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BEIDE BENEN OP DE GROND?
Met beide benen op de grond staan! Een uitdrukking die aangeeft: hij of zij staat in de

werkelijkheid. Zo is het! Maar als we binnenkort Hemelvaart gaan vieren, dan zien we de

apostelen gespannen hun "tenhemelvarende Heer" nastaren. Wie staat hier dan met beide

benen op de grond? En al heel opmerkelijk: ze staan letterlijk met beide benen op de grond

maar ze zweven blijkbaar, ze zijn helemaal in een soort trance ....... en voeg je erbij dat ze al

starende omhoog, door twee in wittegewaden geklede mannen worden teruggezet op de

grond als zij zeggen: wat staat ge naar de hemel te staren?? Wie staat nu met beide benen op

de grond??

Het verhaal van de Hemelvaart van Jezus is geen verslag van iemand die de dampkring

doorboort. Wij hoeven de hemel trouwens niet enkel boven ons hoofd te zoeken, ook al is

dit een mooi beeld. Lucas schrijft met woorden en beelden uit zijn tijd. Wat hij wil zeggen

is, dat Jezus, een mens zoals wij, bij de Vader is. Jezus zetelt aan de rechterhand van de

Vader. Ook dat is een beeld, maar iedereen weet wat het betekent de rechterhand van
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iemand te zijn. In heel dit verhaal opent zich een schitterend visioen, een beeld om vast te

houden. Tijdens zijn aards leven was de werkzaamheid van Jezus beperkt tot een kleine

groep leerlingen, in een kleine streek in een beperkte tijd. Door zijn Hemelvaart wordt die

beperking opgeheven, zodat hij aanwezig kan zijn bij iedereen. Want Hij die zichtbaar

beperkt was tot enkelen, wordt nu onzichtbaar aanwezig voor velen. Nu gaat het over alles

en allen. Zo horen wij het ook elders in het evangelie: 'Mij is alle macht gegeven...maakt

alle volkeren tot mijn leerlingen...leert hen alles te onderhouden...zie, Ik zal met u zijn alle

dagen. Voor de apostelen leek het alsof Hij zich verwijderde, maar eigenlijk verwijdde zich

zijn gestalte. Hij verwijderde zich niet, maar verwijdt en verhoogt zijn tegenwoordigheid.

Dit verdwijnen is de hoogste tegenwoordigheid. Hij doordringt met zijn Geest de hele

schepping. Er is een verruiming van plaats: Jezus is bereikbaar en aanwezig voor elke

bewoner van de aarde, waar hij ook woont, welke kleur hij ook heeft, welke kleren hij ook

draagt. Er is ook een verruiming van tijd: Jezus werkt verder in iedereen die na ons komt.

Alles wat nu ondernomen wordt voor de vrede, de gerechtigheid en de heelheid van de

schepping is geen louter tijdelijk gebeuren, er is toekomst, Jezus zelf zal het voltooien.

Alles komt goed met ons en met de hele schepping. 

Maar, zegt het evangelie, dat is nog geen reden om naar de hemel te blijven staren. Als wij

op Hemelvaartsdag met Jezus de berg beklimmen, is dat niet om de hemel te zien, maar om

de aarde te bekijken. Iedereen die de top van een berg beklimt, kijkt naar beneden, hij wil

de aarde bekijken. De hemel is de hemel van God, de aarde heeft Hij aan de mensen

gegeven. Heb de aarde lief en zet je nu in voor het geluk van de mensen en voor de gaafheid

van de schepping. De hemel is belofte en ligt niet in onze handen. Wij moeten met onze

beide benen op de grond blijven. Wij moeten Jezus zoeken op onze platte aarde. Wij

christenen hebben niet het recht om aan het leed en het lijden van de mensen voorbij te

dromen. Niet met de blik naar boven maar met de blik naar voren, met de belofte van Jezus

in de rug moeten wij ons inzetten voor de komst van Christus' rijk op aarde.

Jezus is aards weggegaan en door Pinksteren komt hij in een wijde en nieuwe gestalte tot

ons, en Hij roept ons op om zijn taak in deze wereld voort te zetten. Daar waar wij leven,

liefhebben, werken, moeten wij getuigen dat die boodschap van Jezus werkelijkheid kan

worden. Vervuld door de Geest van Jezus getuigen wij dat in deze wereld een nieuwe kracht

werkzaam is, die mensen kan veranderen, die deze vervuilde en kaalgeplukte wereld kan

herscheppen tot een paradijs, waar het goed is om als mensen samen te leven. Een volgeling

van Jezus moet deze aarde liefhebben. Vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen

moeten ook de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de leerlingen zijn, er mag

werkelijk niets bij de mensen en in de wereld te vinden zijn dat geen weerklank vindt in hun

hart. Daarom voelt de Kerk zich werkelijk intiem verbonden met het mensdom en zijn

geschiedenis, zegt het laatste concilie. Wij kunnen niet van een hemel dromen terwijl wij

voor de werkelijkheid van de wereld vluchten. Eerst dan als boven elke mens een stukje van

de hemel opengaat, doordat de mensen elkaar liefhebben, elkaar verdragen, elkaar bijstaan

en helpen, eerst dan kunnen wij getuigen dat Jezus bij ons is en met ons meewerkt en dat

Hij zelf ons werk voltooien zal. Dat is de werkelijke betekenis van Hemelvaart en

Pinksteren. Jezus is en blijft de Heer en Herder over heel de schepping en over alle mensen.

Deken W. van Rens
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XXII
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was pastoor Tijssen drie jaar bij ons in

Susteren. We zijn toen gespaard voor direct oorlogsgeweld, maar dat wil niet zeggen, dat

we geen last hadden van de indirecte gevolgen. Was ooit de wereld een gekkenhuis, dan

zeker nu. De wereld was vol allerhande geruchten van profetie en ondergang die, door het

nu eens veraf dan weer dichtbij gebulder van de kanonnen en het rammelen van deuren en

ramen op onze zenuwen werkten. De grenzen waren afgegrendeld en verplichtten die

mannen, die van kindsbeen af werk en brood in Duitsland gevonden hadden, met de handen

in de schoot te zitten samen met anderen, die nooit van plan waren hun handen te

gebruiken. In het zuiden rookten de mijnen; doch voor de een nog te veraf en voor de ander

nog teveel een schrikbeeld en een hel om er zich aan gewonnen te geven. Wanneer enkelen

de stoute schoenen aantrokken en bij de mijnen onderdak zochten was dat, omdat de

schoorsteen thuis moest blijven roken en de kinderen om boterhammen vroegen. De rest gaf

zich over aan smokkelarij, die, eerst uit avontuur bedreven, gaandeweg tot bedrijf en

kostwinning werd. Hand in hand gaande met de dronkenschap, deed zij de herbergen

floreren, de straten brallen. Er gebeurden dingen, die iemand het hoofd deden duizelen.

Gelukkig werkten de spoorwegen verder aan het geprojecteerde emplacement en werd

vanwege de verwachte toeloop van spoorwegpersoneel in 1916 de kolonie van het Sint

Vincentiusplein gebouwd. Toen in 1917 ook nog het emplacement zelf tot uitvoering

gebracht werd, kwam er meer werk aan de winkel en kon ook een aantal van onze

werkwilligen zijn handen kwijt. En nog was de oorlog niet voorbij of het algemeen gebrek

aan voedsel en kleding, sleepte ziekte op ziekte over onze drempels de huizen binnen.

Mannen in de bloei van hun leven vielen als bomen aan tyfus of tuberculose ten prooi. Het

gebeurde, dat in één huis drie lijken boven aarde stonden en velen vroegen zich af: ‘Waar is

God?’ Van de morgen tot de avond was toen onze pastoor op stap. Als hij op de Heide

iemand de ogen gesloten had, lag weer een ander in het Broek op sterven. Men wist niet

wie het meest te beklagen waren: de doden of de levenden. De weduwnaar Nicolaas de

Win, met zeven kinderen, huwde met de weduwe Maria Bouwers die acht kinderen uit haar

eerste huwelijk meebracht. En samen waren dat vijftien kinderen. Een waar kapitaal!

Iedereen vroeg zich af, waar die mensen de moed vandaan haalden zich, in de gegeven

omstandigheden, zoveel problemen op de hals te halen. Alleen onze pastoor stelde geen

vragen. Want: „waar mensen strijden, helpt de Heer”. Onze pastoor nam het gezin in

bescherming dat nu, na tientallen jaren nog iedere dag aan hem denkt en hem als een heilige

vereert. Maar als je nu denkt dat dit gezin het enige was waarover hij waakte, dan vergis je

je toch. Het lag beslist niet aan onze pastoor als er op een gegeven ogenblik bij ons geen

boterhammen voor de kinderen waren. Of hij er toen al een duidelijk sociaal program op

nahield, durven wij betwijfelen; maar al zijn sociale bekommeringen konden samengevat

worden in deze regel: „Red de zielen, red daarom de lichamen, red daarom het brood."

wordt vervolgd
Vrij  naar Dr. A.Jacobs,  "Louis Tijssen"
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.
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GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand mei luidt: ‘Wij bidden dat alle
christenen, naar het voorbeeld van de heilige maagd Maria, steeds bedacht zijn op de
tekenen die de Heer geeft in hun eigen leven en zich laten leiden door het Woord van
God’. Voor de maand juni luidt de intentie: ‘Wij bidden dat de zeelieden en allen die
betrokken zijn bij maritieme activiteiten door de Heer mogen worden beschermd.’

JUBILEUM KARDINAAL SIMONIS
Op 15 juni 2007 hoopt onze kardinaal Adrianus  Simonis zijn 50-jarig

priesterschap te vieren. Kardinaal Simonis werd op 15 juni 1957 gewijd tot

priester van het bisdom Rotterdam. Op 29 december 1970 volgde de

benoeming tot bisschop van Rotterdam en op 27 juni 1983 werd hij tot

aartsbisschop-coadjutor van Utrecht benoemd, met recht van opvolging. Sinds

3 december 1983 is hij daadwerkelijk aartsbisschop van het aartsbisdom

Utrecht. Op 25 mei 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II tot kardinaal

van de Heilige Kerk van Rome en kardinaal-priester van de basiliek van San Clemente

aangesteld. Op 14 april 2007 is in Rome bekend gemaakt dat de aanvraag voor ontslag als

aartsbisschop, wegens het bereiken van de 75-jarige leeftijd, is ingewilligd. Adrianus

Simonis is thans apostolisch administrator tot het moment waarop zijn opvolger zijn plaats

inneemt op de zetel van Utrecht. Het jubileum zal op 15 juni in Apeldoorn gevierd worden.

Een meer nationale viering zal gekoppeld worden aan het vertrek van de aartsbisschop,

vermoedelijk tegen het eind van dit jaar. Na zijn pensionering als aartsbisschop blijft hij

nog tot zijn 80  levensjaar kardinaal.e

VASTENACTIE
De Vastenactie 2007 zit er weer op. Vele kerkgangers hebben hun vastenoffer achter in de

kerk gedeponeerd,  en zo’n  25 vrijwilligers zijn in de Goede Week honderden deuren

langs gegaan om huis-aan-huis de Vastenzakjes op te halen. De opbrengst in onze

parochie, bestemd voor het werk van Pater Frans Meulemans en voor een scholings- en

kredietproject voor vrouwen in Ghana, is tot nu toe zo’n i 7657,33. Daarvoor grote dank

aan u allen, milde gevers, maar vooral aan de medewerkers van de Vastenactie en het

comité Kerk en Wereld. Grote Dank!

IN HET JAAR VAN HET GEZIN

voor moederdag:
“God kon niet overal zijn en daarom heeft Hij moeders geschapen” 

(Israelisch spreekwoord)

15 mei: Internationale Dag van het Gezin
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard

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

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

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

Nieuwe website
Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) en het Katholiek Nieuwsblad

zijn met diverse organisaties in het werkveld de nieuwe website www.katholiekgezin.nl

gestart. Man en vrouw komen in hun relatie met elkaar, hun kinderen en de maatschappij

voor tal van verassingen en vragen te staan. Wie een katholiek gezin wil opbouwen, zal

zich afvragen: hoe doen anderen dat, wat zegt de Kerk erover, wat is er te doen voor

katholieke gezinnen, zijn er boeken over, wat doet de regering voor het gezin? De nieuwe

website voorziet in die behoefte! Op 15 mei stelt bisschop Hurkmans van Den Bosch de

site in gebruik tijdens het tiende Katholieke Gezinnenweekeind in Helvoirt.

GEMMA-TRIDUÜM
Van 12 t/m 14 mei wordt in de Gemma-kapel, Leijenbroekerweg 52, het Gemma-triduüm
gehouden. Thema zijn de zeven sacramenten, ruggengraat van ons katholiek geloof,
gouden momenten van ons leven. Tijdens het triduüm gaan we ze vierend en dankend
weer ten leven wekken in de volgende Eucharistievieringen:
zaterdag 12 mei: 8.30 uur: De doop: Geboorte en groei

19.00 uur: De Communie:   Geven en nemen
zondag 13 mei: 9.00 uur: Het Vormsel:   Bloei en Geest

19.00 uur: Biecht en Ziekenzalving:   Vergeving en troost
maandag 14 mei: 9.00 uur: Priesterschap en Huwelijk: Liefde en zorg
Voorganger is pater Leon Goertz, passionist.

JAARFEEST BASILIEK
In het weekend van 19 en 20 mei wordt in de Basiliek aan de Oude Markt het plechtige

Jaarfeest gevierd van O.L. Vrouw van het H. Hart, de Hoop der hopelozen.

Het jaarfeest wordt geopend met een plechtige Eucharistieviering op zaterdag 19 mei om

18.00 uur. De kerkgangers van de St-Petruskerk zullen in processie naar de Basiliek

trekken en daar deze H. Mis meevieren. Op zondag 20 mei is er om 10.00 uur een

processie vanaf de pastorie aan het Kloosterplein naar de Basiliek , waar om 10.30 de

Plechtige Eucharistieviering gehouden wordt met als hoofdcelebrant bisschop mgr. J.

Duivenvoorde  msc. Het feest wordt beëindigd met de sluitingsplechtigheid om 15.00 uur.

http://www.katholiekgezin.nl/
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NIEUWKOMERS ZIJN WELKOM!

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie:

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

Bent u een nieuwe parochiaan of bent u binnen de parochie verhuisd? Dan verzoeken
wij u vriendelijk ons uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven. Dat kan
schriftelijk of telefonisch bij de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, 4512275 
of bij mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 4519039.       
Hartelijk dank!

REGINA CARMELI

BEZINNINGSDAG - in stilte  ‘Door het lijden naar het leven’   zaterdag 12 mei

Lijden en kwaad worden door het lijden van Jezus ‘omgebogen’ tot leven in de

hoogte en de diepte van God. Enkele ervaringen/woorden van Elisabeth van

Dijon en Edith Stein kunnen in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren ons een

oriëntatie bieden.

Leiding: vicaris Schröder

Tijd: 10.00-16.45 uur

Kosten: i 12,--

EERSTE VERJAARDAG VAN DE ZALIGVERKLARING zondag 13 mei

VAN MOEDER MARIA TERESA VAN DE H. JOZEF

Programma

10.00 uur Plechtige H. Mis in de kapel van het moederhuis (Kollenberg 2)

hoofdcelebrant: Z.E.H. dr. J. Liesen

aansluitend biechtgelegenheid

14.00 + 15.30 u videofilm van de zaligverklaring (korte versie, ong. 56 min)

- bezoek aan het graf

- bezoek in het museum

- koffie/thee en ontmoeting

17.00 uur uitstelling van het Heilig Sacramen, stille aanbidding

17.20 uur vespers, zegen

* Nederlandse Vespers zondag 3 juni

16.30 uur Uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding

17.00 uur Nederlandse vespers en eucharistische zegen

BEZINNINGSDAGEN  - in stilte ‘Geloven in een persoonlijke God’ 10 t/m 13 juni

Onze tijd, onze volledig geseculariseerde cultuur, wil nog wel in ‘iets’ goddelijks geloven,

maar niet in een “Iemand-God”. Vraag is welke relatie er mogelijk is met een “iets-God”.
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Geen! Vandaar mediteren we over ons geloven in een persoonlijke God, die altijd en overal

nabij is en op heel ons leven betrekking heeft. 

Leiding: pater Bonifatius Honings

Datum: aanvang: zondag 10 juni, 17.00 uur - einde woensdag 13 juni, 13.30 uur

Kosten: i 111,--

INFORM ATIE EN AANM ELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2,

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

TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN                
De heilige Schrift leert ons dat in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren de

apostelen eensgezind bleven volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de

Moeder van Jezus, en met zijn broeders (Handelingen 1, 14), wachtend totdat ze uit de hoge

nieuwe kracht mochten ontvangen. Met de apostelen wachten en verwachten wij deze dagen

biddend op de komst van de heilige Geest, de Trooster en Helper die Jezus beloofd heeft.

Kom, Heilige Geest
en geef uw levensadem aan deze wereld.
Ontsteek uw licht in onze duisternis
en roep ons bijeen
om in liefde uw kerk te zijn.
Maak ons geestdriftig en vindingrijk
in dienst van het evangelie.
Troost de treurenden en de moedelozen,
geef ademruimte aan de verkrampten
en rust aan tobbers en rustelozen.
Zuiver wat onzuiver is,
besproei wat dor is en genees wat ziek is.
Maak buigzaam wie star is,
verwarm wie rilt van kou
en breng verdwaalden weer thuis.

Voorkom het kwaad dat wij kunnen doen, 
en maak onze inzet dienend en vruchtbaar.
Schenk ons uw vruchten in overvloed:
liefde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid,
vertrouwen, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing.
Geef ons de kracht om het uit te houden
als wij ons bang en machteloos voelen.
Maak ons licht van uw licht,
vuur van uw vuur
en laat ons in alle talen verkondigen
dat u de Geest van liefde bent,
die mensen bevrijdt en echt doet leven.

PETRUSFESTIVAL

Op 2 en 3 juni vindt voor de eerste keer het PETRUSFESTIVAL plaats in de binnenstad van

Sittard. Van zaterdagmiddag 15.00u t/m zondagmiddag 16.00u vinden er op verschillende

historische locaties allerlei optredens plaats van Sittardse verenigingen, zoals het St.-

Petruskoor, de Oratorium Vereniging en de Philharmonie. Het complete programma, waarin

ook een lunch-arrangement is opgenomen, zal binnenkort in de verschillende media

gepubliceerd worden. Ook zal er een programmaboek verschijnen, waarmee u alle

optredens kunt bijwonen en volgen
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SACRAMENTSDAG
Op zondag 10 juni vieren we het Hoogfeest van het Heilig Sacrament. In onze

Binnenstadparochie vieren we Sacramentsdag met de Sacramentsprocessie en deze trekt

dit jaar, na de Hoogmis van 9.30 uur in de St.Petruskerk - volgens het rouleringssyteem - 

door de buurt. De opstelling van de processie heeft plaats om 10.15 op het Kloosterplein/

Deken Tijssenstraat en vertrekt direct na afloop van de Hoogmis. Op de bewoners van de

huizen gelegen aan de straten waar de processie doorheen trekt, wordt een beroep gedaan

om, naast de algemene versiering, te zorgen voor een passende versiering van hun huis of

winkel. De route zal zijn: Deken Tijssenstraat – Begijnenhofstraat - Walstraat– De Wieër –

Gouv. v. Hövellstraat- Jubileumstraat- Julianaplein tot aan rustaltaar Parkvijver - via

Julianaplein naar Jubileumstraat - Schuttestraat - Rosmolenstraat - Nieuwstraat -

Molenbeekstraat - Kerkstraatje - Kerkplein zijde Kapittelstraat naar hoofdingang

Petruskerk.

De opstelling in de Processie is als volgt :

1. Sjtadssjötterie Sint Rosa

2. Acolythen met Kruis

3. Harmonie St. Joseph

4. Kerkenwachtgilde

5. Processiegangers m/v

6. St. Petruskoor en                

    Jeugdkoor St. Petrus

7.  Eerste Communicantjes

8.  Eerwaarde Zusters

9.  Philharmonie

10. B & W en Gemeenteraad 

11. Kerkbestuur

12. Misdienaars 

13. Nonnevotteclub met         

   beeldje O.L.V. Behoudenis 

           der Kranken

14. Acolythencollege St.

      Michiel en St. Rosa

15. HH. Geestelijken

16. Allerheiligste 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Op zondag 13 mei; Hemelvaartsdag 17 mei en zondag 3 juni a.s. vieren wij in de Sint

Petruskerk, zoals u ziet tot drie keer toe, het feest van de Eerste Heilige Communie. 

"In brood en wijn wil Jezus bij ons zijn!" leren onze communicanten. 

Tijdens het Laatste Avondmaal nam Jezus het brood, brak het en gaf het Zijn vrienden met

de woorden: "Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt." Zo komt Hij in de gedaante

van brood tot ons en voor de eerste keer op deze drie data tot bijna honderd

communicanten. De aanvang van de feestelijke vieringen en welke scholen vindt u bij de

Misintenties Sint Petruskerk. Het thema is dit jaar: Jezus zegt: "Hebt elkaar lief!" 

Dank aan allen die hun medewerking verlenen aan deze vieringen, want vanzelfsprekend is

dit allemaal niet! Hopelijk schijnt de zon deze dagen en is God in alle opzichten met ons! 

 Kapelaan A. van der Wegen 

DE VOLGENDE KINDEREN ZULLEN DIT JAAR 

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE ONTVANGEN: 

Op zondag 13 mei a.s. 

Laura Barendsz; Melissa Becx; Maartje Beeren; Gijs Bongaarts; 

Syljo Bovendeerd; Ilse Breukers; Anika Broers; Floortje Claessens; 
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Amber Corten; Kyona Daams; Pien Debets; Eva Delahaye; Kayleigh Dols; Britt Fleischeuer;

Kyra Frissen; Kayleigh Fullinck; Noëlle Hendrix; Lian Hensgens; Colinda de Jonge; 

Koen Joosten; Delano Loontjes; Ramira Merckelbach; Audrey Meyers; Roosje Moust; 

Milou en Thanee Mulkens; Zoë Oort; Devon Peeters; Milan Peters; Selina Peters; 

Tom Rademakers; Wesley Vleugels; Sam de Weerd. 

Op Hemelvaartsdag 17 mei a.s. 

Diana Bedros; Charon Beeren; Ernest Brinkman; Chiara Cau; Romy Coorens; 

Luuk Dammer; Martina Daumantaité; Maury Gagliardi; Ghina Goergen; Priscilla de Groot;

Luuk Hennes; Max Hoornick; Mexx Leurs; Yvette Meyers; Michael Mols; Yves de Moor; Dylan

Noteborn; Esmée Ploum; Brenda Pörteners; Kaya Rietrae; Daan Schifferling; 

Jordy Schneider; Luc Schumans; Jomar Sieben; Milan en Tyler Slot; Victor van Sloun; 

Lotte Smeets;Milou Stein; Nina Stevens; Anouk Wetzels; Sylvana Wijnands; 

Megan Willems; Angelo Zoetbrood; Rick de Zwart. 

Op zondag 3 juni a.s. 

Dominique Beckers; Richelle Bronnenberg; Jeremy Burhenne; Evi Cardinaals; 

Romario Dahlmans; Colin Dols; Endro Dörenberg; Jason Geelen; Dennis Geurts; Tim de Haan;

Jeffrey Henssen; Richelle Hogenboom; Daisy Huntjens; Kimberley Joosen; Sally Kamps; 

Dyonne Koenen; Alane Mak; Vannessa Mayala; Olov Nelissen; Danny Ophey; Dennis Ophey;

Brandon van Prehn; Majella Pot; Melissa Ritterbex; Donny Schumans; Sarah van Sloun; 

Damiano Spano; Serena Steinbach; Daryl Tummers; Linda Urlings; Délano Zwakhalen. 

STUDIUM CHORALE  

Turbulentie in de Polyfonie met gastdirigent Erik Van Nevel 

Muziek van Orlandus Lassus, Jachet De Wert, Philippus De Monte, Alexander Utendal en

Johannes Le Fébure

Datum: zaterdag 16 juni Sittard, St. Michielskerk 20.00 uur. Entree i 10,00

Kaartverkoop: Stadsschouwburg Sittard-Geleen 046 – 45 24 400, of  www.uitbalie.nl 

Kaartverkoop vanaf één uur voor het concert bij Hotel-Café De Limbourg

GEDOOPT
Fenne, dochter van het echtpaar Cox-Frusch, Bertus Aafjesstraat 16, 01-04-2007

Ties, zoon van het echtpaar Jussen-Pennings, Agricolastraat 148, , 01-04-2007

Robin, dochter van het echtpaar Vrinssen-Heilkens, Stadswegske 59, 15-04-2007

Esmée, dochter van het echtpaar Langoor-Simons, Venusstraat 1, 22-04-2007

Gwen en Raffi, dochters vh echtpaar Kempener-Marx, 

         Morgensterstraat 20, 06-05-2007

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Fenne, Ties, Robin, Esmée, Gwen en Raffi onder de
goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en
meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen.



10 10  jaargang - nr. 6 - 12 mei 2007e

KERKELIJK HUWELIJK
zijn gehuwd:

Ivo Pennings en Loraine Reuvers,  Bertus Aafjesstraat 10, 5-5-2007 (Basiliek)

‘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

Truus de Bruyn-Clevers, de Lemborgh, 86 jaar, † 27-03-2007

Vic op den Camp, Pres. Kennedysingel 24, 93 jaar, † 28-03-2007

Philomène Blom-Groenhagen, Huize Kollenberg, 93 jaar, † 31-3-2007

Piet van Luyn, Bernhardlaan 4, 74 jaar, † 09-04-2007

  Roos IJzendoorn-Wagemans, Kollenbergerhof 25, 71 jaar, †  16-04-2007

Mientje Schoonen-Rennings, Blijdestein 24, 78 jaar, † 18-04-2007

Math Wijsen, Selfkantstraat 19, 62 jaar, † 23-04-2007

Toussaint Starren, Putstraat 71, 21 jaar, † 27-04-2007

Zuster Scholastica de Vries, Plakstraat 24, 87 jaar † 06-05-2007

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

 UW AANDACHT S.V.P.
N.B. In de meimaand vervalt het Heilig Uur en het Lof op de donderdagen, omdat we ons in

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

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

zon- en feestdagen begint dit lof om 15.30 uur; zaterdags wordt om 15.30 uur het

rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.

Zondag 13 mei: Zesde zondag van Pasen. Eerste Heilige Communie Communicantjes van
de basisscholen Limbrichterveld, Loedoes en Aan de Meule om 10.00 uur in de Petruskerk.
1  verjaardag Zaligverklaring Moeder Maria Teresa van de heilige Jozef.e

Donderdag 17 mei Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Verplichte feestdag, als

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

avondmis in de Michielskerk vervalt. In de avondmis van 19.00 uur op woensdag 16 mei

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

Hemelvaartsdag doen de Communicantjes van de basisscholen St. Petrusschool, De

Baandert en Gustav Hoefer hun Eerste Heilige Communie om 09.30 uur in de Petruskerk

Zondag 20 mei: Zevende zondag van Pasen 
Zondag 27 mei: Hoogfeest van Pinksteren

Maandag 28 mei: Tweede Pinksterdag. De HH Missen in onze kerken zijn als op zondag,

met deze beperking dat de avondmis in de Michielskerk vervalt. 

Vrijdag 1 juni: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.

Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan huis gebondenen.
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Opgave van nieuwe deelnemers aan de Eerste Vrijdag huiscommunie is altijd mogelijk bij

een van de leden van de parochiegeestelijkheid.

Zaterdag 2 juni: om 15.00 uur opening Petrusfestival
Zondag 3 juni: Drievuldigheidszondag, Feest van de H. Drie-eenheid, Eerste Heilige
Communie van de Communicantjes van SBO Het Mozaiek om 09.30 uur in de Petruskerk.

Heiligverklaring Pater Karel
Op zondag 3 juni wordt pater Karel Houben uit Munstergeleen door paus

Benedictus XVI in Rome heilig verklaard. De plechtigheid, waaraan bisschop
Frans Wiertz en enkele honderden Limburgse pelgrims zullen deelnemen, wordt

rechtstreeks op de televisie uitgezonden door RKK/KRO, Nederland 2.

Zondag 10 juni: Sacramentsdag, Hoogfeest van het Heilig Sacrament. Hoogmis in de St.-

Petruskerk om 9.30 uur, aansluitend Sacramentsprocessie. De Missen van 9.30 uur in de

Michielskerk en van 11.30 uur in de Petruskerk vervallen.

BEDEVAARTEN  LOURDES - ROME - VOLKSHEILIGEN 
In onze tijd groeit meer en meer het besef van de zoekende mens. De mens zoekt - zoals

vanouds - naar de spirituele waarden van zijn leven: geestelijke inhoud van mijn leven. In

onze omgeving merken we dat ook meer en meer. Veel meer bezoekers aan Pater

Karelkapel (vw komende heiligverklaring), ook bezoekers aan Basiliek voor devotie

O.L.Vrouw van het H. Hart en de graven van de Zalige Maria Tauscher en de Dienaar Gods

Deken Ludovicus Tijssen. Zelfs stijgende zijn ook de hoeveelheid bedevaartspelgrims naar

Banneux, Kevelaer en zeker Lourdes. Opvallend ook de grote aantallen pelgrims aan Rome.

Onderstaand treft een aantal mogelijkheden voor geheel verzorgde bedevaartsreizen:

Lourdes:

Treinreis Lourdes: 3 t/m 10 juni a.s. (voor inlichtingen bel 043-3215715)

Vliegreis Lourdes: 1 t/m 4 juni a.s.  (voor inlichtingen bel 043-3215715)

Vliegreis Lourdes: 4 t/m 9 juni a.s.  (voor inlichtingen bel 043-3215715)

Busreis Lourdes: 2 t/m 10 juni (voor inlichtingen bel 043-3215715)

Rome: vw Heiligverklaring Pater Karel op 3 juni a.s.

Vliegreis Rome: 1 t/m 4 juni (voor inlichtingen bel 043-3215715)

Busreis Rome:   31 mei t/m 7 juni (voor inlichtingen bel 043-3215715)

Volksheiligen:

Bekende (geliefde) heiligen zijn er altijd geweest: zoals H. Franciscus, H. Pater Pio, 

H. Gerardus en H. Antonius van Padua. De Italiaanse bedevaartplaatsen - verbonden aan de

hierboven genoemde heiligen - worden via een busbedevaart bezocht. Stichting Bon

Homme heeft de organisatie. De reis wordt gehouden van maandag 2 juli t/m donderdag 12

juli a.s. op basis van half-pension. Deken van Rens begeleidt deze bedevaart.

Busreis Volksheiligen: 2 t/m 12 juli ( voor inlichtingen bel 0495-530282)
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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 8 juni 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.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 12 mei 
18. 00 uur plzwd Vic op den Camp; pljrd
Zus Kramer; plev Jan Bormans, v overl vd
fam Bisschops-Maessen, voor Christien
Mohling-Ubben, José Kleynen-Cals en
Philomène Paques-Cals (vw buurtbew en
ondenemers Brandstraat); nad Piet van Luijn,
Mientje Schoonen-Rennings, Math Wijsen,
Toussaint Starren (samenzang)
Zondag 13 mei Zesde zondag van Pasen
10.00 uur Eerste H. Communie BS
Limbrichterveld / Loedoes / Aan de Meule 

11.30 uur plzwd em-rector Nico Bitsch,
Truus de Bruyn-Clevers; gestpljrd Frieda
Martens-Bosmans, Cor de Wit en Dory
Neilen, overl. echtp Von den Hoff-Suijlen;
gestplev Guus van Aubel, 1  pljrd Jo Kamps,e

Jo Sprengers-Verbruggen; pljrd Harry
Sprengers en voor levende en overl leden vd
fam Sprengers-Verbruggen, voor overl
ouders Leonard Dieteren en Maria Brandts

uit dankbaarheid (Petruskoor)

Maandag 14 mei, H. Matthias, apostel

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Theo Meulenberg; jrd

Robert Könings; voor ouders Schmidt-
Fliegel, Netta en Tilke,

Dinsdag 15 mei
08.00 uur gestev overl echtpaar Meulen-
berg-Kleuters, echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen vd fam.
Janssen-de Ponti; voor fam. Wyszenko,
Meerts en Hendriks
Woensdag 16 mei
08.00 uur gestev em-pastoor Eduard

Hoenen, echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor overleden ouders Kleikamp-
Lemmens

Donderdag 17 mei, Hoogfeest Hemelvaart
van de Heer
09.30 uur Eerste H. Communie BS St.-
Petrusschool / De Baandert /  Gustav Hoefer 
plev opa Wil Sieben

11.30 uur plzwd Philomène Blom-
Groenhagen; 1  pljrd Koos Simons; pljrde

ouders Mennens-Schmeits; plev overl.

ouders Landuyt-Willems  (samenzang)

Vrijdag 18 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor de overledenen vd fam
Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens

Zaterdag 19 mei
08.00 uur gestjrd overl. ouders Van
Groenendaal-Van Leersum, echtp Caulfield-
Tholen

18.00 uur Processie van Petruskerk naar
Basiliek alwaar de H.Mis wordt gevierd  
nad Piet van Luijn, Mientje Schoonen-
Rennings, Math Wijsen, Toussaint Starren  
(samenzang)
Zondag 20 mei Zevende zondag van Pasen
11.30 uur gestpljrd Marianne Boelens-Spée;
gestplev overl vd fam. Dieteren-Klinkers,
overl. ouders Smeets-Renkens en Mieke;
pljrd Wies Pijls-Alberts, ouders Schins-
Meerts en alle overl vd fam, voor em. deken
Leo Feiter en Anna en Maria Feiter; plev Ad
Pfennings en Tilly Pfennings-Coenen, overl

familieleden Pier-Weijzen  (samenzang)

Maandag 21 mei
08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur  gestev Fine Close; voor ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke
Dinsdag 22 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor Martin Meuwissen
19.00 uur gestev overleden echtpaar
Kaptein-Haagmans

Woensdag 23 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor de overledenen vd fam Smeets-Bouwels
19.00 uur gestev Corry Close en familie; ev
echtp. Keymis-Buyink 

Donderdag 24 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overledenen van de fam.
Feron-Hoenen; voor fam. Wyszenko, Meerts
en Hendriks en mgr Ben Janssen

Vrijdag 25 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin

Zaterdag 26 mei, H. Filippus Neri, priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
overl. grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
18.00 uur pljrd Melanie Lenaerts-Laumen;
plev voor ouders Gieskens-Martens; nad
Mientje Schoonen-Rennings, Math Wijsen,
Toussaint Starren   (samenzang)
Zondag 27 mei, Hoogfeest van Pinksteren 
11.30 uur plzwd Piet van Luijn; gestplev
overl vd fam. Spanjaard; pljrd voor Willie
Erkens,  overl ouders Timmermans-Schins;
plev Miny Reijnders-Kuijpers, ouders
Kretzers-Nortier, Lies Roppe en overledenen
vd fam Roppe-Kissels (Petruskoor)
Maandag 28 mei, Tweede Pinksterdag
11.30 uur tev O.L.Vrouw van Lourdes

(Jeugdkoor) 

Dinsdag 29 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev Mimy Corbeij en overlede-
nen vd fam Corbeij-Kerrens, Math. Ronden

Woensdag 30 mei
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur voor Cor de Wit en Dory Neilen,

ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

Donderdag 31 mei Feest van Bezoek van
de heilige maagd Maria aan Elisabet
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev uit dankbaarheid; voor fam.
Wyszenko, Meerts en Hendriks

Vrijdag 1 juni H. Justinus, martelaar

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl. echtp. Lebens-de
Macker en wederzijdse fam; ev voor overl
ouders Smeets-Renkens en Mieke, voor Riet
Pfennings-van Santvoord (vw buurt Paarde-
straat), tev H. Priesters en voor de vrede

Zaterdag 2 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor  priesterroepingen in parochie, dekenaat
en bisdom
18.00 uur pljrd Agnes Lommen-Peeters ;
plev Wil Martens, v levende en overl leden
vd fam Dieteren en Hellbach; nad Math
Wijsen, Toussaint Starren  (Jeugdkoor)
Zondag 3 juni  Hoogfeest v d H. Drie-
eenheid
09.30 uur Eerste H. Communie  SBO Het
Mozaïek

11.30 uur pljrd ouders Derks-Neilen en hun
kinderen Thea, Piet en Wim Derks en
schoonzoon Marcel Dohmen; plev Harie

Vink (Petruskoor en blazersensemble

Philharmonie)
Maandag 4 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; tev
de H.Geest v allen die in ons bisdom en in de
parochies zijn gesteld om leiding te geven

19.00 uur gestev levende en overl. leden fam
Janssen-de Ponti, voor zielenrust van past.-
deken mgr. Ben Janssen; echtpaar De Wever-
Brouwers en zoon Leon

Dinsdag 5 juni, HH. Bonifatius, bisschop,

en gezellen, martelaren

08.00 uur tev H Engelbewaarders uit
dankbaarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Woensdag 6 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; tev
St. Joseph voor goede gezinnen en de moed
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om godsdienstig te leven
19.00 uur ev voor ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
Donderdag 7 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)
Vrijdag 8 juni
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl. vd
fam Roppe-Kissels, echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl. echtp. Bergrath-
Werdens

Zaterdag 9 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  J.
en J. Derrez
18.00 uur plzwd Math Wijsen; pljrd overl
ouders Wijshoff-Bormans, Jan Peters; plev
José Kleynen-Cals en Philomène Paques-
Cals (vw buurtbew en ondenemers

Brandstraat) (samenzang)
Zondag 10 juni Sacramentsdag
09.30 uur pljrd echtpaar Veugen-Baets
(Petruskoor) aansl. processie

Maandag 11 juni, H. Barnabas, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoenen
en em-past. Eduard Hoenen
Dinsdag 12 juni 
08.00 uur; tev H. Antonius (Brood)

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Woensdag 13 juni, H. Antonius v. Padua,
priester en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 14 juni, H. Lidwina, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur voor fam. Wyszenko, Meerts en
Hendriks 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)
Vrijdag 15 juni
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur ev voor ouders Schmidt-Fliegel,
Netta en Tilke
Zaterdag 16 juni
08.00 gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK

Zondag 13 mei Zesde zondag van Pasen
08.30 uur Roos IJzendoorn-Wagemans

09.30 uur plev gestev echtp Caulfield-Tholen 

(samenzang)
17.30 uur tev O.L.Vrouw van Lourdes

Donderdag 17 mei Hoogfeest Hemelvaaart
van de Heer
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
plev fam. Derrez

09.30 uur plev overleden ouders Geurts

(samenzang)
Zondag 20 mei Zevende zondag van Pasen
08.30 uur gestev Roos IJzendoorn-Wagemans
09.30 uur plev, Nenette Oosterwijk-Corbeij;
echtp Caulfield-Tholen (samenzang)

17.30 uur v Lourdespelgrims

Zondag 27 mei Hoogfeest van Pinksteren 
08.30 uur gestplev fam. Derrez; Roos
IJzendoorn-Wagemans

09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms en
voor bijz. intentie; (Michielkoor)

17.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Maandag 28 mei, Tweede Pinksterdag
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur vw pelgrims (samenzang)

Zondag 3 juni
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur plzwd Roos IJzendoorn-Wagemans  

(samenzang)
17.30 uur tev O.L. Vrouw van Lourdes

Zondag 10 juni 
08.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij 
09.30 uur géén Mis:  Sacramentsprocessie!
17.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 16 juni
11.00 uur Huw Eric Braam en Aneta Stanceva 
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Zondag 13 mei Zesde zondag van Pasen
10.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Marialof met rozenhoedje
Dinsdag 15 mei 
08.30 uur voor overleden fam Van Daal-
Hermans en zegen over kinderen en
kleinkinderen, dhr. Twan Goossens, echtp.
Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Woensdag 16 mei
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Donderdag 17 mei, Hoogfeest van
Hemelvaart
10.30 uur voor Jan Jessen en fam, voor
kinderen vd Kinderkrans en leden vd
Aartsbroederschap, echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Marialof met rozenhoedje
Vrijdag 18 mei
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Zaterdag 19 mei
09.00 uur voor oud-deken en voorzitter vd
Aartsbroederschap overl Ben Janssen
18.00 uur Eucharistieviering bgv opening
JAARFEEST van O.L.V. vh H. Hart voor
echt. Caulfield-Tholen
 Zondag 20 mei Zevende zondag van Pasen,
JAARFEEST O.L.V. vh H. Hart 
10.30 uur voor oud-rector vd Basiliek, overl
pater Freek van Leeuwen; echtp. Caulfield-
Tholen
15.30 uur Marialof met rozenhoedje
Dinsdag 22 mei
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Woensdag 23 mei
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Donderdag 24 mei
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap
10.30 uur voor Margriet Roebroek en fam
15.30 uur Marialof met rozenhoedje
Vrijdag 25 mei

08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Zaterdag 26 mei, H. Filippus Neri,
priester
09.00 uur echtp. Caulfield-Tholen 
Zondag 27 mei, Hoogfeest van
Pinksteren
10.30 uur voor overl ouders Castro-
Schellinx, echtp. Caulfield-Tholen 
15.30 uur Marialof met rozenhoedje
Dinsdag 29 mei
08.30 uur voor overl fam. Arnoldts-
Thissen, echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Woensdag 30 mei
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Marialof met rozenhoedje
Donderdag 31 mei, Feest van Bezoek
van de heilige maagd Maria aan Elisabet 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans
en leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur
Vrijdag 1 juni
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen 
Zaterdag 2 juni
09.00 uur voor overl  fam Pluis-Schrooten,
echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 3 juni Hoogfeest H. Drie-eenh
10.30 uur voor levende en overl leden vd
Aartsbroederschap, voor Christine Joosten,
echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 5 juni
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 6 juni
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 7 juni
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap, echtp.
Caulfield-Tholen
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera
Vrijdag 8 juni
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 9 juni
09.00 uur echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 10 juni Hoogfeest vh H. Sacrament
10.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
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Dinsdag 12 juni 
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 13 juni H. Antonius van Padua,
priester en kerkleraar
08.30 uur echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 14 juni, H. Lidwina, maagd
08.30 uur ev kinderen vd Kinderkrans en
leden vd Aartsbroederschap

10.30 uur voor Jan Jessen (vw zijn
verjaardag), echtp. Caulfield-Tholen
Vrijdag 15 juni
08.30 uur voor overl fam Arnoldts-
Thissen,
echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 16 juni
09.00 uur 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

VAN HARTE PROFICIAT

Langs deze weg feliciteren wij alsnog Zr Vera (van de Zusters van de Plakstraat) die
afgelo-pen zondag 6 mei haar 100  verjaardag vierde. Zij begon de feestelijke dag met de He

Mis zoals heel haar kloosterlijk leven altijd werd ingevuld met de dagelijkse Mis. Wij
hopen dat O.L.Heer haar nog vele mooie dagen en jaren mag schenken in goede
lichamelijke en gees-telijke conditie, een frisheid die ze nog altijd uitstraalt! Als God
belieft ... nog vele jaren. 

SUSTEREN MAAKT ZICH OP VOOR HEILIGDOMSVAART 

Veel mensen weten dat eens in de zeven jaar in Maastricht een Heiligdomsvaart plaatsvindt.
Maar Maastricht is niet de enige plek met zo’n traditie. Ook Susteren kent elke zeven jaar
een Heiligdomsvaart. Dit jaar is het weer zover en wel van 31 augustus tot en met 16
september. 
Een Heiligdomsvaart is een pelgrimstocht naar plaatsen waar relieken van heiligen worden
bewaard en vereerd. De geschiedenis van de Heiligdomsvaart van Susteren gaat terug tot
het jaar 1447. In de stiftkerk van Susteren heeft een aantal heiligen uit de 8ste en 9de eeuw
zijn laatste rustplaats gevonden. De bekendste van hen is de abdis Amelberga. 
De voorbereidingen voor de Heiligdomsvaart zijn in Susteren inmiddels in volle gang. Het
programma bestaat uit een aantal liturgische vieringen, waaronder een openluchtmis die op
televisie wordt uitgezonden. Daarnaast zijn er ook diverse concerten en een ommegang.
Maar het bekendste onderdeel van de Heiligdomsvaart van Susteren is waarschijnlijk het
openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’. Tal van inwoners van Susteren zijn al maanden in de
weer om hun rol in het stuk in te studeren. Tijdens het stuk wordt de geschiedenis van de
heiligen van Susteren verteld. Meer informatie is nu te vinden op www.heiligdomsvaart.nl. 
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Parochie H. Bernadette - Baandert

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

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 F 4513381
 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 13 mei: 6e zondag van Pasen   Gemengd koor
10u30 Fam. Coenen-Spaetgens; oud.Hendriks-Ubachs; Bertha Brouwers-Nieling

nadienst: Tiny Notten-Brands  
Dinsdag 15 mei: Gedachtenis van alle heilige bisschoppen van Maastricht 
 9u00 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen  
Donderdag 17 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer  
10u30 pastoor Jos. Linssen
Zondag 20 mei: 7e zondag van Pasen   Kinderkoor 
10u30 ovl.oud. Muris-Tummers    nadienst: Tiny Notten-Brands  
Dinsdag 22 mei
 9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 24 mei
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 27 mei: hoogfeest van Pinksteren  Schola Gregoriana Sittardiensis
10u30 Zwd. Tiny Notten-Brands; jrd.oud. Swiatalski-Canton; ovl.oud. van Tilburg-Kusters;

ovl.oud. Arntz-Courage; Jurgen Stijnen; Laurent Ehlen vw. verjaardag; tot zekere intentie
Maandag 28 mei (2e Pinksterdag) 
10u30 gest. H.Mis tev OLV en H.Bernadette; jrd. Antoon v.d.Diepstraten
Dinsdag 29 mei
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 31 mei: Feest van het bezoek van de H.Maagd Maria aan Elisabet
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag  3 juni: Hoogfeest v.d.H.Drieëenheid
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; Bernard Köhlen
Dinsdag 5 juni: HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren
 9u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette
Donderdag  7 juni
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Vrijdag 8 juni
11u30 b.g.v. huwelijk Marco Lemmens en Bianca van Hoof
Zondag 10 juni: Hoogfeest vh H.Sacrament vh Lichaam en Bloed van Christus
10u30 Gest.jrd.ovl.oud. Hausmanns-Tummers
Dinsdag 12 juni
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 9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 14 juni: Feest van de H.Lidwina, maagd
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN
2 april: Tiny Notten-Brands (56 jaar), E.Claesstraat 21
GEDOOPT
Op 15 april werd gedoopt: Jordy Moonen, Pepijnstraat 9
Op 26 april werd gedoopt: Siet Dragstra, Heistraat 58
Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.
KERKELIJK HUWELIJK
Marco Lemmens en Bianca van Hoof, H.v.Veldekestraat 52, 8 juni 2007
VASTENACTIE 2007
De vastenactie heeft het prachtige resultaat van bijna , 1700,- opgebracht. Hartelijk dank aan
alle gevers, maar zeker ook aan alle medewerk(st)ers!
KINDERWOORDDIENST
Op de zondagen 13 en 27 mei en 10 juni is tijdens de H.Mis van 10.30 uur weer een
kinderwoorddienst, met name bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  
GODS HANDEN
De zichtbare hemel maakt een diepe en mysterieuze indruk op de mens. Hij strekt zich schijnbaar
eindeloos boven hem uit. Er vinden grote gebeurtenissen plaats zoals de op- en ondergang van
de zon en daarmee het dagen van de morgen en het vallen van de avond. De mens kan de aarde
bewerken, naar zijn hand zetten, zelfs uitbuiten. Maar soms kan hij alleen maar ontvangen
en kan hij niet ingrijpen. Hij kan alleen maar wachten tot hogere hemelse machten en krachten
hem overkomen. De Hemelvaart van Jezus wordt in kunstvoorstellingen wel eens uitgebeeld
als een heengaan naar zijn hemelse Vader, waarbij Deze zijn hand uitsteekt naar zijn Zoon
en Hem naar boven de hemel intrekt. Hetzelfde gebaar vinden we vanaf de vroege christelijke
kunst ook bij de tenhemelopneming van Maria. Een Goddelijke hand die uit de hemel steekt
komt ook bij afbeeldingen van heiligen voor. Van pater Karel Houben, die op 3 juni heilig
verklaard zal worden, werd destijds in Ierland gezegd: "de pater met de zegenende handen",
en men kwam van heinde en ver naar hem toe. Pater Karel wist als geen ander dat hij dat niet
van zichzelf had, maar dat hij instrument van God was. God, die betrokken is bij het gebeuren
op aarde. We zijn op weg naar Pinksteren. De H.Geest daalt neer, ter sterking, ter kracht.
De apostelen trokken er daarna op uit om te vertellen over wat Jezus hun verteld had. Ook
zij waren instrument van God. 

WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS
Op Pinksterzondag 27 mei a.s. is na afloop van de H.Mis aan de uitgang van de kerk de jaarlijkse
collecte voor de ondersteuning van de Nederlandse missionarissen die eens in de 3 à 4 jaar
in Nederland terugkeren voor vakantie, studie e.d. 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 1 juni (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 31 mei) wordt deze in de rest van de parochie
rondgebracht. 
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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 

6  ZONDAG VAN PASENE

zaterdag 12 mei 19.00 u. Zeswekendienst Christ Moonen - Jrd Frans Tummers
Voor de zielerust van Frans Thissen (buurt)
Nadienst Fien Daniëls-Cremers                                         
Pauluskoor

maandag 14 mei 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 16 mei 19.00 u. H.Mis t.i.v. Hemelvaart van de Heer
Ter ere van H. Antonius - Martinus Nieuweboer

7  ZONDAG VAN PASENE

zaterdag 19 mei 19.00 u. Voor de zielerust van Frans Thissen (buurt)
Nadienst Fien Daniëls-Cremers

maandag 21 mei 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 23 mei 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
Ouders v. Oppen-Kurvers en Lies v. Oppen-Dukers

PINKSTEREN

zaterdag 26 mei 19.00 u. Voor de zielerust van Frans Thissen (buurt)
Henk Asma - Nadienst Fien Daniëls-Cremers  Pauluskoor

zondag 27 mei 9.30 u. Hoogfeest van Pinksteren - OLV van Lourdes

maandag 28 mei Geen H.Mis

woensdag 30 mei 19.00 u. Ter ere van H. Antonius

HEILIGE DRIE-EENHEID

zaterdag 2 juni 19.00 u. OLV van Lourdes   

maandag 4 juni 19.00 u. Overl. Priesters Felix Mbumba Kudyetsa en
Emanuel Mpinganjira uit Malawi

woensdag 6 juni 19.00 u. Ter ere van H. Antonius

SACRAM ENTSDAG - HEILIG SACRAM ENT VAN HET LICHAAM  EN BLOED VAN CHRISTUS

zaterdag 9 juni 19.00 u. OLV van Lourdes                                                   Pauluskoor

maandag 11 juni 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 13 juni 19.00 u. Ter ere van H. Antonius
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden.
Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed.
Zondag 10 juni Sacramentszondag (zie binnenkant parochieblad)
Misintenties volgende parochieblad opgeven tot 2 juni: Diaken R. Fleischeuer 4528072,
W. Oostenbrink 4511801, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres.
Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2: zaterdags van 11.00 -  12.30 uur.

Overleden
 

Josefien Daniëls-Cremers, Bradleystraat 23, 89 jaar
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.

Mensen in de kerk: de buitengewoon bedienaar van de communie
Elke parochie kent tientallen, soms honderden, vrijwilligers die een belangrijke rol
spelen in het dagelijkse functioneren van de kerk. Sommigen treden regelmatig op de
voorgrond. Anderen zijn vooral stille werkers achter de schermen. Een ding hebben
ze gemeen: de kerk kan niet zonder hun inzet. Neem nou: de buitengewoon bedienaar
van de communie. Een van de taken die sinds de liturgievernieuwing van het Tweede
Vaticaans Concilie aan gelovigen kan worden toevertrouwd, is die van de buitengewoon
bedienaar van de H. Communie. Dat klinkt heel deftig, maar het betekent dat niet-gewijde
gelovigen tijdens de eucharistievieringen meehelpen met het uitreiken van de communie.
Dit kan bijvoorbeeld wanneer het heel erg druk in de kerk is of er niet voldoende priesters
of diakens beschikbaar zijn om de communie uit te reiken. Ook wanneer de priester
vanwege een andere pastorale bediening, gevorderde leeftijd of slechte gezondheid
niet in staat is om de communie uit te reiken, kunnen leken die taak overnemen.
De taak van communie uitdeler kan per viering worden verleend door een zegening
van de betreffende man of vrouw even voor het uitreiken van de communie. Maar mensen
kunnen ook voor langere tijd die taak vervullen en daarvoor een officiële benoeming
door de vicaris-generaal en een aanstelling door de bisschop krijgen. Zo’n aanstelling
wordt gegeven na een vormingscursus, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de betekenis
van het sacrament van de eucharistie. 
Elk jaar op Sacramentsdag (dit jaar op donderdag 7 juni) worden de nieuwe buitengewoon
bedienaren van de Communie tijdens een plechtige H. Mis in de kathedraal in Roermond
aangesteld. 

Donderdag 7 juni viert de Kerk Sacramentsdag, het feest waarop wordt gevierd dat
Jezus Christus zich onder de gedaante van brood en wijn als voedsel aan de gelovigen wil
geven en voortdurend onder de mensen wil blijven middels Zijn waarachtige
tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. Traditioneel  wordt die dag in de
kathedraal in Roermond een gebedsbijeenkomst gehouden. Bij het uitgestelde H.
Sacrament wordt gebeden voor de revitalisering van de Limburgse parochies. Aanvang is
om 14.00 uur, thema is: ‘Evangelisatie in en door het gezin’. Afsluiting om 16.30 uur met
het zingen van de vespers. Met name (jubilerende) huwelijksparen zijn voor deze middag
uitgenodigd, maar ook alle andere mensen zijn welkom! 
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