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ESJE-KRUTZKE

Laot de klokke veur ug loewe
went nog kirke bie ug sjtaon,
woveur zou me kirke boewe
es gein luuj nao bènne gaon.

Laot de klanke ug dan wekke
went biej ug nog kirke sjtaon
berg de maskers in de rekke:
Vastenaovend is gedaon.

Gaot dan door de eiken deuren
zet ug in de eesjte bank,
klink ‘t belke, gaot nao veure
zeet dan stjil.... ei Ame-lank.

Höört... hiej waere wöörd gesjpraoke
die dees welt neit wilt versjtaon;
“Geert woort ens in ‘t nuuj gesjtaoke
en tot èsj zult geer vergaon.”
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HET GOUDEN KALF

Anno 2007 worden we bijna elke week op de hoogte gebracht van een of andere prijs die

gevallen is. Ik bedoel niet zozeer een prijs van een loterij, maar meer een “award”, een

“gouden kalf”, een Michelin Ster enz, zoals men tegenwoordig zo graag met allerlei sjieke

namen noemt. En in alle categorieën, van wijnboer tot kaasboer, van elektronica tot smid, in

alles vind je prijzen en certificaten, diploma’s en getuigschriften. Soms denk ik wel eens: er

zijn meer “awards” en “gouden kalveren” dan dat er prestaties geleverd worden. Het is meer

een zakelijke markt geworden om “gezien” te worden.  Want wie een prijs heeft, betekent

tenminste wat. Maar is dat wel zo?  Het gaat zelfs zover dat men ook wedstrijden ging

organiseren binnen kerkelijke kaders: wie is de beste predikant, de beste parochie enz. Bij

de scholen is dit ook al jaren bezig: welke school is het beste? En zo ook in de Zorg: welk

ziekenhuis, verpleeghuis heeft een prijs? En het gekke is dat veel mensen dit ook nog

geloven! Je ziet al te vaak dat sommige scholen overvol zitten met leerlingen en een gelij-

kwaardig schooltje een paar kilometer verderop kan nauwelijks meedoen. Het gevolg van al

die ontwikkelingen is duidelijk: de ene wordt door de ander opgeslokt en ongemerkt gedra-

gen mensen zich als parasieten: groot worden ten koste van de ander!

Mozes ging de berg op. Het was geen gemakkelijke tocht. Mozes was een echte advocaat:

een Pro Deo-advocaat. Hij gaf er zijn leven voor. Hij wist heel goed dat het Joodse Volk

sinds de uittocht uit de slavernij van Egypte puur en alleen maar geprofiteerd had van de

kracht Gods. Maar, daar gedroegen zij zich niet naar! Nauwelijks waren ze uit de slavernij

verlost, of ze vergaten dat er een God bestaat. De Dag des Heren werd niet meer geheiligd,

het onderscheid tussen “mijn en dijn” werd niet meer gehanteerd en de zuiverheid in liefde

en trouw werd niet beoefend. Mozes krijgt van Godswege de beroemde Tien Geboden om

zo ordening te brengen in het leven van het Joodse Volk. Maar als Mozes na de beklimming

van berg Gods met de Tien Geboden terugkomt, treft hij een totaal goddeloos volk aan dat

in aanbidding neerligt voor het gouden kalf.. Mozes hoort dan hoe God de Heer in woede is

ontstoken en dat Hij dit goddeloos volk - dat Hij eens zo beschouwde als zijn troetelkind -

wil laten boeten en zelfs vernietigen. Maar dan vervult Mozes een prachtige rol als advo-

caat. Hij houdt een warm pleidooi, hij bidt tot God en legt God de Heer de eigen gedachten

en plannen van Hemzelf voor. En dan eindigt hij zijn betoog: ‘... en dan zou U dit alles voor

niets hebben gedaan, Uw beloften aan de aartsvaders en profeten, de bevrijding uit Egypte

.... dat alles zou U voor niets hebben gedaan...?’ 

We zien dus hoe Mozes als een profeet in de bres springt voor zijn volk, als een echte

advocaat pleit hij voor hen die behoorlijk in de fout zijn gegaan. Met zijn gebed kan Mozes

God a.h.w. tot andere gedachten brengen en weet hij God te kalmeren. God is zo gevoelig

voor het oprechte gebed! Hij is trots op Mozes die zo voor zijn volk opkomt!

Kijk: zo en nog meer is onze Heer Jezus Christus: Hij is meer dan Mozes! Hij beroept zich

niet op “awards” of titels om zichzelf aan te prijzen. Hij is er gewoon voor u en mij: je hoeft

om Hem niet te wed-rennen, want Hij is er - gewoon voor u en mij. Maar als wij ons in deze

wereld laten gek maken omdat die dingen van het leven alleen maar belangrijk kunnen zijn

als ze op de TV zijn geweest, of in de krant hebben gestaan, of een prijs hebben gewonnen,

een “award” of een “gouden kalf” , dan zijn we onszelf aan het verlagen, dan verworden we

tot een speelbal van het speelveld van de moderne slavernij. 
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In het evangelie is Jezus méér dan Mozes. In het evangelie over het verloren schaap kijkt

God naar ons uit. Zo is onze God, leert Jezus ons: Hij is niet alleen een "voorbidder", maar

Jezus zoekt zelfs het verlorene op, het verloren schaap zoekt Hij en sluit Hij zelfs in Zijn

armen... Dat is nog meer dan een stap zetten, zoals Mozes deed. God weet dus dat we

bekering nodig hebben en daarom doet God zelf al de eerste stap door het goede in ons te

zoeken....! Wat een God! 

Vastenavond 2007: ik wens u allen toe prachtige dagen van vreugde en vriendschap. 

En daarna?  De woestijntocht van elke dag gaat weer gewoon verder.

Maar het is een tocht die niet dood....loopt.  Het kan ons ook overko-

men dat we een tijdlang geleefd hebben zonder Zijn geestelijke leiding.

Het Joodse Volk begon te dansen en springen voor een gouden kalf.

Zijn we soms beter? Anno 2007 zie ik ook mensen die zich buigen voor

het maaksel van hun eigen handen. Ze leven alsof God niet bestaat. Uw

blijdschap van Vastenavond moet overgaan tot die vreugde waarbij de

Goede God zoveel van u en mij houdt. Dat is de hoogste prijs die we

ooit kunnen ontvangen: Zijn Liefde voor ons!

Deken W. van Rens

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? DEEL XX

Wij mensen, al noemen wij ons Christenen, staan gauw klaar met een negatief oordeel over

iemand anders .Een bedelaar belt bij hem aan. Zijn huishoudster, goede ziel, God geef haar

de hemel, laat zich ontvallen: „Alweer zo'n bedelaar!" „Catharina", zegt hij, ,,dat mag je

niet zeggen! Zijn we niet allemaal bedelaars van de Lieve Heer?" Behalve voor arme en

zieke mensen, had onze pastoor een zwak voor zondaars en voor hen die het goede spoor

bijster waren. Hij had altijd een verontschuldiging voor hun misstap. Over een moordenaar:

„Wat zou er van ons geworden zijn, als we niet zo'n brave ouders gehad en niet zo'n goede

christelijke opvoeding genoten hadden!" Over een dronkaard: „Heer, als gij op ongerechtig-

heden let, wie houdt dan stand.” Over een publieke zondaar: „Wij zijn allemaal zondaars".

Over een oplichter zei hij: „Ik laat me liever tienmaal bedotten dan ooit een mens niet te

helpen die hulp nodig heeft. Trouwens, het goede werk met zuivere mening gedaan, draagt

vrucht uit zich zelf.

En als dat misschien het enige middel is om iemand te bekeren, waarom hem dan niet te

woord staan en helpen?" Van een priester, die ontrouw aan zijn roeping werd, zei hij alleen

maar dit: „Wij kunnen nu alleen nog maar voor hem bidden en lijden. Als een geval hope-

loos geworden is en men er alleen nog maar voor bidden en lijden kan, beseft een mens pas

goed wat hij is.

Met zijn diepe kijk in de menselijke natuur en kennis van het leven, sprak onze pastoor dan

ook nooit kwaad; onder geen enkel voorwendsel over niemand. Ook duldde hij niet, dat in

zijn bijzijn iemand beoordeeld of veroordeeld werd. Hij sprak alleen maar goed, als hij over

iemand sprak. En was er nu eens aan iemand werkelijk geen enkel haar die deugde..... wel,

dan wist hij van zo iemand nog altijd dit goede in te brengen, „dat hij toch zo'n brave, goede

moeder had!"
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Er zaten eens drie vrienden - onze burgemeester, onze notaris en onze gemeenteontvanger -

te samen. Het wachten was op mijnheer pastoor, die wel weer van Baakhoven zou moeten

komen. Intussen gingen zij de weddenschap aan, de pastoor, al was 't maar één enkel woord,

tegen de naastenliefde te laten zeggen.

Toen onze pastoor binnentrad, begonnen ze met z’n drieën de man zwart te maken en over

hem te roddelen. Ondanks al zijn protesten, „om ieder mens in zijn wezen en het oordeel

aan God over te laten" legden de drie vrienden de „goedprater" het vuur zo na aan de

schenen, dat hij op zeker ogenblik opsprong en driftig met de vingers op de ruiten begon te

roffelen. En dit vermoedelijk, omdat hij van de zondebok niet eens zeggen kon, dat hij zo'n

brave, goede moeder had.

Van iemand als onze pastoor, die zo’n ernst maakte met het eerste en voornaamste gebod

van Christus, is te begrijpen, dat hij van anderen verwachtte dat zij het óók zouden doen.

En dan zeker van diegenen die, uit hoofde van hun roeping, de liefde hadden voor te staan.

Met dagelijks het voorbeeld voor ogen van de man die alles van de liefde kende behalve

haar grenzen, mochten de Zusters van Liefde wel dubbel oppassen, als ze het voorbeeld van

de heilige Vincentius zouden vergeten. In die tijd werd er 's avonds in de herbergen vaak

gevochten. Opgehitst door de drank, kregen drie mannen op zekere avond ruzie en het

gevolg was dat één van hen een doorgesneden pols had. Een dokter, die daarvoor uit Echt

moest komen, legde het eerste verband. Nauwelijks echter was de dokter vertrokken, of de

dronkeman rukte in zijn razernij het verband eraf. Daar goede raad duur was, werd de

wijkzuster erbij gehaald die een nieuw verband legde. Voordat de zuster goed thuis was,

moest ze weer terug om de hysterische man andermaal te verbinden. Ook al omdat het

inmiddels nacht geworden was, kreeg de wijkzuster van haar overste de boodschap dat het

mooi geweest was. Tevens gaf zij dit, vanuit een bovenvenster, de man beneden aan de bel

op duidelijke wijze te verstaan. Te duidelijk misschien, Want daar klinkt vanuit het pikke-

duister opeens een haar welbekende stem: „Est ce qu'une fille de la Charité répond ainsi a

un pauvre?" 

Een stilte volgt, waarin de overste tijd krijgt om zich te bedenken. Dan hoort zij: „Venez,

ma soeur, je vous accompagne!" 

Wat kon de overste nu anders doen dan de schoenen aantrekken en de pastoor vergezellen?

Het slot was dat de overste op de terugweg ook nog duchtig gekapitteld werd over haar

gebrek aan liefde. En dat, zonder dat er ditmaal één Frans woord aan te pas kwam.

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

GEBEDSINTENTIE
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand maart  luidt: 
‘Wij bidden dat Gods Woord steeds meer gehoord en overwogen mag worden’.
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

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

Diaken B. ter Haar, Baandert 23, ? 4513381
Noodnummer ? 4515141

Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Sittard

kantoor-fedpetrus@planet.nl

WAT IS RENEW? (vervolg)

Waarom? 

Om nieuwe vrienden te ontmoeten en van elkaars ervaringen te leren;

Om een relatie met Jezus aan te gaan of deze relatie een nieuwe impuls te geven;

Om te leren hoe de bijbel een steun voor mij kan zijn in het leven van alledag;

Om vanuit ons geloof positieve invloed uit te oefenen in de maatschappij om ons heen.

Voor wie? 

Voor allen die zich aangesproken voelen door bovenstaande doelen;

Voor hen die een relatie met Jezus willen aanknopen of deze willen verdiepen;

Voor jong en oud; Voor katholieken en andere christenen.

Hoe kan ik mij opgeven? Door tijdig uw naam en adres door te geven, zodat u ruim voor

het begin van een nieuw seizoen het inschrijfformulier krijgt met de keuzemogelijkheden uit

verschillende leeftijdscategorieën, soort groep en weekdagen.

Telefoon:  Adriana Bronneberg: 06-40265205

Voor meer info: zie volgend parochieblad.

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!

IN HET JAAR VAN HET GEZIN
In het kader van het jaar van Huwelijk en Gezin, het pastoraal jaarthema van ons Bisdom,
in ieder parochieblad een gebed of gedichtje over het gezin en speciale aandacht voor
activiteiten voor en over het gezin:
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Bezinningsmidweek over het gezin 13 t/m 16 maart
Plaats: Arnold Janssenklooster in Wahlwiller
Centraal staat de bijbeltekst “Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam
(ap. 19,9). Op het programma staan: inleidingen door deken L.Kirkels (Meerssen) en
pastoor C. Dieteren (Landgraaf), inleidingen over de gebedsgroepen “Mothers Prayers”en
Fathers Prayers” en een bezoek aan de Abdij St. Benedictusberg in Mamelis.
Kosten: i 98,– p.p.
Aanmelding: m.rademaker@bisdom-roermond.nl /   tel. 0475-38692

    Kind
Een kind is niet zomaar een dingetje, iets bloots,
diep in dat dingetje verbergt zich zoiets groots.

Er woont een wonder in, iets ongelooflijks machtigs,
een kind is méér dan alleen maar iets engelachtigs.

Ik weet niet wát het is, dat niet, maar ik maar me sterk:
zo’n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

Toon Hermans

OVERIGE BISDOM-ACTIVITEITEN:
Bezinningsdag en -nacht voor jongeren 10-11 maart
Plaats: Foyer de Charité in Thorn
Voorbereidingsweekend op Pasen over vasten, van zaterdagavond tot zondagmiddag, met
inleidingen door A. Pierik, stilte en gebedsdiensten.
Tienerweekend “I love” 23 t/m 25 maart
Plaats: vakantieboerderij De Heidehoeve in Roggel
Flitsend en gevarieerd weekend over ‘houden van’, voor tieners van 12 tm 18 jaar
Aanmelding: voor beide jongeren@bisdom-roermond.nl  /  tel. 0475-386756  

WERELDGEBEDSDAG: VRIJDAG 2 MAART 2007 .
Ieder jaar opnieuw gaat er op de eerste vrijdag van maart een gebed de wereld rond. De

wereldgebedsdag is een uiting van solidariteit tussen (christen)vrouwen en mannen over de

hele wereld. Dit jaar is de liturgie opgesteld door vrouwen uit Paraguay. Thema is: “Onder

de hoede van de Eeuwige”. In de gebedsdienst die op 2 maart op plekken in heel Nederland

gevierd wordt, leren we Paraguay een beetje kennen en kunnen we ook ervaren hoe taal en

cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van bijbelteksten. 

In Sittard vindt op vrijdag 2 maart een in breder oecumenisch verband voorbereide viering

plaats in de Kapel van de Zusters in de Plakstraat (ingang via Rosmolenstraat, zij-ingang

richting Dobbelsteynporte, door hek). Aanvang 19.30 uur. Na afloop is er mogelijkheid om

elkaar te ontmoeten tijdens de koffie/thee. Namens het Platform van Kerken in Sittard heet

ds. Irene M. Pluim iedereen van harte welkom.
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DE STILLE OMGANG
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart vindt in Amsterdam wederom de Stille

Omgang plaats, de jaarlijkse stille bidtocht ter herdenking van het Eucharistisch wonder van

1345. Algemene intentie is dit jaar: “Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God”.

Tegen de tienduizend pelgrims uit het hele land nemen deel aan deze nachtelijke stille

bidtocht. Ook vanuit Limburg neemt traditiegetrouw een groep pelgrims deel. De reis naar

Amsterdam gebeurt per autobus. Na de stille tocht vieren de Limburgse pelgrims in de Sint

Nicolaaskerk, tegenover het Centraal Station, een Plechtige Eucharistieviering met mgr. De

Jong als hoofdcelebrant. Voor deelnemers uit Sittard en omstreken: 

Opstappen: zaterdagavond NS-station Sittard, om 20.45 uur

Terugkomst: zondagochtend om ong. 6.45 uur

Opgave: t/m 9 maart bij zusters Karmelietessen, Kollenberg 2, F 046-4525380.

Kosten: i 16,50 p.p.

JAARLIJKSE VASTENACTIE 2007
Dit jaar willen we in onze parochies de vastenactie houden voor een van onze eigen missio-

narissen en wel Pater Frans Meulemans m.h.m. Hij doet sinds een paar jaar het aloude

missiewerk in een geheel nieuwe parochie in een ander bisdom in Kameroen. Voorheen

werkte hij jaren gewerkt in het Franstalig gedeelte, nu zit hij in het allerarmste Engelstalig

gedeelte van Kameroen, een gebied dat door de regering jarenlang verwaarloosd is. Zelfs de

inlandse missionarissen wilden hier niet werken, maar Frans Meulemans aanvaardde de

opdracht en begon weer opnieuw - op ambachtelijke wijze - als de oude en vertrouwde

missionaris in het bisdom Mamfe, met als stand plaats Nguti. Letterlijk niks was daar, ook

geen elektriciteit enz. Gevolg is dat we nu veel moeilijker contact met hem krijgen, dood-

eenvoudig omdat er geen communicatiemiddelen in dat gebied zijn, geen telefoon, laat

staan internet! Frans begon met een kleine generator, ging wonen tussen de armsten en

begon met plannen die hij aan de bisschop voorlegde. Met de hulp van het bisdom Roer-

mond, afd Missie, met MIVA en vele anderen is Frans 18 maanden geleden begonnen. Er

wordt nu al hard gewerkt aan de bouw van school, en aan een parochiecentrum waarbij een

Hulppost wordt ondergebracht. Ook moet de waterleiding geheel vernieuwd worden.Vorig

jaar zijn we al voorzichtig begonnen met de eerste inzameling voor dit project, we gaan er

nu mee door nu we meer weten over dit uitzonderlijk project. U ziet dat we met zijn allen de

armsten onder ons bijzonder kunnen steunen en daarom stellen we dit jaar enthousiast aan U

voor: Help onze Frans - via Vastenactie

geef hem uw bijdrage - voor de allerarmsten!

Van harte bij U allen aanbevolen!                                              U kunt uw gaven storten op

Giro 1996699 van Kerk en Wereld Dekenaat Sittard 

o.v.v Vastenactie 2007.

OF
via het Vastenzakje dat u aantreft in het volgende parochieblad !

Deken W. van Rens
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HET HEILIG VORMSEL
Op zondag 28 januari mochten onderstaande jongens en meisjes uit handen van onze

hulpbisschop mgr. E de Jong het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Wij wensen

alle vormelingen van harte proficiat en Gods zegen voor hun verdere levensweg!

Francois Bertand Aiko Hendriks Glenda Schols 

Niels Boetzkes Nona Hendrix Christien Scholte

Dimitri van der Bolt Kevin Horssels Anne-Marie Schreuder

Robby van der Bolt Anouk Hustinx Denise Stoop

Angie Brummen Jasmine Janissen Roxanne van Tilburg

Yolissa op den Buysch Yvonne Jasper Desiree ubachs

Shawn op den Camp Marisca de Jonge Esmee Vaessen

Anne Claessens Leroy Jungen Robin van de Varst

Lois Crauwels Kelly Klaassen Tieme Verblakt

Raf van Cruchten Lars Kleuskens Roos de Voogd

Janneke Daamen Dennis Konings Sammy Vranken

Ryan Daams Michael Leijendeckers Dylan van de Werf

Robin Damen Eveline Maas Joey Werner

Nick Doggen Dennis Meis Floortje Wijnands

Johnny Dols Mike Minten Quinten Wijsman

Shari van Eekelen Rachel Muyres Vincent Wijsman

Max Ewoldt Rianne Nelissen Eleanore Willems

Kyra Ermans Lindsay Noteborn Jennifer Zwakhalen

Mitch van Gellekom Bart Obers Ivana Zwamborn

Lucas Greven Mennie Pfeiffer Sylvana de Zwart

Wesley Heffels Lindy Schmeits

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 18 februari: Zevende zondag door het jaar, Vastenavondzondag. In de St.-Petrus-

kerk wordt het hoogfeest van St.-Petrus’ Stoel  gevierd, patroonsfeest van de Petruskerk.

Tevens herdenking van de sterfdag van deken Tijssen.

Op Carnavalsmaandag en - dinsdag vervalt de avondmis van 19.00 uur.

Woensdag 21 februari: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag

Onder alle H.Missen wordt de as gezegend en aan alle kerkgangers het askruisje uitgereikt.

In de Veertigdagentijd: elke zondag om 16.30 uur Vesperdienst in de St.-Michielskerk

elke dinsdag om 19.30 Kruisweg in de St.-Petruskerk

Zondag 25 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Vrijdag 2 maart: Wereldgebedsdag, Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.

Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en aan

huis gebondenen. NB: de eerste vrijdag van april is Goede Vrijdag; dan vervalt de Commu-

niedienst en wordt daags erna de Paascommunie gebracht.

Zondag 4 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Zondag 11 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd
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Zaterdag 17/zondag 18 maart: Nacht van de Stille Omgang in Amsterdam

Zondag 18 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd,  Zondag “Laetare”, Halfvasten.

Deze middag vindt in Sittard traditiegetrouw het Krombroodrapen plaats, om te vieren dat

de Vastentijd al halverwege is. ‘s Ochtends om 11.30 uur zijn alle kinderen en hun ouders

speciaal uitgenodigd voor de gezinsmis in de Petruskerk, met medewerking van het Jeugd-

koor. 

Maandag 19 maart: Hoogfeest van de Heilige Jozef, Sint Joep. Om 9.30 uur is er een

Eucharistieviering in de St.-Petruskerk, opgeluisterd door het Dameskoor; de avondmis van

19.00 uur vervalt.

Zondag 25 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Maandag 26 maart Hoogfeest Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap

GEDOOPT

Imke, dochter van het echtpaar Tummers-vVan Doezelaar, 21-01-2007.

Imke, dochter van het echtpaar Hensen-Kienhuis, Walramstraat 76, 11-02-2007

Wij bidden dat beide Imkes onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voor-

beeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen

opgroeien tot goede christenen.

KERKELIJK HUWELIJK
Karianne Winthagen en Jos Schmitz, Morgensterstraat 23, 03-03-2007

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

moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’              (Uit de huwelijksliturgie)

OVERLEDEN
Lies Gijsen-Verdonschot, Pres. Kennedysingel 24, 89 jaar, † 27-01-2007

Piet Klinkers, Huntstraat 10, 66 jaar, † 04-02-2007

Lambert Horsmans, Chopinstraat 29, 64 jaar, † 08-02-2007

José Kleynen-Cals, Brandstraat 27, 79 jaar, † 08-02-2007

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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HEILIG UUR
Op donderdag 1 maart 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 Sacra-

ment in de St.-Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van

elke eerste vrijdag van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van

Jezus - samen te bidden voor genoemde intenties. De bewoners van een

aantal straten krijgen elke maand een speciale uitnodiging. 

Voor deze maand zijn dat: de Odasingel, Overhovenerstraat, Paardestraat,

Paradijsstraat, Plakstraat, Pullestraat, Putstraat, Rijksweg-Noord, Rijksweg-

Zuid en Oude Rosmolenstraat.

REGINA CARMELI

* Nederlandse Vespers         Zondag 4 maart, 17.00 uur 

(Uitstelling, aanbidding, vespers en eucharistische zegen)

CURSUS “Reizen in de wereld van de ziel” Teksten van Teresa van Avila

In haar boek “Het Kasteel van de ziel” beschrijft Teresa van Avila haar inner-

lijke 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 mw. M. Cleef
Data: woensdag 28 feb., 14 maart, 11 april, 14.00-16.00 uur

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

BEZINNINGSDAG in stilte “De onschatbare waarde van familie” 

Leiding: Mw. dr. Ilse Kerremans

Datum: zaterdag 3 maart, 10.00-17.00 uur

Kosten: i 12,– (lunchpakket meenemen)

5-DAAGSE RETRAITE in stilte “Jezus, Zijn geschiedenis en ons geloof”

Leiding: Kan. dr. K. Gatzweiler

Datum: zondag 4 maart, 17.00 uur tot zaterdag 10 maart, 9.30 uur

Kosten: i 206,--

BEZINNINGSDAGEN in stilte “Het verhaal van je levensreis” 

Het eigen levensverhaal als bron van de ontmoeting in stilte met God.

Leiding: Pater Frans Vervooren

Datum: woensdag 28 maart, 15.00 uur - vrijdag 30 maart, 13.30 uur

Kosten: i 74,--

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

Postbus 28, 6130 AA Sittard, F 046-4525380, Zr. M. Gisela.
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Om er zeker van te zijn dat de misintenties in het parochieblad vermeld worden, dienen ze
uiterlijk 23 maart 2007 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10, of op ons e-
mailadres, kantoor-fedpetrus@planet.nl. Betaling gaarne contant of op gironummer
1036575 of banknummer 147603676, beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te
Sittard o.v.v. misintentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 17 februari 
18.00 uur plzwd Anna Peters-Salvino; ge-

stev overl ouders Kleikamp-Lemmens; pljrd
Christien Mohling-Ubben; nad. Lies Gijsen-
Verdonschot, Lambert Horsmans, José
Kleynen-Cals (samenzang)
Zondag 18 februari  Hoogfeest van St.
Petrus’ Stoel te Antiochië -  Patroons-
feest vd Petruskerk, tevens herdenking
van de sterfdag van Deken Tijssen z.g.
11.30 uur  gestpljrd overl kandidaat-zalige

pastoor-deken Ludovicus Tijssen; gestplev

overl ouders Eyckeler-Buijzen en dochter

Marijke; pljrd Frans Engelen, echtpaar De
Wever-Brouwers en zoon Leon; plev overl
familieleden Pier-Weijzen  (samenzang)
Maandag 19 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur geen avondmis
Dinsdag 20 februari Sterfdag deken Tijs-
sen z.g.
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, F.
Lemmens; tev kandidaat-zalige deken Tijs-
sen
19.00 uur geen avondmis
Woensdag 21 februari Aswoensdag
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Martin Meuwissen
19.00 uur gestev levende en overl leden vd

C.V. Marotte Zitterd; ev overl ouders
Janssen-Donners  (samenzang)

Donderdag 22 februari  Feest van St.

Petrus’ Stoel te Antiochië,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,

fam. Willems-Daemen

19.00 uur voor Cor de Wit en Dory Neilen,
echtp. Keymis-Buyink 

19.30 uur Lof + Rozenhoedje 
(samenzang)
Vrijdag 23 februari H. Polycarpus, bis-
schop en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev Corry Close en familie,

gestev overleden echtpaar Meulenberg-Kleu-

ters; voor ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
en mgr. Ben Janssen
Zaterdag 24 februari
08.00 uur gestev overl. echtpaar Van de

Wiel-Bronneberg, echtp Caulfield-Tholen, 
overl. grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis

18.00 uur plzwd Lies Fischer-Durlinger;
gestev J. Limpens-Houben; 1  pljrd Barte

Bons; plev levende en overl. leden kapel

"Hel en Valsj"; nad. Lies Gijsen-Verdon-
schot, Lambert Horsmans, José Kleynen-
Cals  (samenzang)

Zondag 25 februari Eerste zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur gestpljrd overl. echtp. Sjeer en

Mia Willems-Knippenbergh; gestplev overl.



12 10  jaargang - nr. 4 - 17 februari 2007e

echtpaar Meulenberg-Pennings; pljrd Wies

Meuwissen-Schmeits, Jacques Brouwers;

plev voor levende en overl leden vd fam

Dieteren-Honings, (Petruskoor)
Maandag 26 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;

ev Tiny Martens-Kleijnen

19.00 uur gestev overledenen van de fam.

Feron-Hoenen, J. en J. Derrez

Dinsdag 27 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin

19.30 uur Kruisweg
Woensdag 28 februari
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-past.Eduard Hoenen

Donderdag 1 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta

en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hen-

driks

19.30 Heilig Uur (samenzang)
Vrijdag 2 maart
08.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus,
gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev Riet Pfennings-van Santvoord
(vw buurt Paardestr), tev H. Priesters en
voor de vrede
Zaterdag 3 maart
08.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen

en em-past. Eduard Hoenen, echtp
Caulfield-Tholen; voor priesterroepingen in
parochie, dekenaat en bisdom
18.00 uur plev Gertruda Dieteren-van Neer,

voor levende en overl leden vd fam. Diete-

ren en de fam. Hellbach; nad. Lies Gijsen-
Verdonschot, Lambert Horsmans, José
Kleynen-Cals  (Jeugdkoor)
Zondag 4 maart Tweede zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en Ma-

ria Mager; pljrd Lenie Westenberg-

Schuiver; plev Miny Reijnders-Kuijpers
(samenzang)
Maandag 5 maart
08.00 uur tev de H.Geest voor allen die in
ons bisdom en in de parochies zijn gesteld
om leiding te geven.
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 6 maart
08.00 uur tev de H. Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Kruisweg
Woensdag 7 maart
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. v.d

fam. Roppe-Kissels, echtp Caulfield-Tholen;
tev St. Joseph voor goede gezinnen en de
moed om godsdienstig te leven
19.00 uur voor Cor de Wit en Dory Neilen,
Mia Rutten
Donderdag 8 maart
08.00 uur gestev 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 
(samenzang)
Vrijdag 9 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor overleden ouders Leonard Dieteren en
Maria Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev overleden echtpaar

Meulenberg-Kleuters, levende en overleden

leden fam. Musolf-Nyssen

Zaterdag 10 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur pljrd Louis Lommen; nad Lam-
bert Horsmans, José Kleynen-Cals (samen-
zang)
Zondag 11 maart Derde zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur gestplev Lies Roppe en overl. v.d

fam. Roppe-Kissels; gestplev echtpaar

Arnoldts-Thissen; pljrd Bèr Geraedts, overl
ouders Erkens-Linzen, Gerrit Koenen (Pe-
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truskoor)
Maandag 12 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Fine Close

Dinsdag 13 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans

19.30 uur Kruisweg
Woensdag 14 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoe-

nen

Donderdag 15 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Jo van Basten-Batenburg;

voor ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,

fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.30 uur Lof + Rozenhoedje 
(samenzang)
Vrijdag 16 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin

Zaterdag 17 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur plzwd Theo Benders; nad Lam-
bert Horsmans, José Kleynen-Cals 
(samenzang)
Zondag 18 maart Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zondag “Laetare”
11.30 uur gestpljrd overlouders Frits en

Leonie Meulenberg-Schreurs; pljrd Miny
Reijnders-Kuijpers; plev overl familieleden
Pier-Weijzen (Jeugdkoor)
Maandag 19 maart H. Jozef, bruidegom
van de H. Maagd Maria
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
Martin Meuwissen, overl grootouders Jo-
seph Brandts en Johanna Rouschop uit
dankbaarheid
09.30 uur gestplev voor zielenrust van

pastoor-deken Mgr. Ben Janssen vw De

Mander (Dameskoor)
19.00 uur geen avondmis
Dinsdag 20 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen vd fam.

Feron-Hoenen

19.30 uur Kruisweg
Woensdag 21 maart
08.00 uur gestev Jo van Basten-Batenburg,

echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor Cor de Wit en Dory Neilen
Donderdag 22 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Corry Close en familie;

voor ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke,

fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks

19.30 uur Lof + Rozenhoedje 
(samenzang)
Vrijdag 23 maart
08.00 uur ev overledenen vd fam Smeets-
Bouwels
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev echtp. Keymis-Buyink 

Zaterdag 24 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur gestpljrd Jes Beaumont; gestev

levende en overl. leden vd fam. Thijssen en

Sevens; 1  pljrd Wies Brouwer-de Haase

(samenzang)
Zondag 25 maart Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
11.30 uur plzwd Lambert Horsmans, José
Kleynen-Cals; 1  pljrd mevrouw Fiene

Thissen-Janssen, pljrd Tiny Vroemen-
Kleinjans en ouders Vroemen-Bemelmans,
Wim Derks (Petruskoor)
Maandag 26 maart Hoogfeest Aankondi-
ging van de Heer, Maria Boodschap
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-

Eyckeler

Dinsdag 27 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur gestev Math. Ronden

19.30 uur Kruisweg
Woensdag 28 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en

Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks
Donderdag 29 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev levenden en overledenen

vd fam. Bitsch-Lejeune

19.30 uur Lof+ Rozenhoedje 
(samenzang)
Vrijdag 30 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur tev O.L.Vrouw van Lourdes
Zaterdag 31 maart
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,o-

verl. grootouders Simonis-Tummers en ou-

ders Hage-Simonis

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 18 februari Zevende zondag door
het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-Wilms;

overledenen vd fam Gieskens-Muyres en

Corbeij-Kerrens, voor ‘n bijzondere intentie 

(samenzang)
17.30 uur geen avondmis 

Zondag 25 februari Eerste zondag van de
Veertigdagentijd
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur pljrd Huub van de Brock 
(samenzang)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur pljrd Gèr Pfennings
Zondag 4 maart Tweede zondag van de
Veertigdagentijd
08.30 uur pljrd Riet van der Pas-Aertse
09.30 uur tev H. Antonius (samenzang)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
(Life Teen)

Zondag 11 maart Derde zondag van de
Veertigdagentijd
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur voor overleden pelgrims (samen-
zang)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev overl. ouders Laumen-van

Loon

Zondag 18 maart Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zondag “Laetare”
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur plev overledenen vd families
Gieskens Muyres en Corbeij-Kerrens
(samenzang)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur gestev F. Lemmens (Life Teen)
Zondag 25 maart Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
09.30 uur gestpljrd René Oberdorf; plev
Nenette Oosterwijk-Corbeij  (samenzang)
16.30 uur Vesperdienst
17.30 uur tev O.L.V.van Lourdes

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

Zondag 18 februari Zevende zondag door
het jaar
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 20 februari 

08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 21 februari 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
voor een goede bevalling van een kleinkind
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Donderdag 22 februari 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, overl
echtpaar Caulfield-Tholen
10.30 uur voor Margriet Roebroek en zegen
over fam
Vrijdag 23 februari 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 februari 
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 25 februari Eerste zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur pljrd Annie Corten, overl echt-
paar Caulfield-Tholen
Dinsdag 27 februari 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 28 februari 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 1 maart 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, overl
echtpaar Caulfield-Tholen
10.30 uur voor overl ouders Ventje en El-
mire Portier, Wim en Els Krebbers
Vrijdag 2 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 3 maart 
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 4 maart Tweede zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur pljrd v Leonie en Math Corbeij-
Krekels;voor alle levende en overl leden vd
Aartsbroederschap,  levende en overl leden
vd fam Konings, v bijz intentie v de ouders
René Janssen en Margaretha Janssen-Muris,
overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 6 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
voor een goede bevalling van kleinkind
Woensdag 7 maart  
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 8 maart 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, overl
echtpaar Caulfield-Tholen
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera en
voor een bijzondere intentie

Vrijdag 9 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 10 maart 
09.00 uur voor overl fam Arnoldts-Thissen,
overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 11 maart Derde zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur voor overl ouders Castro-
Schellinx, overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 13 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 14 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 15 maart 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, overl
echtpaar Caulfield-Tholen
10.30 uur tev Onze Lieve Vrouw vh H.
Hart
Vrijdag 16 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 17 maart 
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen 
Zondag 18 maart Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zondag “Laetare”
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Maandag 19 maart Feest van St. Jozef 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 20 maart  
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen,
voor een goede bevalling van kleinkind
Woensdag 21 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 22 maart 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Vrijdag 23 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 24 maart 
09.00 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zondag 25 maart Vijfde zondag van de
Veertigdagentijd
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Dinsdag 27 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Woensdag 28 maart 
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08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Donderdag 29 maart 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap, overl
echtpaar Caulfield-Tholen
10.30 uur voor overl mw Goossens-Geraets

en voor de zieken en overledenen vd fam
Vrijdag 30 maart 
08.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen
Zaterdag 31 maart 
09.00 uur overl echtpaar 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

Parochie H. Bernadette - Baandert

Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10 F 4512275
Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 F 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 F 4513381
 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

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

Het misstipendium (, 7 leesmis / , 21 hoogmis) kunt u ook overmaken op banknummer:

14.76.04.133 t.n.v. RK Parochie H.Bernadette

Zondag 18 februari: H.Bernadette, patrones v.d.parochie  Dameskoor

10u30 Gest.jrd. Elly Bisschops-Wessels; gest. H.Mis t.e.v. OLV v.Lourdes en H.Bernadette;

levende en ovl.leden fam.de Rouw-Geelen

Woensdag 21 februari: aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag)

 9u00 gest. H.Mis t.e.v. H.Bernadette 

Donderdag 22 februari  

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 25 februari: 1e zondag van de 40-dagentijd

10u30 Jrd. They Palmen; Anna Peters-Salvino; 

nadienst: Leen Brouwers-van Halbeek

Dinsdag 27 februari

 9u00 t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes

Donderdag  1 maart
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 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag  4 maart: 2e zondag v.d. 40-dagentijd  Schola Gregoriana Sittardiensis

10u30 Jrd. ovl.oud. van Tilburg-Kusters; Joseph Leers vw verjaardag

nadienst: Leen Brouwers-van Halbeek 

Dinsdag  6 maart

 9u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette

Donderdag  8 maart

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 11 maart: 3e zondag van de 40-dagentijd  Gemengd koor en Cantate

10u30 Jrd.Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; jrd.Bob Hanselaar; jrd.opa Cor Verbeek;

jrd.oud.In't Zand,knd.Theo,Gonnie,Tillie,Chrit;jrd.oud.Maas-Wolfs; Bernard Köhlen

nadienst: Leen Brouwers-van Halbeek

Dinsdag 13 maart

 9u00 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen

Donderdag 15 maart

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 18 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd    Cantabile

10u30 Jrd. Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; jrd. Arno Dieteren en oud.Dieteren-Zinken

nadienst: Leen Brouwers-van Halbeek

Dinsdag 20 maart

 9u00 Gest. Gerardus Schulpen en Elisabeth Spetgens; ovl.pastoor Jos. Linssen 

Donderdag 22 maart

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

Zondag 25 maart: 5e zondag van de 40-dagentijd

10u30 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette; nadienst: Leen Brouwers-van Halbeek

Dinsdag 27 maart

 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; 

Donderdag 29 maart

 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN

9 februari: Leen Brouwers-van Halbeek (74 jaar), Vrangendael 112

FEEST VAN DE H.BERNADETTE

Onze parochie viert op 18 februari het feest van de H.Bernadette. Omdat dit feest dit jaar niet

in de 40-dagentijd valt, en toevallig op een zondag, vieren we dit feest dit jaar precies op zondag

18 februari met een plechtige H.Mis. 

ASWOENSDAG

Aswoensdag 21 februari a.s. is 's morgens om 9 uur een H.Mis in de Bernadettekerk, waar

het askruisje ontvangen kan worden. 's Avonds om 19 uur kunt u terecht in de H.Mis in de

Petruskerk. Carnavalsdinsdag vervalt in de Bernadettekerk de H.Mis!

KINDERWOORDDIENST



18 10  jaargang - nr. 4 - 17 februari 2007e

Op de zondagen 25 februari en op 11 en 25 maart is tijdens de H.Mis van 10.30 uur

kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

VASTENACTIE 2007

Elders in dit parochieblad kunt u meer informatie over de Vastenactie 2007 lezen. Het vastenzakje

treft u aan in het volgende parochieblad ingevoegd. Eind maart worden de gevulde zakjes bij

u opgehaald. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het gevulde zakje ook

in de brievenbus achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie deponeren. 

KLIMAATVERANDERING

De vastentijd begint. Tijd voor soberheid en spiritualiteit. Of past dat niet bij een modern

consumptiepatroon? Vroegere ontwikkelingslanden beginnen op te krabbelen, en beginnen ook

een modern consumptiepatroon te vertonen. Kan onze aarde dit modern consumptiepatroon

wel aan? Die vraag lijkt weinigen te verontrusten. Niet dat we onverschillig staan tegenover

de klimaatsverandering, maar we vertrouwen er eigenlijk gewoon op dat er genoeg intelligentie

voorhanden is om het probleem op te lossen. Kunnen we die klimaatverandering nog afwenden?

Hadden we het kunnen voorkomen? Een oud spreekwoord luidt: Beter voorkomen dan genezen.

Met medicijnen, met therapie en met preventieve activiteiten maken we ons leven langer, gezonder,

draaglijker. Moderne gezondheidszorg versterkt de gedachte dat de moderne mens de natuur

heeft bedwongen. Die gezondheidszorg verhult dat het lichaam slijt en dat wij allen stervelingen

zijn. We leven naar de dood toe. Ziektes en kwalen laten ons merken dat we stervelingen zijn

en dat ons lichaam slijt. Ziekte is een voorbereiding op ons sterven. De gehandicapten in onze

samenleving moeten we dan ook niet wegstoppen, maar in de aandacht plaatsen, zoals Jezus

ook deed. Zij herinneren ons aan ons onvolkomen, slijtende lichaam. Invaliden in ons midden

roepen ons op tot waakzaamheid. En bescheidenheid. En soberheid. Wanneer we soberder

gaan leven, dan verandert op den duur onze hele cultuur. En wie weet, ook het klimaat. 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 2 maart (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3  etagee e

in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 1 maart) wordt deze in de rest van de parochie

rondgebracht. 

KERKBALANS 2007: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE 

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette,

Baandert 23, Sittard-Baandert, ovv 'Kerkbijdrage'.
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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

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558

7  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 17 feb 19.00 u. Jrd Dora Hochstenbach-Vos - Jrd Truus Thissen-Smeets

Nadienst Frans Thissen - Piet Klinkers

                Annie Derhaag-Meulenberg

woensdag 21 feb 19.00 u. Aswoensdag

1  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 24 feb 19.00 u. Nadienst Frans Thissen - Piet Klinkers

                Annie Derhaag-Meulenberg

maandag 26 feb 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 28 feb 19.00 u. Jan Engelen (verjaardag)

2  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 3 mrt 19.00 u. Nadienst Frans Thissen - Piet Klinkers
                Annie Derhaag-Meulenberg

maandag 5 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

woensdag 7 mrt 19.00 u. Tonnie Willemen

3  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 10 mrt 19.00 u. Nadienst Frans Thissen - Piet Klinkers

                Annie Derhaag-Meulenberg

maandag 12 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 14 mrt 19.00 u. Ter ere van H. Antonius

4  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 17 mrt 19.00 u. Zeswekendienst Annie Derhaag-Meulenberg

Zeswekendienst Frans Thissen -  Nadienst Piet Klinkers

maandag 19 mrt 19.00 u. Ter Ere van de H.Familie - voor de R.K.Kerken in Nederland

woensdag 21 mrt 19.00 u. Ter ere van H. Antonius

5  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJDE

zaterdag 24 mrt 19.00 u. Zeswekendienst Piet Klinkers

maandag 26 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 28 mrt 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
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Overleden
 

Frans Thissen, Ridgewaystraat 27, 79 jaar
Annie Derhaag-Meulenberg, Bradleystraat 23, 91 jaar
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

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 volgende parochieblad opgeven tot 17 maart: Diaken R. Fleischeuer 4528072,
W. Oostenbrink 4511801, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres.
Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2(toegang via oprit):
Elke zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur.

Waarom as met Aswoensdag?
Na carnaval begint op Aswoensdag (21 februari) de vastentijd, de 40-daagse
voorbereidingstijd op Pasen. In die periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen
en hun levensstijl te versoberen. De Vasten begint met het tekenen van het askruisje
op het voorhoofd. De naam 'Aswoensdag' komt van het gebruik in vroeger eeuwen om
aan het begin van de Vasten as te strooien over de hoofden van boetelingen en degenen
die vastten. Het was een teken van verslagenheid om het eigen falen. 'In zak en as zitten',
is nog steeds een uitdrukking die gebruikt wordt als mensen zich even geen raad meer
weten. De uitdrukking komt rechtstreeks uit de bijbel. Als mensen daar rouwen, zitten
ze letterlijk in juten zakkenkleding en bestrooien zich rijkelijk met as. Het is een teken
van armzaligheid, van nietswaardigheid. Nog altijd worden in deze periode in met name
Zwitserland en Zuid-Duitsland grote vuren ontstoken op de velden. Het zijn overblijfselen
van de oeroude voorjaarsvuren om de winter te verbranden. De as werd uitgestrooid
op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen. In vroegere tijden waste men ook
met as en kende men de zuiverende werking ervan. Niet al die gebruiken passen nog
in de huidige tijd. Maar toch heeft de as op het hoofd zijn zin niet verloren. In onze
tijd, waarin veel mensen denken zelf God te zijn in een maakbare wereld, roept de as
in herinnering dat ieder mens vergankelijk is. De tekst bij uitdelen van het askruisje
luidt niet voor niets: ”Je bent stof en tot stof keer je terug”
In deze periode begint ook de Vastenactie, een kerkelijke geldinzamelingsactie voor
de misdeelde medemens in de ontwikkelingslanden. De doelstelling van de Vastenactie
vindt u in het algemene deel van dit parochieblad.
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