw
Delhougne-flat)

Donderdag 21 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev overl. vd fam. Smeets-Bouwels

19.00 uur In de Michielskerk, ook het Lof

Vrijdag 22 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ev. Hendrika Oomens en haar

broer Adrianus

Zaterdag 23 december
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

18.00 uur plzwd Karel Dols; gestev overled.
vd fam Dols-Zeij, kinderen en aangetrouwde 
kinderen; plev. Lies Meeuwissen-Schmeits,
Joep Kamp; nad. Nelly Schoens- Horn, Eddy
Claessens, Mia Rutten, Wil Sieben, Frits
Wehrens, Mia Dols-Frusch, Betty Meisen-
Giesberts, Anna Schols-Klinkers, Ed de
Schwartz, Greetje Douffet-Janssen  

(samenzang)
Zondag 24 december Vierde Zondag van
de Advent
11.30 uur gestpljrd ouders Willie en Fien
Muller-Simons, v Victor Eijckeler en Elly
Eijckeler-Tummers; gestplev echtp. Caul-
field-Tholen; eerste pljrd. Anneke van Etten-
Dake; plev Harry Cobben vw buurt

(samenzang)
24/25 december: Heilige Kerstavond en
Kerstnacht Hoogfeest
17.00 uur Kindje wiegen

18.00 uur Vigiliemis/Gezinsmis: plev le-
vende en overledenen v/d fam. Dieteren en

de fam. Hellbach (Jeugdkoor)

20.30 uur Nachtmis: gestplev echtp. Caul-
field-Tholen, pljrd v ouders Hubertus en Eli-
sabeth van Rens-Reijnders; overl. ouders
Tummers-Janssen, levende en overl. leden
vd fam. Triepels-Vermij, voor Truus en Zef
Triepels-Jansen, levende en overl. leden vd
fam. Jansen-Renckens, voor Zef en Truus
Triepels-Jansen, overl. ouders van den Berg-

Frehen, v Mia Rutten (Petruskoor)

Maandag 25 december Eerste Kerstdag

11.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen,
overl. oud. Schaekens-Peulen en zonen Jozef
en Martin, Lies Roppe en overl. v.d fam.
Roppe-Kissels; pljrd v Noël Ramakers en
overl. fam. Ramakers-In de Keu, Wim de
Vet; plev Miny Reijnders-Kuijpers, Jan Ko-
nings en overl. ouders W. Köhlen-Janssen, v



13PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL - H. BERNADETTE - H. PAULUS

Toon Janssen, overl ouders Frans en Wies

Palmen (Petruskoor)

Geen avondmis
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag
Feest van H. Stefanus, eerste martelaar

11.30 uur pljrd overl ouders Fuchs-Robling

(Jeugdkoor)
Geen avondmis
Woensdag 27 december Feest van H. Jo-
hannes, apostel en evangelist

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden ouders; ev Klei-
kamp-Lemmens

Donderdag 28 december Feest van HH.
Onnozele Kinderen, martelaren

08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

Vrijdag 29 december 5  Dag onder hete

Octaaf van Kerstmis
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev levende en overl. fam. J.
Lejeune-Duykers; ev Wim de Vet
Zaterdag 30 december 6  Dag onder hete

Octaaf van Kerstmis
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev overl. grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis

18.00 uur pljrd overl. ouders Gieskens-
Martens; nad Eddy Claessens, Mia Rutten,
Wil Sieben, Frits Wehrens, Mia Dols-Frusch 
Betty Meisen-Giesberts, Anna Schols-Klin-
kers, Ed de Schwartz, Greetje Douffet-Jans-

sen  (samenzang)

Zondag 31 december Feest van H. Fami-
lie, Jezus, Maria, Jozef
11.30 uur plzwd. Nelly Schoens-Horn; (sa-

menzang)
18.30 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon;
plev Harry Cobben (vw buurt), v Lies Roppe
en overl. v.d fam. Roppe-Kissels, levende en

overl. leden vd fam. Triepels-Vermij en voor

Truus en Zef Triepels-Jansen, levende en
overl. leden vd fam. Jansen-Renckens en

voor Zef en Truus Triepels-Jansen; pljrd.

Guus Jessen (Petruskoor)

Maandag 1 januari Hoogfeest H. Maria,
Moeder van God - Octaafdag Kerstmis
11.30 uur Hermine Hameleers-Boelens en
echtgenoot; Lies Roppe en overl. v.d fam.
Roppe-Kissels; v Miny Reijnders-Kuijpers,
ouders de Wever-Brouwers en zoon Léon

(samenzang)
Geen avondmis
Dinsdag 2 januari HH. Basilius de Grote

en Gregorius van Nazianze, bisschoppen
en kerkleraren

08.00 uur ev t.e.v. de H. Engelbewaarders
uit dankbaarheid voor bescherming en lei-
ding, v  echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Fine Close,

Woensdag 3 januari
08.00 uur ev t.e.v. St. Joseph v goede gezin-
nen en de moed om godsdienstig te leven

19.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
echtp. Keymis-Buyink 

Donderdag 4 januari
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d
fam. Roppe-Kissels, echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks,
en Mgr. Ben Janssen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje

Vrijdag 5 januari
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van
Jezus; ev voor levende en overl leden van
het Collectantencollege St. Petrus en St.
Michiel, ev .priesters en de vrede

Zaterdag 6 januari
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
Lies Roppe en overl. v.d fam. Roppe-Kis-
sels, overleden echtpaar Peters-Kerrens; ev
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom 

18.00 uur pljrd ouders Verviers-Gieskens;
plev overl. ouders Gieskens-Martens, overl.
echtelieden Schrijen-Tholen, lev en overl v/d
fam. Dieteren en de fam. Hellbach; nad Mia
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Rutten, Wil Sieben, Frits Wehrens, Mia
Dols-Frusch, Betty Meisen-Giesberts, Anna
Schols-Klinkers, Ed de Schwartz, Greetje

Douffet-Janssen  (ENCI-koor)

Zondag 7 januari Hoogfeest Openbaring
des Heren
11.30 uur plzwd Eddy Claessens; gestpljrd

vd fam. Brouwers-Geraets, overl. echtpaar
Beckers-Hennekens; gestplev Lies Roppe en
overl. v.d fam. Roppe-Kissels,; pljrd overl
ouders Schins-Meerts en alle overl vd fam;
plev Harry Cobben (buurt), buurtvereniging

Rontjom de Groote Kirk (samenzang)

Maandag 8 januari Feest Doop van de
Heer
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
ev. t.e.v. de H. Geest voor allen die in ons
bisdom en in de parochies zijn gesteld om
leiding te geven

19.00 uur gestev overleden echtpaar Kap-
tein-Haagmans;

Dinsdag 9 januari
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie

Woensdag 10 januari
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen,
ev. overl. ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur ev overl. ouders Kleikamp-Lem-
mens; uit dankbaarheid v Cor de Wit en Do-
ry Neilen, v Mia Rutten (vw Delhougne-flat)
Donderdag 11 januari
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.30 uur Lof + Rozenhoedje
Vrijdag 12 januari
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
19.00 uur tev OLVrouw van Lourdes
Zaterdag 13 januari
08.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 17 december Zondag “Gaudete”
Derde Zondag van de Advent
08.30 uur plev. oud Habets-v Gansewinkel;

09.30 uur; v Jan Peters en overl fam Peters-

Frings (samenzang)

16.30 uur Vesperdienst

17.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen

Donderdag 21 december
19.00 uur  tev H. Bernadette

19.30 uur  Lof + Rozenhoedje

Zondag 24 december  Vierde Zondag van
de Advent
08.30 uur vervalt

09.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen;
plev. fam. Derrez, Nenette Oosterwijk-Cor-

bey (samenzang)

24/25 december: Heilige Kerstavond en
Kerstnacht Hoogfeest
23.00 uur Pl. Nachtmis voor het welzijn van

onze parochie (Michielskoor)

Maandag 25 december Kerstdag

08.30 Dageraadsmis gestplev echtp. Caul-

field-Tholen (samenzang)

09.30 Dagmis gestplev Corry Wetzels-
Wilms en voor bijz. intentie; plev overl. ou-
ders Simons-Magermans en overl. ouders
Ubben-Maintz, Harry Flecken 

Geen avondmis
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag
08.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen 

09.30 uur uit dankbaarheid vw pelgrims

naar Lourdes (samenzang)

Geen avondmis
Zondag 31 december Feest van H. Fami-
lie, Jezus, Maria, Jozef
08.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen 

09.30 uur v overl pelgrims (samenzang)
17.30 uur vervalt zie Petruskerk
Maandag 1 januari Hoogfeest H. Maria,
Moeder van God - Octaafdag Kerstmis
08.30 uur voor heil en zegen voor onze pa-
rochie’s in ons dekenaat
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09.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen 

(samenzang)
Geen avondmis
Zondag 7 januari Hoogfeest Openbaring

des Heren
08.30 uur tev H Bernadette
09.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen 

17.30 uur tev OLVr v Lourdes (Life-teen)

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

Zondag 17 december Derde Zondag van
de Advent
10.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen;
plev levende en overl leden vd fam Konings,
levende en overl leden vd fam Limpens-
Houben, voor Leo Jessen en fam, voor zegen
over Danio Lau en Anthony Gan 
Dinsdag 19 december
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen  
Woensdag 20 december
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
voor zegen over Jos Coolen 
Donderdag 21 december
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, voor
zegen over Andrew Young en fam,
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
pljrd ouders Maassen, zus Annie en fam; ev
Jan Jessen en fam, Frans Linssen en fam
Linssen-Roumen, 
Vrijdag 22 december
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Zaterdag 23 december
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;
voor zegen over Ken Lowe 
Zondag 24 december Vierde Zondag van
de Advent
10.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen
Kerstmis: Geboorte van Onze Heer
Geen Nachtmis: zie andere kerken 
Maandag Eerste Kerstdag
10.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen;
plev overl ouders Castro-Schellinx
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag
Feest van H. Stefanus, eerste martelaar
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Woensdag 27 december Feest van H. Jo-
hannes, apostel en evangelist
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 

Donderdag 28 december Feest van HH.
Onnozele Kinderen, martelaren
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Vrijdag 29 december 5  Dag onder hete

Octaaf van Kerstmis
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Zaterdag 30 december 6  Dag onder hete

Octaaf van Kerstmis
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 31 december Feest van H. Fami-
lie, Jezus, Maria, Jozef
10.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tho-
len;pljrd Pierre Schols 
Maandag 1 januari Hoogfeest H.Maria,
Moeder van God - Octaafdag Kerstmis
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 2 januari HH. Basilius de Grote
en Gregorius van Nazianze, bisschoppen
en kerkleraren
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Woensdag 3 januari
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 4 januari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Vrijdag 5 januari
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Zaterdag 6 januari
09.00 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 7 januari Hoogfeest Openbaring
des Heren
10.30 uur gestplev echtp. Caulfield-Tholen;
pljrd Guus en Corry Corus; plev levende en
overl leden vd Aartsbroederschap 

Dinsdag 9 januari
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
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Woensdag 10 januari
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 11 januari
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen;

ev fam g. Joosten-Gonera 
Vrijdag 12 januari
08.30 uur gestev echtp. Caulfield-Tholen 
Zaterdag 13 januari
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

Doet U weer mee?? Ons parochieblad in stand houden? Dat
kan door uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 

De vorige keer vond u in het blad een acceptgiro. Hebt u die
niet meer, dan kunt u het ook overmaken op: 

 Giro 1036575 tnv RK Kerkbestuur H Petrus en H. Michaël
Uw bijdrage is welkom!!

_____________________________________________

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
 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 bank-

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

Zondag 17 december: 3  zondag van de advent     Dameskoore

10u30 Louisa Hondong-de Cuba en Rob Hondong; Louis Maessen vw verjaar-
dag; Hub Coenen nms de buurt
nadiensten: Wil Meuffels; Harrie Houben; Huub Keijbets, Lisa
Hanckmann-Hahnen 

Dinsdag 19 december
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19u00 t.e.v. OLV van Lourdes; aansluitend: 19u30 Boeteviering voor kerstmis
Donderdag 21 december
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 24 december: 4  zondag van de advent e

10u30 nadiensten: Wil Meuffels; Harrie Houben; Huub Keijbets; Lisa
Hanckmann-Hahnen

Kerstavond:  (Nachtmis van Kerstmis) 
22u30 ovl.oud. van Tilburg-Kusters    Gemengd koor
Maandag 25 december: Kerstmis, Geboorte van de Heer   
10u30 pastoor Jos. Linssen; overledenen v.d. fam. Hanselaar     Kinderkoor
Dinsdag 26 december: H.Stefanus, eerste martelaar (2e kerstdag)
10u30 lev en overleden leden v.d. KBO Baandert   Schola Gregoriana Sittar-

diensis
Donderdag 28 december: Feest van de HH.Onnozele kinderen, martelaren
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 31 december 2006: Feest van de heilige Familie
10u30 Hub Coenen ns stichting Gemeenschapshuis Baandert

nadiensten: Wil Meuffels; Harrie Houben; Huub Keijbets; Lisa
Hanckmann-Hahnen

Maandag  1 januari 2007: Hoogfeest H.Maria, Moeder van God
11u30 Plechtige H.Mis in de Petruskerk     
Dinsdag  2 januari: HH.Basilius de Grote en Gregorius v.Nazianze
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard
Donderdag  4 januari
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag  7 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
10u30 Zwd. Wil Meuffels; zwd. Harrie Houben; jrd. ovl.oud. Gerards-Schoonus;

Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;  
 nadienst: Huub Keijbets, Lisa Hanckmann-Hahnen

Dinsdag  9 januari
 9u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag 11 januari
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN
16 november: Wil Meuffels (76 jaar), Vrangendael 114
19 november: Harrie Houben (84 jaar), Odasingel 59
29 november: Huub Keijbets (73 jaar), Blijdestijn 5
29 november: Oscar Ritterbex (78 jaar), Odasingel 345 
9 december :  Lisa Hanckmann-Hahnen ( 97 jaar),  Pr Kennedysingel 24

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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GEDOOPT
Op 26 november werden gedoopt: Dylano en Kean van Tilburg, W.Goossensstraat
33
Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en
van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.

BOETEVIERING VOOR KERSTMIS
Deze is op dinsdag 19 december om 19.30 uur na de H.Mis van 19 uur. De H.Mis
's morgens om 9 uur vervalt.

KINDERWOORDDIENST
Op zondag 24 december is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoorddienst,
geheel in het teken van de laatste zondag van de advent, vlak voor kerstmis. 

H.COMMUNIE VOOR KERSTMIS
Op de vrijdag voor kerstmis (22 december) wordt de H.Communie uitgedeeld in de
ontmoetingsruimte op de 3  etage in de Odaflat om 11.00 u. De dag daarvoore

(donderdag 21 december) in de rest van de parochie. 
Staat u niet op de Communielijst en bent u niet in de gelegenheid met kerstmis
naar de kerk te komen en wilt u toch graag de H.Communie ontvangen? Geef dit
dan even door op de pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. In januari vervalt de
ziekencommnie.

EUCHARISTIEVIERINGEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAARSDAG
Op kerstavond worden kinderen en hun ouders van harte uitgenodigd in de Petrus-
kerk voor het 'kindje wiegen' voor de allerkleinsten om 17 uur en voor de Gezins-
mis om 18.00 uur.
In de Bernadettekerk is op kerstavond de Nachtmis dit jaar op veler verzoek wat
vroeger, en wel een half uur: dus om 22.30 uur.
Op eerste kerstdag en tweede kerstdag is de H.Mis in de Bernadetekerk beide
keren om 10.30 uur.  
Op nieuwjaarsdag houden onze samenwerkende parochies een gezamenlijke H.Mis
om 11.30 uur in de Petruskerk. In de Baandert en Limbrichterveld zijn dan geen
HH.Missen. Aansluitend is in het Jochem Erenshoes de gezamenlijke nieuwjaars-
receptie.

KERKBALANS 2006: DAAR GEEF JE VOOR 
U kunt uw kerkbijdrage overmaken op Gironummer 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

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

 

3  ZONDAG VAN DE ADVENTE

zaterdag 16 dec 19.00 u. OLV van Lourdes
Nadienst Leendert Beeren

maandag 18 dec 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 20 dec 19.00 u.
19.30 u.

Jrd Fien Schmeitz en Overleden familieleden
Boeteviering

4  ZONDAG VANDE ADVENTE

zaterdag 23 dec 19.00 u. OLV van Lourdes   
Nadienst Leendert Beeren                             

zondag 24 dec 20.30 u. Lauw Schoenmakers en overl.
Ouders Schoenmakers-Populiers
en overl. Ouders Prenger-Tummers

maandag 25 dec 09.30 u.

11.00 u.

Kerstmis, Geboorte van de Heer
OLV van Lourdes
H.Mis RK-Tamil-gemeenschap

dinsdag 26 dec Geen H.Mis

woensdag 27 dec 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

HEILIGE FAM ILIE, JEZUS, M ARIA EN JOZEF

zaterdag 30 dec 19.00 u. Zeswekendienst Leendert Beeren                    + Pauluskoor

maandag 1 jan
11.00 u.

Geen H.Mis - Gezamenlijke Viering in H.Petruskerk
H.Mis RK-Tamil-gemeenschap

woensdag 3 jan 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

OPENBARING VAN DE HEER

zaterdag 6 jan 19.00 u. OLV van Lourdes
      

maandag 8 jan 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 10 jan 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

 Kerkbalans 2006 - Een kerk is heel wat waard
Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
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t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Sittard

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 30 december opgeven bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, W. Oostenbrink 4511801, leden van het priester-
team, kerkbestuur of kosteres.
Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2(toegang via oprit):
Elke zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur.
U kunt zich bij de Diaken ook opgeven voor de ziekencommunie.
Dinsdag 26 december is er geen H.Mis in de H. Pauluskerk
Maandag 1 januari om 11.30 uur is er voor de 3 parochies een gezamenlijke
Nieuwjaarsmis in de H. Petruskerk met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het
Jochem Ehrenshoes. U bent van Harte Welkom!!! 

Overleden
 

Leendert Beeren, Huntstraat 8, 64 jaar
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Vrijwilligers Bedankt!!! 
Een hartelijk woord van dank gaat bij het naderen van het Kerstfeest en de jaarwis-
seling uit naar onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters. Zonder hun steun en inzet
gaat het echt niet. En natuurlijk ook aan alle parochianen die het afgelopen jaar
weer mee hebben gedaan aan de kerkbijdrage. We hopen dat wij ook het komende
jaar weer op uw inzet en bijdrage kunnen rekenen.

Het priesterteam,  Diakens en kerkbestuur

 wenst U een

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar
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