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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken.
De volgende aflevering verschijnt 13 oktober 2007.

Kloosterplein 10, F  4512275 kantoor-fedpetrus@planet.nl 10e Jrg - nr. 9 - 8 september 2007

POPULARITEIT: IN DIENST VAN HET GELOOF 

EEN SCHITTEREND JUWEEL! 
Franciscus van Assisi, een zeer geliefde heilige. Diana, de 10 jaar geleden overleden Prinses

van Engeland, ook zeer geliefd en populair. Moeder Teresa, 10 jaar geleden gestorven op 5

september, zeer geliefd, misschien minder populair omdat bij haar geen glinstering te zien

was. Populariteit en glinstering zijn heel belangrijke gegevens in onze maatschappij. Soms

lijkt het alsof populariteit bepaalt of iets wel of niet belangrijk is. Als een profvoetballer -

voor zoveel miljoen aangekocht of doorverkocht - pijn aan zijn knie heeft, is dat voorpagi-

nanieuws en zien we dat de profvoetballer direct door de beste specialist behandeld wordt,

terwijl de gewone mensen moeten wachten tot ze over enkele weken aan de beurt zijn.

Populariteit en glinstering tilt mensen als het ware naar een hoger niveau, in de rang van de

groten van deze wereld. Niet innerlijkheid telt, maar uiterlijkheid, geldt als regel in deze

wereld.
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Afgelopen zomer mocht ik in Assisi zijn, de stad van de H. Franciscus en de H. Clara.

Natuurlijk gingen we kijken naar de prachtige basiliek met haar reliëfs van de H. Franciscus

en de H. Clara. Stromen toeristen en pelgrims bezochten deze prachtige kerken. We gingen

daarna met een groepje ook te voet de stad uit naar San Damiano. Het ligt ongeveer twintig

minuten lopen van Assisi temidden van de velden en olijfbomen. Het uit een kerkje en

klooster bestaande gebouwencomplex heeft zijn oorspronkelijke vorm grotendeels behou-

den en onderscheidt zich daarmee van de meeste andere kerkgebouwen in en om Assisi, die

na Franciscus' dood extra versierd werden vanwege de vele pelgrims en toeristen die kwa-

men. In San Damiano en de naaste omgeving van Assisi kan men het beste kan ervaren hoe

Franciscus geleefd heeft: simpel, teruggetrokken en eenvoudig verbonden met de natuur.

Ten tijde van Franciscus was San Damiano een verlaten kapel. Franciscus was al begonnen

met een totaal ander leven: hij had zijn “thuis met welvaart” vaarwel gezegd, was bijzonder

geïnspireerd door de evangelische oproep (Mt 19,21) om in armoede te leven. Hij besefte:

….alles is gave van God, deel wat je hebt met de armen…. geef het terug aan God, geef het

terug aan Zijn armen….. In 1205 werd Franciscus in het vervallen kerkje aangesproken

door de Gekruisigde die hier hing: "Herstel mijn huis, dat zoals je ziet in verval is geraakt."

En dan vervolgt Franciscus zijn zoektocht in het leven door met medebroeders, de latere

minderbroeders, dit evangelisch ideaal vorm te geven. Clara, de latere heilige, een stadge-

note van Franciscus, deelde met hem volledig deze zoektocht en zij werd later de stichteres

van de Clarissen. 

Al lopend naar San Damiano voelden we ook in 2007 heel goed hoe de sfeer destijds was.

Je kon er alleen maar lopend dit bijzondere klooster bereiken. Al dalend tussen alle olijfbo-

men en velden voelde je heel bijzonder de “heiligheid” van dit gebied. Het leek wel een

wandeling in het Heilig Land. De vogels, de insecten, heel de natuur begeleidde ons en

iemand maakte de opmerking: ik kan me voorstellen dat Franciscus hier het Zonnelied heeft

geschreven. Tijdens deze wandeling kwam ook ineens naar voren de diepgang in het leven

van Franciscus. Hij durfde keuzes te maken. En merkwaardig droeg zijn leven van armoede,

broederschap en zuiverheid (en dus het afstaan van alle rijkdom) een grote mate van popu-

lariteit, maar wel zonder opsmuk. Broeder Masseo, een van de eerste mannen die met

Franciscus meetrekt, verwoordde dat destijds in zijn gesprek met Franciscus als volgt:

Franciscus, waarom loopt iedereen achter jou aan? Hoe komt dat toch? Je bent groot van

stuk; je bent niet mooi en je bent niet geleerd. Toch loopt heel de wereld achter je aan. Hoe

krijg je dat voor elkaar ….?

Tegenwoordig denken veel mensen bij 4 oktober aan dierendag (een gebruik dat bestaat

sinds 1929), de dag van de H. Franciscus. Ze weten dat deze heilige een bijzondere verhou-

ding heeft tot alles wat leeft. Dat hij spreekt met vogels, de wilde wolf tam maakt. Dat hij de

zon en de maan zijn broer en zus weet. Dat hij zingt met alles wat leeft en de Schepper

dankt. Maar wat is daarvoor gebeurd met Franciscus? Hij heeft eerst zelf moeten leren

luisteren, hij heeft eerst zichzelf moeten temmen ……. voordat hij ging inzien wat de

eigenlijke waarde van dit leven is.

Het succes van Franciscus bestaat zeker niet uit de populariteit met glinstering, maar uit een

door velen gedragen volksovertuiging: ook ik zou deze keuze willen maken! En dat laatste

is populariteit met diepgang! Populariteit waarbij de diepgang schittert, diepgang die

iedereen kan bevatten. Waarom lopen de mensen je achterna, was de vraag van Broeder
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Masseo. ‘Dat zal ik je vertellen, dat komt omdat de mensen zien dat wat ik doe niet van

mezelf komt. Omdat ze zien dat het God is die in mij werkt. Daarom lopen de mensen me

achterna!’ Zo luidde het antwoord van Franciscus. Als Franciscus sterft, ligt hij naakt op de

aarde; de leeuweriken zongen; hij had duizenden volgelingen. En dat geldt ook nu nog: voor

U en mij. Denkt erom: niet uiterlijkheid telt, maar innerlijkheid.!

          

Deken. W. van Rens.

Franciscus Aart Van der Leeuw

Franciscus heeft, om U te ontmoeten,
alles wat schittert afgedaan
aan hals en hand, voorhoofd en voeten;
want schamel wilde hij tot U gaan.
Maar niemand hebt Gij zo ontvangen,
o liefde, en als de dag begon,
waart Gij het, die zijn zuiv’re zangen
deed jubelen van zuster zon.

En moet ik ook zo tot U komen,
afleggend waar mijn ziel mee speelt:
de rijke schat der schone dromen,
het fonklend woord, het sierlijk beeld?
En moet ik langs de grauwe wegen,
in grove pij en ongeschoeid
het geeslen voelen van den regen,
en hoe het eenzaam-zijn vermoeit,
eer ik mij bij U neer mag leggen,
gelijk een zwerver bij een bron,
en aan uw borst mijn zang mag zeggen
voor broeder wind en zuster zon?

We vieren het feest van Franciscus op 4 oktober en in de Gezinsmis van za. 6 oktober!

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XXV
Susteren had geluk met zijn pastoors. De kostbare kerkschatten waren bij hen in goede

handen. We kunnen ons voorstellen dat de verleiding af en toe groot was om voor goed geld

enige kostbaarheden te verkopen en daardoor iets meer financiële armslag te hebben. Eén

van die pastoors die goed voor de kerkschatten heeft gezorgd, was pastoor Tijssen. 

De kerkschatten en relieken waren bij pastoor Tijssen eveneens in goede handen. Hij was

altijd bereid (kunst)historici en geïnteresseerden mee te nemen naar de schatkamer, maar

antiquairs die meenden de pastoor te kunnen verleiden stukken te verkopen, ervoeren dat hij

zich voor die praktijken niet leende. Toch was hij ook ten aanzien van gerenommeerde

deskundigen voorzichtig. De beroemde geleerde pater Bonaventura Kruitwagen ofm mocht

het kostbare ongeveer 1000 jaar oude handgeschreven evangelieboek niet meenemen, maar

moest het in de pastorie bestuderen. Tijssen had interesse in de historie van Susteren, zijn

kerk en stift. Hij had een nieuwe stempel voor de parochie laten ontwerpen. Het oude zegel

van het stift met een voorstelling van de tronende Salvator diende als voorbeeld. Hij liet een

zilveren ciborie vergulden. Tevens bestelde hij een pateenvormige pyxis om de ziekencom-

munie mee rond te brengen. In de pyxis werden afbeeldingen van de heiligen van Susteren

gegraveerd.
wordt vervolgd

Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven, kunnen dat altijd doen bij de deken, de
kapelaan of een van de diakens.
Een briefje in de bus is al voldoende.
Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te offeren.
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DE HEILIGDOMSVAART TE SUSTEREN TEN TIJDE VAN DEKEN TIJSSEN

De relieken van de heiligen: Gregorius, Albricus, Amelberga, Benedicta, Caecilia en

anderen, die in de stiftskerk bewaard werden, maakten Susteren tot een bedevaartsoord. In

de vijftiende eeuw, maar waarschijnlijk al veel eerder, was Susteren een statie van de

heiligdomsvaarten van Aken en Maastricht. Op weg naar een van beide steden konden de

pelgrims ook Susteren bezoeken om een aflaat te verdienen. Met het verval der heiligdoms-

vaarten in de zeventiende en achttiende eeuw verloor ook Susteren haar betekenis als statie.

Tot aan het begin van de negentiende eeuw werden de relieken nog jaarlijks in de processie

meegevoerd, maar ook die traditie raakte in onbruik.

De relieken werden pas in de tweede helft van de negentiende eeuw weer in de belangstel-

ling. In 1863 onderzochten kapelaan Willemsen, schatbewaarder van de Sint-Servatiuskerk

te Maastricht, en professor P. Russel van het groot-seminarie te Roermond de relieken.

Uiteindelijk vormde een bezoek in 1884 van professor J.A. de Rijk, docent aan het groot-

seminarie te Haarlem, de aanleiding om de relieken-schat in ere te herstellen. De in 1885

benoemde pastoor W.H. Hillen aarzelde niet lang. Hij spoorde twee zeventiende eeuwse

inventarissen op, waardoor een onderzoek naar de echtheid van de relieken zinvol werd. Op

last van mgr. Paredis onderzocht Willemsen, inmiddels pastoor van Sint-Odiliënberg, in

september 1885 opnieuw de relieken. Pastoor Hillen, professor De Rijk, pastoor Van

Heukelum en kapelaan F.X. Cremers traden hierbij op als getuigen. De relieken van de

bovengenoemde heiligen werden voor echt verklaard, opnieuw verpakt en verzegeld.

Pastoor Hillen stelde vervolgens alles in het werk om de relieken een waardig onderkomen

te verschaffen. Hij liet nieuwe reliekschrijnen vervaardigen en maakte een aanvang met de

restauratie van de kerk. Van 8 tot 22 juni 1888 organiseerde hij - in navolging van en

gelijktijdig met Aken en Maastricht - een heiligdomsvaart. Paus Leo XIII had bij breve van

8 april 1888 de oude plechtigheid hersteld en alle pelgrims een volle aflaat verleend. Mgr.

Boermans opende de heiligdomsvaart, die in totaal een paar duizend pelgrims trok. De

meeste bedevaartgangers waren afkomstig uit de omgeving van Susteren. De heiligdoms-

vaarten van 1895, 1902 en 1909 kenden een gelijkwaardig verloop.

IN HET JAAR VAN HET GEZIN

Gebed van een klein meisje Lieve God,
Wilt U zorgen voor mijn vader en moeder,
mijn zusje en mijn broertje,
mijn hond en mijzelf.
Alstublieft God, zorg ook goed voor Uzelf;
als U iets overkomt, 
dan zitten we in grote problemen.
Amen
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GEZINSDAG IN MAASTRICHT                zondag 14 oktober

In de eerste helft van oktober vinden er in Maastricht diverse activiteiten plaats rondom het

feest van Maria, Sterre der Zee (10 oktober). In het kader van het Jaar van het Gezin, wordt

er dit maal op zondag 14 oktober een speciale Gezinsdag gehouden. Het programma begint

om 11.30 uur met een uitgebreide gezinsmis in de Basiliek. Om 12.30 uur volgt een ‘family-

brunch’ in de pandhof en de kruisgang van de Basiliek en aansluitend, om 13.30 uur, starten

diverse activiteiten voor het hele gezin. Om 15.00 uur wordt in processie getrokken naar

Maria Sterre der Zee en volgt de gezinszegen en een cadeautje, waarna rond 15.30 uur de

dag wordt afgesloten. Gezinnen uit heel Limburg zijn van harte welkom; deelname is gratis!

VOOR DE JEUGD
JONGERENDAG HEILIGDOM SVAART zaterdag 15 september

De Heiligdomsvaart in Susteren is in volle gang. Zaterdag 15 september is er een speciale

jongerenactiviteit in de feestelijkheden opgenomen. 

Programma: Start om 16.00 uur met een gezellig samenzijn en aansluitend diner. 

Om 18.30 uur wordt met hulpbisschop De Jong de H. Mis gevierd in de 

Maria- kerk, m.m.v. jongerenkoor Sumadi. Aansluitend trekt een fakkeltocht 

door de straten van Susteren, waarbij ook de relieken van de Susterse heiligen 

worden meegedragen. Om 20.30 uur wordt de uitvoering van het opluchtspel 

‘Weerlicht der eeuwen’ bijgewoond op het plein naast de Amelbergakerk. 

Kosten: i 17,- (inclusief maaltijd en spel, te betalen bij aankomst). 

Meer info: tel.: 06-52555000  of e-mail:  mjf.helvert@prvlimburg.nl

JONGEREN OPGELET: INSCHRIJVING WJD-SYDNEY GESTART
In 2005 waren ‘ze’ in Keulen: De katholieke Wereldjongerendagen. De volgende editie

van dit geweldige evenement vindt volgende zomer plaats in Sydney, Australië. De eigenlij-

ke Wereldjongerendagen starten op 14 juli 2008, met op 18 juli de avondwake en 19 juli de

grote slotviering met Paus Benedictus XVI. Van 10 tot 13 juli wordt een voorprogramma

gehouden. De Wereldongerendagen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar. In

verband met de veel langere reis en de daarmee verbonden hogere kosten is tijdig aanmel-

den noodzakelijk! Neem voor opgave of meer informatie over de diverse reismogelijkheden

vanuit Nederland contact op met de afdeling Jeugd en Jongeren van het Bisdom Roermond:

tel 0475-386756 of mail jongeren@bisdom-roermond.nl. Meer informatie ook op:

www.jongkatholiek.nl/wjd. En noteer al de landelijke Jongerendagvan zondag 4 november!

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

de Oecumenische Assemblee in Sibiu, in Roemenië, mag bijdragen tot de groei van de

eenheid tussen alle christenen, waarvoor de Heer heeft gebeden bij het Laatste Avondmaal.’

De intentie voor oktober luidt: ‘Wij bidden dat de christenen die zich in een minder

heidspositie bevinden, de kracht en de moed mogen hebben om hun geloof te beleven en er

volhardend getuigenis van af te leggen.’
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CORNELIUS-OCTAAF IN BORGHAREN EN IN LUTTERADE-KRAWINKEL 

Onder het thema “Kerk, wij samen!” wordt in Borgharen van vrijdag 14 t/m zondag 22

september het octaaf ter ere van de heilige Cornelius gevierd. Dagelijks worden in en rond

de kerk speciale activiteiten en bijzondere eucharistievieringen gehouden. U bent van harte

uitgenodigd de verering van de H. Cornelius mee in stand te houden, door als pelgrim naar

Borgharen te trekken. Een compleet programma-overzicht kunt u vinden op www.parochie-

borgharen.nl.

In Lutterade-Krawinkel vindt in de St.Augustinuskerk van Geleen het jaarlijks Sint Corneli-

usoctaaf plaats van zaterdag 15 september t/m zondag 23 september. Het thema luidt dit

jaar: “Sint Cornelius, bescherm ons tegen de gevaren van de haast; Dat wij niet aan God

en aan elkaar voorbij leven.” Op de eigenlijke feestdag zondag 16 september is de Pl

Hoogmis om 10.00 uur mmv Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia ism het koor uit het

Duitse Tripsrath en solisten. De kinderzegen is op zondag 23 september om 15.00 uur. Voor

verder programma: zie folders kerkportaal.

DAGBEDEVAART BANNEUX
Woensdag 3 oktober vindt, onder leiding van monseigneur R. Maessen, weer de jaarlijkse

Maria-bedevaart naar Banneux plaats.

Globaal programma:

10.30 uur   Aankomst in Banneux, koffie

11.00 uur   Eucharistieviering

14.00 uur   Bidweg

15.00 uur   Lof met ziekenzegening

15.30 uur   Samenzijn, koffie en vlaai

16.30 uur   Vertrek

De kosten voor deze dag bedragen

 i 33,00 p.p., inclusief koffie, vlaai en lunch. 

Wilt u alleen gebruik maken van het vervoer,

dan betaalt u per persooon i 16,00 buskosten.

Opgave graag vóór 12 september 

bij mw. R. Gieskens: tel. 046-4519039.

FAKKELTOCHT NAAR O.L. VROUW - KAPEL IN ’T ZAND 

 ‘Als één grote familie, samen onderweg naar de Moeder van de Kerk’

Op de eerste zaterdag van oktober, 6 oktober, wordt traditiegetrouw een fakkelbidtocht

gehouden van de Roermondse kathedraal naar het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw in

’t Zand. Om 18.30 uur viert hulpbisschop Everard de Jong de H. Mis in de Sint-Christoffel-

kathedraal, waarna rond 19.30 uur de bidtocht.van start gaat. Er vertrekken ook bidtochten

na de eucharistievieringen in de Roermondse H.Geestkerk (18.30 uur), de H. Michaelkerk

van Herten (18.30 uur) en de H. Laurentiuskerk van Maasniel (19.00 uur). Om 21.00 uur

zijn alle tochten gearriveerd bij het Mariabedevaartsoord en is er een gebedsdienst onder

leiding van de hulpbisschop. Aansluitend is er gelegenheid tot aanbidding van het uitgestel-

de Allerheiligste in de kapel, biechtgelegenheid en kan worden gebeden bij het genadebeeld

en de put in de processiegang. Koffie, thee en soep zijn te verkrijgen op het pleintje aan de

Parklaan. Tussen 21.00 en 23.30 uur rijdt een pendelbus vanaf het pleintje aan de Parklaan

naar de verschillende startlocaties en het NS-station. Aan de deelname zijn geen kosten

verbonden. Wel wordt een bijdrage van i 2,- voor een fakkel gevraagd.
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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
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 ? 4528072

Noodnummer ? 4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 - Rabobank 147603676

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 nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?
Dan verzoeken wij u vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer aan ons door te
geven. Dat kan schriftelijk of telefonisch bij                                                                  
de pastorie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard, tel. 046-4512275                                    
of bij mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, tel. 046-4519039. 

Hartelijk dank!

ERKENTELIJK EN DANKBAAR BGV ST.-ROSAFEEST

Dat willen we in deze dagen na St. Rosa van harte uitspreken en wel aan het adres van alle
pelgrims, kerkgangers en vele toeristen. De kern van ons jaarlijks St.-Rosafeest is de
Eucharistie en aansluitend de traditionele Eucharistische Processie. Dit jaar hebben we
opgeroepen om meer daadwerkelijk deelnemer te zijn: dwz heb meer aandacht voor stilte,
muziek en gebed tijdens de processie. Laat je niet afleiden door toeschouwers die aan de
kant staan te zwaaien enz. En dat hebben velen ook verstaan en gedaan. Het lukt nog niet
direct, maar hoe meer we ons bewust zijn van die taak, wordt de Processie meer en meer
een uiting van ons gezamenlijk geloof. Om dit alles mogelijk te maken hebben velen dit
jaar weer meegedaan. U zag de indrukwekkende lijst van alle verenigingen en deelnemers
in het vorige parochieblad. Graag wil ik hen allen hartelijk dankzeggen en ik hoop als
deken dit nog jaren met U te mogen vieren. Deo Volente!

Deken W. van Rens.
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SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL

In de kerk ligt weer de maandelijkse brief van Amnesty International. Deze maand wordt

geschreven voor Abdullah Sultan al-Subaihat, een 46 jaar oude lanbouwingenieur uit Dubai

in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is in februari gearresteerd door leden van de

staatsveiligheidsdienst. Hij was ook in 2005 al eens opgepakt. In de Verenigde Arabische

Emiraten worden mensen verdacht van 'politieke misdaden' en willekeurig gearresteerd als

ze dingen doen die de overheid niet welgevallig zijn. Omdat Sultan al-Sabaiat incommuni-

cado wordt vastgehouden, dus zonder contact met de buitenwereld of met een advocaat,

wordt gevreesd dat hij slecht behandeld of gemarteld wordt. In de brief wordt gevraagd hem

onmiddellijk vrij te laten. 

  KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD 

In oktober houdt Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood haar landelijke najaarsactie. De

opbrengst van de kleding gaat naar een voedselzekerheidsprogramma in Oost-Congo (zie

voor meer informatie over dit project de foldertjes achter in de kerk).

Uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextielkunt u in een gesloten plastic

zak afgeven op: zaterdag 13 oktober van 10.00 - 12.00 uur

bij: sacristie Petruskerk -  Kerkplein Binnenstad

sacristie Pauluskerk -  Limbrichterveld Whitestraat

OKTOBER: WERELDMISSIEMAAND 
“Help ons om Jezus’ belofte van bevrijding waar te maken”

Wereldmissiemaand, oktober, vraagt dit jaar onze aandacht voor de mensonterende situatie

van de Indiase dalits. Wij kennen hen onder de naam ‘onaanraakbaren’. Ze zijn slachtoffer

van wat wel ‘s werelds laatste apartheid genoemd wordt. 200 miljoen mensen tellen amper

mee in de Indiase samenleving en leven vrijwel in slavernij; enkel vanwege het feit dat ze

niet tot een kaste behoren. Veel dalits komen hiertegen in opstand en hebben actiegroepen

opgericht om te vechten voor hun mensenrechten. Een voorbeeld is priester Yesumarian.

Als priester en advocaat staat hij dalits terzijde en leert hij hen voor zichzelf op te ko-

men.Het actieproject Wereldmissiemaand steunt Yesumarian in zijn strijd voor de rechten

van zijn dalit-broeders en - zusters. Helpt u mee? Geef aan de collectant of maak uw gift

over op : Giro 1566 t.n.v. Wereldmissiemaand, Den Haag

MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2008
Wellicht een mooi Sinterklaascadeautje: de nieuwe Missie-kalender ‘Vrouwen in het licht’

van de stichting CMC -mensen met een missie. Het Afrikaanse land Uganda staat in

deze uitgave centraal. De kalender kost i 6,95 en bestelkaarten vindt u achter in de kerk.
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KERK EN WERELD

Hierbij doen we U een overzicht toekomen vanaf september 2006 tot aan september 2007:

Opbrengst:

MIVA 2006                                                                               i    777,00

Solidaridad                                                                                                   i    326,00

Med. Projecten Memisa                                                                                i    411,00 

Vastenaktie 2007                                                                              i 8.769,00

Week van de Ned. Missionaris    (Pinksteren)                                                     i    334,00

Dit zijn de bedragen die we hier in onze parochies hebben ontvangen. Deze zijn allen (of

worden binnenkort) rechtstreeks naar het Missieburo van het bisdom Roermond overge-

maakt. Vanaf deze plaats willen we in ieder geval alle milde gevers en collectanten heel

hartelijk danken voor hun giften en inzet!

GEDOOPT
Glenna, dochter van het echtpaar Kemp-Naglé, Wehr, 19-08-2007

Bing, zoon van het echtpaar Rombouts-De Groot, Molenstraat 8b, 24-08-2007

Joseph, zoon van het echtpaar Vanderbroeck-Comé, Genève (Zw.), 25-08-2007

Jonathan, zoon van het echtpaar Jeurissen-Hodenius, Eisenhowerstraat 452, 02-09-2007

Jack, zoon van het echtpaar Riding-Dirckze, Sydney (Aus.), 02-09-2007

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Glenna, Bing, Joseph, Jonathan en Jack onder de goede

zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van zijn peter en meter en van de

hele geloofsgemeenschap, mag opgroeien tot een goed christen.

OVERLEDEN

Christientje Coenen-Mols, Lavendelstraat 7, 41 jaar, † 27-7-2007

Sjeng Willen, Pres. Kennedysingel 24, 87 jaar,† 27-7-2007

oud-deken Joep Haffmans, Bremstraat 5, 64 jaar, † 28-7-2007

Betsie Mulhof, Schuttestraat 2, 87 jaar, † 3-8-2007

Heins Haagmans, Rijksweg Zuid 24-4, 74 jaar, † 9-8-2007

Dré Laemers, Stationsplein 16-8, 81 jaar, † 11-8-2007

Truus Königs-van der Weyden, Overhovenerstraat 20, 69 jaar, † 12-8-2007

Zef Schuman, Grasbroekstraat 29, 53 jaar, † 17-8-2007  

Hub Leufkens, Dobbelsteynporte 3, 81 jaar, † 18-8-2007 

Mogen zij allen rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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KERKELIJK HUWELIJK
zijn gehuwd

Daniël Deneer en Joyce Oostenbrink, Vrangendael 120,  31-08-2007

Erik Meuvissen en Petra van Kessel, Akkerstraat 3, 31-08-2007 Doenrade

Edgar Lucassen en Claudia Heyen, Fazantstraat 29, 8-9 2007 Schimmert

’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)

GEZINSVIERINGEN SCHOOLJAAR 2007/2008:
Beste jongens en meisjes, vaders en moeders,

hierbij vindt u het overzicht van de Gezinsvieringen in het komende schooljaar. De eerstkomen-

de Gezinsmis, op zaterdag 6 oktober (daags na Dierendag, 4 oktober), staat in het teken van Sint

Franciscus van Assisië en wordt opgeluisterd door ons Jeugdkoor. Iedereen is van harte uitgeno-

digd voor deze viering, om 18.00 uur in de St.-Petruskerk!

Gezinsmissen ‘07-‘08

Zaterdag 6 oktober

Zaterdag 10 november

Zaterdag 8 december

Maandag 24 december

Zondag 2 maart

Zaterdag 15 maart

Maandag 24 maart

18.00 uur

18.00 uur

17.00 uur  Kindje wie-

gen

18.00 uur

11.30 uur

18.00 uur

11.30 uur

Sint Franciscus

Sint Maarten

Advent

Kerstavond

Halfvasten, krombroodrapen

Palmpasen

Tweede Paasdag

De viering van het H. Vormsel vindt dit schooljaar plaats op zondag 20 januari, 11.30 uur; de

Eerste Heilige Communie op zondag 1 juni, 9.30 uur, beiden in de St.-Petruskerk. 

Ouders, attentie: zit uw zoon of dochter niet op één van onze basisscholen en wilt u hem of

haar toch graag in onze parochie het sacrament van het Heilig Vormsel of Eerste Communie

laten ontvangen? Meld uw kind dan zo spoedig mogelijk aan bij kapelaan Van der Wegen, tel

4512628.

ROZENKRANS
Oktober...Rozenkransmaand. Attentie: In de oktobermaand vervalt het Heilig

Uur en het Lof op de donderdagen, omdat we ons in deze maand - evenals in de

meimaand - graag aansluiten bij het dagelijkse Maria-lof om 18.30 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. Op zaterdag wordt in de Basiliek om

15.30 uur het Rozenhoedje gebeden. Op maandag is er geen lof.
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 AARTSENGELEN....
Eeuwenlang is op 29 september de inwijding herdacht van de basiliek van de heilige Michaël

aan de Via Salaria buiten Rome. Tegenwoordig vieren we op deze dag de drie aartsengelen

Michaël, Gabriël en Rafaël. In de heilige Schrift worden met deze drie namen engelen aangeduid

die door God belast werden met een bijzondere opdracht tot het heil van de mensen.

Michaël is de meest bekende en meest genoemde. Hij is de aanvoerder van de hemelse leger-

scharen in de strijd tegen Lucifer en diens aanhang. Zijn naam betekend: "Wie is als God?". Hij

geld als beschermengel van de Synagoge en wordt ook als schutspatroon van de Katholieke Kerk

vereerd. Hij is de aanvoerder van de gelovige zielen. .

Rafaël kennen  we in verband met de oude Tobias, om de jonge Tobias op zijn reis te vergezel-

len. Daarom is hij de patroon van de reizigers. De Heilige Schrift heeft ons alleen de namen van

deze drie hemelse geesten overgeleverd.

Gabriël, wiens naam betekent "Man van God", verschijnt in het Oude en Nieuwe Verbond als

overbrenger van blijde boodschappen, vooral van de openbaring over de verlossing: aan Daniël

de komst van Christus: aan Zacharias de geboorte van de Voorloper des Heren; en aan Maria de

Blijde Boodschap.

Gebed tot de heilige aartsengel
Michaël

                          
 

Heilige Aartsengel Michael,
verdedig ons in de strijd,
wees onze beschermer tegen de boosheid 
en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig,
dat God hem zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen

... EN ENGELBEWAARDERS
Enkele dagen na het feest van de aartsengelen, op 2 oktober, viert de Kerk de gedachtenis van

de Engelbewaarders.“Zie, Ik  zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te

brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn

woord”. (Ex.23,2-21a)

De beschermengel is ons door God persoonlijk aangesteld. Vanaf het kindschap van God  wil

Hij dat wij onze wegen op Hem blijven richten. Daarom dat onze Engelbewaarder vanaf onze

geboorte tot aan ons graf ons vergezelt in ons leven. Als wij vol deemoed de engelen aanroepen,

erkennen wij Gods heerlijkheid. Zij staan voor God en loven Hem onophoudelijk. Onze Engel-

bewaarder is er een die niet te ontkennen is. 
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REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:

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

17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen

Alle andere zondagen:

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

17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

Rozenhoedje

Van maandag tot vrijdag wordt om 18.30 uur het Rozenhoedje ter ere van O.L. Vrouw  gebe-

den. U wordt allen van harte uitgenodigd mee te komen bidden, voor de grote noden van kerk en

wereld, voor vrede en eenheid en natuurlijk ook voor uw eigen intenties, op voorspraak van onze

hemelse Moeder. Als wij samen bidden, is ons gebed des te krachtiger!.

M IDDAG “De heilige Teresa van Avila” 6 oktober 

Het begin van de Karmel in het Heilige land, de overstap naar Europa, het leven en de werken

van de heilige Teresa, enkele korte teksten uit haar boeken.

Leiding: mevrouw Akkie Asberg

Datum: Zaterdag 6 oktober, 15.00 - 17.00 uur,

Kosten: i 6,00

BEZINNINGSDAGEN   - in stilte “Zing het lied van de vriendschap” 17 t/m 19 okt
Het bijbelse Hooglied als de bron van mystieke Godsontmoeting.

Leiding: Pater Frans Vervooren

Aanvang: Woensdag 17 oktober, 15.00 uur 

Sluiting: Vrijdag 19 oktober, 13.30 uur uur

Kosten: i 74, - 

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

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

UW AANDACHT S.V.P.

Zondag 9 september: Drie-en-twintigste zondag door het jaar.

Maandag 10 september: bedevaart naar Kevelaer 

Zondag 16 september: Vier-en-twintigste zondag door het jaar.

Zondag 23 september: Vijf-en-twintigste zondag door het jaar. De Eucharistieviering in de

St.-Petruskerk wordt opgeluisterd door het Koninklijk Virga-Jesse Manenkoor uit Hasselt

Zaterdag 29 september: Feest van de HH. Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. De St.-

Michielskerk viert haar patroonsfeest in de HH. Missen van zondag 30 september.

Zondag 30 september: Zes-en-twintigste zondag door het jaar

Woensdag 3 oktober: Dagbedevaart naar Banneux. 

Vrijdag 5 oktober: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
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Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en aan-huis-gebondenen.

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

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

Zaterdag 6 oktober: om 18.00 uur gezinsmis met medewerking van het Jeugdkoor

Zondag 7 oktober: Zeven-en-twintigste zondag door het jaar. Wereldmissiedag Kinderen

ALLERZIELENDIENST
Allerheiligen en Allerzielen vieren we - zoals gebruikelijk - op donderdag 1 en vrijdag 2

november. Op Allerheiligen donderdag 1 november om 15.00 uur: gebedsdienst voor alle

overleden gelovigen op het kerkhof bij het graf van pastoor-deken Tijssen. Ook op Zondag 4

november 2007 om 15.00 uur: gebedsdienst voor alle overleden gelovigen op het kerkhof bij

het graf van pastoor-deken Tijssen z.g. 

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

uiterlijk 5 oktober 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. misin-
tentie en datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 8 september, Feest Maria
Geboorte
18.00 uur gestpljrd overleden ouders
Zonnenberg-Willems; plev José Kleijnen-Cals
en Philomène Paques-Cals (vw buurtbew en
ondernemers Brandstraat), voor bijzondere
intentie op voorspraak van deken Tijssen,
voor fam Wessels-Schulpen en Zef Niessen;
nad Dré Laemers, Truus Königs-vd Weyden,

Hub Leufkens, Zef Schuman (Jeugdkoor)

Zondag 9 september Drie-en-twintigste
zondag door het jaar
11.30 uur plzwd Christientje Coenen-Mols,
Sjeng Willen; gestpljrd ouders Kreijn-
Buijzen, overl. ouders Kleinjans-Kühnen, 
overl. echtp. Lejeune-Hassig, overl ouders en
grootouders Dols-Hennen en zoon Piet; gest-
plev uit dankbaarheid (A); pljrd Alice
Verhoeve-Cremers en tevens v zoon Armand;

plev Miny Reijnders-Kuijpers (Petruskoor)

Maandag 10 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
voor overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur gestev Fine Close; ev ouders
Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

Dinsdag 11 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestjrd Jos Bitsch; ev fam. Wys-

zenko, Meerts en Hendriks 

Woensdag 12 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur tev H. Priesters, voor de vrede en
voor een persoonlijke intentie, voor Cor de
Wit en Dory Neilen

Donderdag 13 september, H. Johannes
Chrysostomus, bisschop en kerkleraar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-Hoe-
nen en em-past. Eduard Hoenen

19.30 uur Lof + Rozenhoedje
Vrijdag 14 september, Kruisverheffing 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur voor Michel Sevens

Zaterdag 15 september, Onze Lieve
Vrouw van Smarten
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur 1  pljrd Tiny Geelkens-Putmans,e
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Fien Meuwissen-Zweipfenning, pljrd overl
ouders Wijshoff-Bormans; plev Jan Schrijen,
voor bijzondere intentie op voorspraak van
deken Tijssen; nadienst Dré Laemers, Truus
Königs-van der Weyden, Hub Leufkens, Zef

Schuman (samenzang)

Zondag 16 september Vier-en-twintigste
zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd ouders Tonglet-Winterae-
ken,  overl. ouders Van Mierlo-Van Dooren
en kinderen, overl. ouders en grootouders
Meijers-Tillmans, overl. ouders Baggen-
Starmans; 1  pljrd Hans Grimmelt, Harrye

Cobben, pljrd overl ouders Timmers-
Claessens; plev overl familieleden Pier-Weij-

zen, v gezin en praktijk (P)  (Petruskoor)

Maandag 17 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden echtpaar Kaptein-
Haagmans; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke

Dinsdag 18 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev Corry Close en familie; ev
voor de overledenen vd fam Gieskens-Muyres
en Corbeij-Kerrens en uit dankbaarheid voor
de bevrijding 

Woensdag 19 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor overl ouders Kleikamp-
Lemmens, tev H. Priesters, voor de vrede en
voor een persoonlijke intentie

Donderdag 20 september, HH. Andreas
Kim Taegon, priester en Paulus Chong Ha-

sang en gezellen, martelaren

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

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

19.30 uur Lof + Rozenhoedje
Vrijdag 21 september, H. Matteüs, apostel
en evangelist

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overl. ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin; ev voor
Michel Sevens

Zaterdag 22 september

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

18.00 uur voor een bijzondere intentie op
voorspraak van deken Tijssen; nadienst Dré
Laemers, Truus Königs-van der Weyden,

Hub Leufkens, Zef Schuman   (Jeugdkoor)

Zondag 23 september Vijf-en-twintigste
zondag door het jaar
11.30 uur gestplev Zef Hamers; pljrd overl

ouders De Haes-Hellemans (Kon. Virga-

jesse Mannenkoor Hasselt)
Maandag 24 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
voor  overledenen vd fam Smeets-Bouwels

19.00 uur gestev overl echtpaar Meulen-
berg-Kleuters; ev echtp. Keymis-Buyink 

Dinsdag 25 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en

Hendriks 

Woensdag 26 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur tev H. Priesters, voor de vrede en
voor een persoonlijke intentie, voor Cor de
Wit en Dory Neilen
Donderdag 27 september, H. Vincentius
de Paul, priester

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta
en Tilke

19.30 uur Lof + Rozenhoedje
Vrijdag 28 september
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
voor Martin Meuwissen

19.00 uur voor Michel Sevens

Zaterdag 29 september, HH. Michaël,
Gabriël en Rafaël, aarstengelen

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

18.00 uur plzwd Dré Laemers, Truus
Königs-vd Weyden, Zef Schuman; gestpljrd
ouders Math Ronden en Lies Breukers; pljrd
echtpaar Princen-Bronneberg; plev ouders
Pfennings-Van Santvoord, overleden fam.le-
den Thissen-Janssen, voor overleden leden
en jubilarissen van het Sittards Mannenkoor;

nadienst Hub Leufkens (Si-tard)
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Zondag 30 september Zes-en-twintigste
zondag door het jaar
11.30 plev ouders Douffet-Claessens, Twan
Douffet en Michel Douffet, voor Toos Tim-

mermans (Petruskoor)

Maandag 1 oktober, H. Teresia van het
Kind Jezus, maagd en kerklerares

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

19.00 uur gestev overledenen vd familie
Janssen-de Ponti; tev H. Priesters, voor de
vrede en voor een persoonlijke intentie

Dinsdag 2 oktober, HH. Engelbewaarders
08.00 uur tev H Engelbewaarders uit dank-
baarheid voor bescherming en leiding

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev

fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Woensdag 3 oktober
08.00 uur tev St. Joseph voor goede gezinnen
en de moed om godsdienstig te leven

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 4 oktober, H. Franciscus van
Assisi
08.00 uur ev voor Martin Meuwissen

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke

Vrijdag 5 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor Michel Sevens, voor overl
ouders Smeets-Renkens en Mieke, tev H.
Priesters en voor de vrede

Zaterdag 6 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
v priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom, v zielenrust v oud-deken J. Haffmans

18.00 uur gestpljrd Josine Derrez en overl.
ouders Derrez-Kallen, overleden ouders

Thewissen-Linckens; plev overl. echtelieden
Schrijen-Tholen, lev en overl leden v/d fam.

Dieteren en de fam. Hellbach  (Jeugdkoor)

Zondag 7 oktober Zeven-en-twintigste
zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd overl. echtp. Sjeer en
Mia
Willems-Knippenbergh, Jan Voorselen, ou-
ders Smit-Van Neer; gestplev Josée Steuns-
Busard; plev uit dankbaarheid bgv 40-jarig
huw.jubileum, voor Miny Reijnders-
Kuijpers,
overleden ouders Bollen-Laantjens en voor

Annie en Paul (Petruskoor)

Maandag 8 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur gestev overleden pastoor-deken
Henri Haenraets

Dinsdag 9 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev fam. Wyszenko, Meerts en

Hendriks 

Woensdag 10 oktober, H. Maagd Maria,
Sterre der Zee
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen

Donderdag 11 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ouders Schmidt-Fliegel, Netta en
Tilke, Leonie Dieteren-Meyer

Vrijdag 12 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

19.00 uur ev voor Michel Sevens

Zaterdag 13 oktober
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev
overl leden vd fam Vleugels-Dieteren

ST.-M ICHIELSKERK

Zondag 9 september Drie-en-twintigste
zondag door het jaar
08.30 uur plev. fam. Derrez, fam. Nelissen

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
plev Jan Peters

Zaterdag 15 september
13.30 uur Huwelijksmis bruidspaar

Claessens-Schreurs

Zondag 16 september Vier-en-twintigste
zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev J.
en J. Derrez

09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij

Zondag 23 september Vijf-en-twintigste
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zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur tev O.L.Vrouw van Lourdes

Zondag 30 september H. Michael
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur voor zieke pelgrims

Zondag 7 oktober Zeven-en-twintigste
zondag door het jaar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

09.30 uur tev Heilige Bernadette

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

Zondag 9 september Drie-en-twintigste zon-
dag door het jaar  
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, 
Dinsdag 11 september 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, voor
vrede v de kinderen in Jordanië en Nederland
Woensdag 12 september
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 13 september H. Johannes
Chrysostomus, bisschop en kerkleraar 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en
leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, voor
familie G. Joosten-Gonera
Vrijdag 14 september Feest van de
Kruisverheffing
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 15 september Onze Lieve Vrouw
van Smarten
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 16 september Vier-en-twintigste
zondag door het jaar
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 18 september
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Woensdag 19 september
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, v
Margriet Roebroek en zegen voor de familie
Donderdag 20 september HH. Andreas Kim
Taegon, priester en Paulus Chong Hasang
en gezellen, martelaren 
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en
leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, voor
Frans Linssen en fam. Linssen-Roumen
Vrijdag 21 september Feest van de H.
Matteüs, apostel en evangelist
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 22 september
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, voor
zegen v het nieuwe levensjaar v schoonzoon

Zondag 23 september Vijf-en-twintigste
zondag door het jaar
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Dinsdag 25 september
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, voor
geestelijk en lichamelijk welzijn voor Pieters
verjaardag
Woensdag 26 september 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Donderdag 27 september, H. Vincentius de
Paul, priester
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en
leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, v
Margriet Roebroek en zegen over de familie
Vrijdag 28 september 08.30 uur overl.
echtp. Caulfield-Tholen
Zaterdag 29 september Feest van HH.
Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 30 september Zes-en-twintigste
zondag door het jaar
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, jaar-
dienst voor Frans Linssen en jaardienst voor
Leo Jessen
Dinsdag 2 oktober, HH. Engelbewaarders 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen,
overleden fam Arnoldts-Thissen, voor vrede
voor de kinderen in Jordanië en Nederland
18.30 uur Maria-Lof
Woensdag 3 oktober 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, tev
de Engelbewaarders en uit dankbaarheid voor
een 35-jarig huwelijk
18.30 uur Maria-Lof
Donderdag 4 oktober H. Franciscus van
Assisi
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en
leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, voor
familie G. Joosten-Gonera, voor vrede voor de
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kinderen in Jordanië en Nederland
18.30 uur Maria-Lof
Vrijdag 5 oktober
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Maria-Lof
Zaterdag 6 oktober 
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Rozenhoedje
Zondag 7 oktober zeven-en-twintigste zon-
dag door het jaar
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, voor
alle levende en overl leden van de
Aartsbroederschap
15.30 uur Maria-Lof
Dinsdag 9 oktober 
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Maria-Lof

Woensdag 10 oktober, H. Maagd Maria,
Sterre der Zee
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Maria-Lof
Donderdag 11 oktober
08.30 uur ev kinderen van de Kinderkrans en
leden van de Aartsbroederschap
10.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen, voor
Jan Jessen en familie
18.30 uur Maria-Lof
Vrijdag 12 oktober
08.30 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
18.30 uur Maria-Lof
Zaterdag 13 oktober
09.00 uur overl. echtp. Caulfield-Tholen
15.30 uur Rozenhoedje

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 A. van der Wegen, Oude Markt 24 F 4512628

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 F 4513381

    Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 F 4528072

 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23

Kerkbijdrage Giro 157.19.73

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

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

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

Zondag  9 september: 23e zondag door het jaar 
10u30 Jrd. ovl.oud. Arntz-Courage   nadienst: Dien Willems-Geilen; Peter Brouwers
Dinsdag 11 september
 9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag 13 september: H.Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 16 september: 24e zondag door het jaar   Dameskoor
10u30 Christien Linssen      nadienst: Dien Willems-Geilen; Peter Brouwers
Dinsdag 18 september
 9u00 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen
Donderdag 20 september: HH.Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang,
en gezellen, martelaren
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
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Zondag 23 september: 25e zondag door het jaar  Schola Gregoriana Sittardiensis 10u30
Zwd. Dien Willems-Geilen    nadienst: Peter Brouwers

Dinsdag 25 september
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes  
Donderdag 27 september: H.Vincentius de Paul, priester
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag 30 september: 26e zondag door het jaar   Kinderkoor
10u30 Zwd. Fien Op den Camp-Houben; jrd. Hub Coenen; jrd. Ria Geilen-vd.Diepstraten   

 nadienst: Peter Brouwers
Dinsdag  2 oktober: HH. Engelbewaarders
 9u00 t.e.v. H.Bernadette
Donderdag  4 oktober: H. Franciscus van Assisi
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven
Zondag  7 oktober: 27e zondag door het jaar 
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; Martin van Dijk en zoon Jack;

nadienst: Peter Brouwers
Dinsdag  9 oktober: H.Dionysius, bisschop en gezellen, martelaren
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes  
Donderdag 11 oktober: H.Maagd Maria, Moeder van de Kerk
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven

OVERLEDEN
25 juli: Christien Linssen (92 jaar), Echt

Zij was de zus en huishoudster van onze bouwpastoor Jos. Linssen, en was evenals
pastoor Linssen ruim 30 jaar actief in onze parochie. Op zondag 16 september a.s. wordt
de H.Mis in de Bernadettekerk mede tot haar intentie opgedragen.

8 augustus: Dien Willems-Geilen (95 jaar), voorheen Dr.Nolenslaan 81
22 augustus: Peter Brouwers (81 jaar), Dr.Nolenslaan 55
Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer

GEDOOPT
2 september: Meike Hoeberichts, Baanderthof 21
Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele
geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen.

KINDERWOORDDIENST
Op de zondagen 9 en 23 september is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoorddienst. De
kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar. 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 5 oktober (1  vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 3e e

etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 4 oktober) wordt deze in de rest van de
parochie rondgebracht. 

MARIALOF IN OKTOBER
Van dinsdag t/m vrijdag is in de Basiliek 's avonds om half 7 Marialof met rozenkransgebed.
Op zaterdag en zondag 's middags om half 4.
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
 

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

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

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK
Ieder jaar op de tweede zondag van oktober gaat onze parochie op bedevaart naar de Basiliek;
dit jaar dus op zondag 14 oktober. We nemen een bedevaartskaars mee die in de Basiliek op
verzoek zal branden voor intenties uit onze parochiegemeenschap. Op zondag 7 oktober bent
u in de gelegenheid om na afloop van de H.Mis bij de deurcollecte een gave hiervoor te
geven. Op 14 oktober vertrekt om 10 uur de bidprocessie vanaf onze parochiekerk; om half
11 is de H.Mis in de Basiliek.

KLANKBORD
Op dinsdag 2 oktober is om 20 uur een vergadering van de parochiële overleggroep. 

PAJO-CLUB voor kinderen van 5-12 jaar
Hoera, de PAJO-club begint aan haar tiende seizoen! Wij komen om de week samen op
woensdags van 13.30 uur tot 15.00 uur, in het parochiezaaltje van de H.Bernadettekerk om
te: spelen, zingen, dansen en lezen. Kom je ook? We beginnen op woensdag 12 september.
Informatie en aanmelden bij: tel. 046-4513381.

SPREEKUUR
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e
vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig.

 
23  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 8 sept 19.00 u. Nadienst Bart Reijnders                                          Pauluskoor

maandag 10 sept 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 12 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

24  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 15 sept 19.00 u. Zeswekendienst Bart Reijnders

maandag 17 sept 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 19 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven

25  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 22 sept 19.00 u. OLV van Lourdes                                                    Pauluskoor

maandag 24 sept 19.00 u. OLV van Lourdes

woensdag 26 sept 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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26  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 29 sept 19.00 u. 50-jarig Huwelijk Dhr. en Mevr. Hermans              Pauluskoor

maandag 1 okt 19.00 u. Ter ere van de H. Engelbewaarder uit dankbaarheid

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

27  ZONDAG DOOR HET JAARE

zaterdag 6 okt 19.00 u. Jrd Pierre Thissen                                                   Pauluskoor

maandag 8 okt 19.00 u. OLV van Lourdes

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

 
Overleden
 
Bart Reijnders, Dempseystraat 86, 77 jaar
Nelly Meerts-M ols, Marshallstraat 24, 60 jaar
Maria Bakker-Klein Reesink, Tiel, 88 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 voor het volgende parochieblad opgeven tot 29 september bij:
Diaken R. Fleischeuer 4528072, W. Oostenbrink 4511801, Priesterteam,
kerkbestuur en kosteres.  Spreekuur Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 (zij-inang)
Elke zaterdag van 11.00 -  12.30 uur.

Jaar van het Gezin : Waar blijven de kind-effectrapportages? 
Als ergens een nieuw pretpark wordt gebouwd of een spoorweg, een fabriek of een snelweg,
dan wordt er een ‘milieu-effectrapportage’ opgesteld. 
Daarmee wordt in kaart gebracht wat het effect van het nieuwe bouwsel is op het milieu. Er
wordt bekeken of er alternatieven zijn. Gaat het nieuwe bouwwerk ten koste van de natuur,
dan kan besloten worden dat er een nieuw natuurgebied wordt aangelegd op een andere plek.
Kinderen zijn voor elke ouder het kostbaarste dat ze hebben. Bovendien zijn ze nog heel
kwetsbaar. Ze hebben bergen knuffels, aandacht, scholing, goede voeding, kleding, enzo-
voorts nodig. Bovenal is het belangrijk dat ze opgroeien in een warm en veilig gezin. Wie uit
een sterk, stabiel en warm nest komt, plukt daar de rest van zijn of haar leven de vruchten
van! En de maatschappij eveneens! Daarom zou het logisch zijn als ook nieuwe maatschappe-
lijke ontwikkelingen, zeker als die direct over kinderen gaan, vooraf beoordeeld worden op de
gevolgen voor kinderen. Een kind-effectrapportage dus. Staat er weer wat nieuws op stapel:
een nieuwe maatregel over arbeidstijden, veranderingen in het schoolsysteem, bijstelling van
de echtscheidingswetgeving of de aanleg van een weg naast een speelplaats, dan zou de eerste
vraag mogen zijn: “wat betekent dit voor onze kinderen? ” In België kent men een dergelijke
toets op kindvriendelijkheid al in de wetgeving. Misschien kunnen we beginnen om het in elk
geval vast thuis in te voeren en ons afvragen: wat is in het belang van de kids? Kijk ook op
www.huwelijkengezin.nl voor meer informatie!

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558
t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Sittard
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