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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 22 december 2007. 
     

 

 

ADVENT 
 

Advent is wachten. Wachten en verlangen 

totdat het eindelijk gebeuren gaat 

wat werd voorspeld in de profetenzangen; 

wachten tot God het Woord vervult in daad. 

 

Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen 

totdat de hemel lichtend opengaat 

en je omspoeld wordt door de engelenzangen: 

luisteren tot dat je hart méézingen gaat. 

 

 

    

 

 

 

 

Advent is komen. Komen en verlangen 

naar Bethlehem waar God vlakbij ons staat 

en onze mond vervult met nieuwe zangen  

en waar geloof verandert in de daad. 

 

Advent is bidden. Bidden en verlangen 

opdat Gods Rijk van vrede komen gaat 

en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen 

waar ons verlangen in aanbidding overgaat. 
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Tegenwoordig hangt tijdens de voorbereidingstijd op 

Kerstmis in bijna alle kerken een adventskrans en het zou 

een mooie gewoonte zijn als hij ook in alle woningen, 

scholen en kantoren zou hangen. En toch is de 

adventskrans nog niet zo oud. Hij werd voor de eerste keer 

opgehangen in Hamburg in het jaar 1833, toen de 

geestelijke van een weeshuis samen met de kinderen de 

advent wilde vieren.  

 

De adventskrans spreekt eigenlijk wel alle mensen aan, de kleinen en de groten. Hij werkt 

als het ware als een spel, waarin afgeteld wordt hoelang het nog duurt voordat het 

Kerstmis wordt. Zelfs de allerkleinsten kunnen op hun vingers de vier weken van de 

advent aftellen.  

Maar die adventskrans heeft ons ook heel wat te leren. Wij zullen samen eens zoeken naar 

de diepere betekenis ervan. De krans is altijd gemaakt van groene takken, meestal 

dennentakken, want dat is het enige groen in de winter en groen is het teken van hoop en 

nieuw leven. Zoals de sluimerende natuur in de lente tot nieuw leven zal komen, zo 

brengt Jezus ons het nieuwe leven. De groene takken wijzen ons reeds op de kerst-boom.  

De adventskrans heeft de vorm van een ring. De krans zonder begin en einde spreekt van 

Gods eeuwigheid, waarin wij door het geloof worden opgenomen. De ring wijst op 

verbondenheid en liefde, eenheid en voltooiing. Bij de geboorte van Jezus sluit God een 

nieuw verbond met de mensen, God wordt één met de mensen, wij zijn samen één grote 

familie. De adventskrans draagt tenslotte vier kaarsen, voor elke adventszondag één. Een 

kaars geeft licht en warmte. Met elke kaars groeit het licht, het wordt helderder. Zo zijn 

de adventskaarsen een teken van het ware licht in de duisternis. Dit licht is Jezus, die zelf 

gezegd heeft: ‘Ik ben het licht der wereld’. Christus komt met Kerstmis, om iedere mens 

te verlichten, Hij is het licht dat geen ondergang kent. De vier kaarsen vormen vier 

stappen die wij doen naar het licht. De eerste stap doet God zelf naar ons toe. Aan het 

begin van het geloof staat Gods heilshandelen.  Immers: ‘In het begin was het Woord en 

het Woord was bij God en dat Woord was het licht der mensen’. Gods weg naar ons, dat 

is de eerste stap.  

De tweede stap doet ons denken aan Jezus. Hij is tot ons gekomen: ‘Het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond’. Hij wijst ons de weg door de duisternis van het 

leven. Wie Hem volgt, zal niet dwalen in de duisternis’. Het derde kaarsje spreekt van 

onze weg naar God: ‘Zie ik sta voor de deur van je hart en klop, als jij opendoet...’ Wij 

willen ons hart vrijmaken van schijnwaarden die geen licht geven in het leven, die 

duisternis bewerken, zoals hebzucht, heerszucht en eerzucht. Wij willen ons openstellen 

voor het licht van Christus om op onze beurt lichtdragers te worden in deze wereld. Het 

vierde kaarsje tenslotte zegt ons dat de stap naar het licht van Christus ook een stap moet 

zijn naar onze evennaaste. Wij willen Gods droom over de wereld werkelijkheid maken 

door onze inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.  

De witte kleur van de kaarsen (die later in rood overgaan) en de paarse banden van 

soberheid gaan dan over in de rode banden die rondom het groen gedrapeerd zijn: zij 

spreken van de vreugde waarna we uitzien. Zo vieren wij de advent als een tijd van 

beloften, als een tijd van hoop op nieuw leven. Wij vieren de advent als een feest van het 

nieuwe verbond dat God wil sluiten met de mensheid. Als dit kaarslicht brandt in de 
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langste nachten van het jaar, dan is dat een teken van hoop dat de duisternis niet zal 

blijven maar dat de nieuwe lente reeds geboren wordt bij de opgang van de nieuwe zon. 

Daarom kunt u thuis met onderstaand gebed uw adventskrans zegenen en daarmee 

bestemmen voor de toekomst die God met U en ons allen heeft: 

 

Eeuwige God, Gij laat de mensen in hun zoeken naar leven en vreugde niet alleen. 

Daarom richten wij bij het begin van deze adventstijd onze ogen op U, van wie wij alle 

goeds verwachten. Wij vragen U, zegen deze krans en deze kaarsen. Zij zijn een teken 

dat Gij de eeuwige zijt, U immers behoort de tijd en de eeuwigheid. Deze krans is een 

teken van leven dat wij van U verwachten, een teken dat Gij het licht zijt, dat alle 

duisternis zal verdrijven. Geef dat wij elkaar meer liefhebben en U met nieuwe ijver 

zoeken. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. 
 

Een gezegende Advent toegewenst!                                               Deken W. van Rens. 

 

 

GEBEDSINTENTIES 

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

allen die zich bezighouden met medisch onderzoek en betrokken zijn bij wetgevende 

activiteiten altijd diep respect mogen hebben voor het menselijk leven, vanaf het begin tot 

aan het natuurlijk einde ervan.’ 

De intentie voor december luidt: ‘Wij bidden dat de menselijke samenleving bekommerd 

mag zijn in de zorg voor allen die getroffen zijn door AIDS ,vooral kinderen en vrouwen, 

en dat de Kerk hen de liefde van de Heer gewaar mag doen worden.’ 

 

WIE WAS DEKEN TIJSSEN? XXVII 

Was pastoor Tijssen in Susteren tot dan toe al handen tekort gekomen, in 1916, toen het 

rectoraat Mariaveld gesticht zou worden, kwam hij én handen én voeten tekort. 

“Hier moet ik gaan denken aan de zielzorg van het spoorwegpersoneel,” had monseigneur 

Schrijnen gezegd, toen hij na de aanbesteding van het reusachtige rangeerterrein, eens 

langs Susteren kwam. En de grote bisschop, bij wie denken en doen hetzelfde waren, had 

reeds in 1915 aan de priesters Vincentianen opdracht gegeven oostelijk van Susteren een 

bijkerk te stichten.  

Het eerste waarnaar getracht moest worden, was beslag te leggen op de nodige percelen 

bouwgrond waarop, naast het te stichten kerkgebouw, nog een school, een patronaat en 

een klooster moesten komen. “Een hele durf, een zware onderneming in deze dure tijd,” 

schreef pastoor Tijssen in een krantenartikel waarin hij, na de lof van de heilige 

Vincentius en zijn volgelingen gezongen te hebben, de bedelstaf opnam. Op stoffelijk 

gebied immers was alle zorg aangewend om het spoorwegpersoneel een vriendelijk tehuis 

te bieden; doch de zorg voor hun zielen, het voornaamste, mocht niet vergeten worden! 

De kerk van Susteren, de oude grijze Basilica Sanctissimi Salvatoris, was al veel te klein. 

En hoe zou het wezen als het hele rangeerterrein in werking zou zijn en het voltallige 

personeel zich in Susteren gevestigd zou hebben? vroeg de pastoor zich af. 
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Het aankopen van de nodige grond scheen met vrij grote moeilijkheden gepaard te 

zullen gaan. “Daarom zei de pastoor, voordat wij op stap gingen om de zestien 

verschillende eigenaars tot afstand van hun eigendommen te bewegen: “Laat ons eerst 

naar de kerk  gaan en bidden.” Toen wij ‘s avonds om negen uur thuis kwamen, gingen 

we weer eerst naar de kerk om God voor het succes van die eerste dag te danken.” 

Dat ze goed gebeden hadden, blijkt uit wat pastoor Tijssen in 1917 kon mededelen. 

“Alle eigenaars, tot de armste toe, hebben met een edelmoedig hart hun terreinen en 

gronden voor een geringe prijs afgestaan. Ja, zij rekenden het zich tot eer dat de 

percelen, die zij van vader en moeder geërfd hadden, zouden dienen voor kerk van 

Maria Onbevlekte Ontvangenis.” 

Degenen die het grote werk niet door grondafstand voorthielpen, droegen naar 

vermogen het hunne bij. Wekenlang zag men de beide priesters, zonder iemand over te 

slaan, van huis tot huis gaan. Mijnheer Meuffels kwam daarvoor iedere morgen op 

klompen van Dieteren. Kwamen zij bij mensen, van wie de pastoor wist dat ze het niet 

al te breed hadden, dan stelde hij ze al op voorhand gerust en maakte hij er een 

vaderlijke visite van. Stonden zij erop toch in hun schrale beurs te tasten, zoals Sander 

Suylen van de Heidestraat, dan vroeg de pastoor aan diens vrouw: “Kun je dat ook wel 

missen, Nelke?" en deelden zij met elkaar, ieder de helft. 

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

 
Mensen, die gebedsintenties of gebedsverhoringen willen opgeven,  

kunnen dat altijd doen bij de deken, de kapelaan of een van de diakens. 

Een briefje in de bus is voldoende! Het is ook een mooi gebaar om achter in de kerk een noveenkaars te 
offeren. 

 

IN HET JAAR VAN HET GEZIN (SLOT) 

Moeder  

Haar mantel  

hangt nog in de gang.  

Ze is al zo lang weg,  

ronddolend  

in de kou  

van het niet meer weten,  

alles vergeten.  

Zonder jas,  

zonder doel.  

 

 

 

Waar ik ook zoek,  

ik kan haar niet vinden.  

Zelfs niet in dat bed  

in het verpleeghuis,  

waar het bed steeds groter  

en mijn moeder steeds kleiner wordt.  

Ze past er niet meer in.  

 

 

 
 

 

Volgens mij  

is ze al lang thuis,  

ze is gewoon  

haar jas vergeten.  
 

 

Jannie de Paauw 

Als opmaat naar het jubileumjaar 2009, waarin Bisdom Roermond haar 450-jarig 

bestaan zal vieren, werkt ons Bisdom met zogeheten pastorale themajaren, gekoppeld 

aan de zeven sacramenten. Afgelopen jaar was het, zoals u weet, het ‘Jaar van het 

Gezin’ en stond het sacrament van het huwelijk centraal. U hebt u op deze plek steeds 

een gedachte of gebed over of vóór het gezin kunnen lezen. Met het feest van Christus 

Koning wordt het ‘Jaar van het Gezin’ afgesloten, en op de Eerste zondag van de 

Advent start het nieuwe pastorale themajaar: 
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………..het Jaar van het Wijdingssacrament 
Nadat afgelopen jaar in het teken stond van het huwelijkssacrament ,  

is nu het sacrament van het priesterschap aan de beurt.   

Door de benaming ‘wijdingssacrament’ voor het nieuwe themajaar te gebruiken, wordt 

het thema breder getrokken dan sec het priesterschap. Ook het ambt van diaken en het 

bisschopsambt kunnen daarbij aandacht krijgen. In 2008 gedenkt bisschop Wiertz zijn  

40-jarig priesterjubileum en hulpbisschop De Jong viert het feit dat hij 25 jaar geleden tot 

priester werd gewijd. De diaconie, de dienstbaarheid, is eveneens één van de aspecten die 

aan bod kunnen komen tijdens dit jaar.   

Het nieuwe themajaar  loopt tot eind november volgend jaar. Op 12 mei 2009 begint dan 

het grote jubileumjaar van het bisdom dat duurt tot halverwege 2010. Tijdens dát jaar zal 

het belangrijkste sacrament – dat van de eucharistie – centraal staan. Maar omdat het 

geloof ook ná dit jubileum doorgaat, is ook voor 2010 al een thema vastgesteld. Dan staat 

het laatste sacrament (van zieken en stervenden) centraal.     

 

GEDACHTE IN HET JAAR VAN HET WIJDINGSSACRAMENT 

 

Gebed om werkers in de wijngaard 
God, wij danken u voor Uw Kerk, 

die Uw Zoon gesticht heeft  

op de rots die Petrus is; 

een wijngaard die vruchtbaar moet zijn.  

Jezus zelf zag het gebrek aan werkers 

in die wijngaard en spoort ons aan 

ervoor te bidden.  

In groot vertrouwen vragen wij daarom: 

geef roepingen tot het priesterschap, 

opdat het Hogepriesterschap van Christus 

zichtbaar onder ons aanwezig blijft.  

Geef ons roepingen tot het diakonaat, 

opdat het Dienaar-zijn van Christus 

in hen voortgang mag vinden.  

  

 

Beziel mensen – mannen en vrouwen –  

Om hun leven te wijden aan het apostolaat 

en het pastoraat in de Kerk,. 

opdat de mensen van onze tijd  

U mogen leren kennen en Hem  

– die het Licht der wereld is –,  

Jezus Christus.   

Geef antwoorden op uw roeping 

tot het religieuze leven 

opdat de navolging van Christus  

onder ons zichtbaar blijft.   

Vervul ons allen met Uw Geest 

opdat wij waarachtige christenen zijn 

en wij het licht des levens mogen bezitten.  

Amen.

Met de themajaren wil het bisdom handreikingen doen aan parochies, kloosters, 

kerkelijke instellingen en katholieke scholen om een catechetisch en pastoraal 

meerjarenbeleid uit te zetten.   

 

Zaterdag 8 december, (Maria Onbevlekt Ontvangen, patroonsfeest Bisdom Roermond) 

om 18.00 uur in de Basiliek: feestelijke Gezinsmis en Lichtprocessie b.g.v.        

 de opening van het Maria-jaar ‘150-jaar-Lourdes’ en ‘125- jaar-Basiliek’ 
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VERLOF PATER MEULEMANS EN WERELDMISSIEDAG 

Pater Frans Meulemans geniet tot zaterdag 8 december van een welverdiend verlof.  U 

hebt al gemerkt dat hij met Wereldmissiedag in onze parochiekerken heeft gepreekt over 

de Missie nu en al haar actualiteit. In dat weekeinde bracht dat in al onze kerken samen 

met de Zorgcentra Baenje en Hoogstaete, met de kapellen van Zusters Kollenberg en van 

de Plakstraat ruim € 850,00 op. Dit wordt door onze penningmeester overgemaakt naar 

“Kerk en Wereld” en dan komt het terecht bij de missie zelf. Dank aan U allen!!  

Vanaf deze plaats wensen we Pater Frans Meulemans een fijne en ontspannende tijd toe, 

om nieuwe krachten op te doen voor al zijn mooie werkzaamheden. Voor het maken van 

afspraken met pater Meulemans kunt u tot die tijd contact opnemen met mevrouw 

America-Vink, Steenweg 20,  4529269. 

 

 
  KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD  

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die  op 13 oktober is 

gehouden, heeft 825 kilogram kleding opgebracht, 475 kg bij de St-Petruskerk en 350 kg 

bij de Pauluskerk. Sam’s kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk 

danken, en hoopt weer op ieders medewerking bij de volgende voorjaarsactie! 

 

OPBRENGST “KERK EN WERELD” 

De divers collectes ten bate van “Kerk en Wereld” hebben het volgende opgebracht: 

collecte Week van de Nederlandse missionarissen €   300,-- 

collecte MIVA-collecte    €   560,-- 

collecte Wereldmissiedag    €   474,-- 

Totaal:      € 1334,-- 

Deze bedragen worden rechtstreeks overgemaakt naar het Missieburo van Bisdom 

Roermond. Hartelijk dank aan alle gulle gevers en collectanten! 

 

DIAKONACTION – LANDELIJKE JONGERENCOLLECTE 

De jeugd van tegenwoordig heeft niets voor anderen over, zo wil het cliché. Het tegendeel 

laat het landelijk kerkelijk sociaal jongerenproject DiaconAction zien. In het derde 

weekend van november steken meer dan tweeduizend katholieke tieners en jongeren de 

handen uit de mouwen. Van het opknappen van een speeltuin tot het organiseren van een 

gezellige middag in het plaatselijke verzorgingstehuis.  

Vorig jaar hebben de Nederlandse bisschoppen een nieuwe landelijke collecte ingevoerd; 

een collecte voor het katholiek jongerenwerk in Nederland. De opbrengst wordt gebruikt 

voor allerlei jongerenactiviteiten, waarvan de meest bekende zijn: de jaarlijkse 

Nederlandse Katholieke Jongerendag (dit jaar afgelopen zondag 4 november in Den 

Bosch), voorbereidingsactiviteiten rond de Wereldjongerendagen (in 2005 in Keulen en in 

2008 in Sydney) en het hierboven genoemde jongerenproject DiaconAction.  In het 

weekeinde van zaterdag/zondag 17/18 november vindt daarvoor tijdens de H.Missen 

een collecte plaats. De meeropbrengst is er om hen te steunen!! Van harte aanbevolen!! 
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WJD-SYDNEY  
“”’Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn’ 

 

De katholieke Wereldjongerendagen, hét evenement voor jongeren tussen 16 en 30 jaar 

die samen met miljoenen leeftijdgenoten uit alle continenten hun geloof willen delen, 

verdiepen en vieren…volgende zomer van 10 juli (start voorprogramma) tot 18 juli 

(afsluitende Eucharistieviering met Paus Benedictus XVI) in Sydney, Australië.  

Wil je erbij zijn? Dan let op:  inschrijven moet vóór 1 december! 

Neem contact op met afd. Jeugd & Jongeren van het Bisdom Roermond: 0475-386756 

of  jongeren@bisdom-roermond.nl. Of kijk op de website www.jongkatholiek.nl/wjd.  

 

BEZINNINGSDAG VOOR JONGEREN  “Getuigen gezocht” 1 - 2 december 
Een Bezinningsdag in de Advent om iedereen tussen de 16 en 30 jaar de kans te bieden 

zich open te stellen voor de komst van het Kerstkind, om zo een zuivere getuige van het 

Licht te kunnen zijn. Het programma bestaat uit samen bidden en de Eucharistie vieren, 

bijbeluitleg door dr. Liesen, groepsgesprekken en gelegenheid tot een biechtgesprek.  

Plaats:   Abdij Rolduc Kerkrade 

Aanvang:  zaterdag 1 december, 17.00 uur 

Sluiting:  zondag 2 december, 17.00 uur 

Kosten:  € 20,--  

Aanmelden  en info:   0475-386756  of e-mail: jongeren@bisdom-roermond.nl 

 

VRIENDEN KATHOLIEK NIEUWSBLAD  

De Vrienden van het Katholiek Nieuwsblad (Postbus 1270, 5200 BH  Den Bosch) 

verzorgen promotiewerkzaamheden voor het Katholiek Nieuwsblad en vragen uw 

aandacht voor een bijzondere aanbieding: deze krant 8 weken voor € 15,-- ! 

 
 

Het Katholiek Nieuwsblad geeft 

heldere informatie over onze parochies 

en bisdommen, maar ook over de 

wereldkerk. Zij biedt u artikelen over 

liturgie, kerkzang, en kerkelijke kunst, 

theologische bijdragen en informatie 

over belangrijke gebeurtenissen, maar 

ook columns en prachtige illustraties. 

Desgewenst kunt u op ieder artikel in 

het Katholiek Nieuwsblad reageren. 

Het blad verschijnt eens per week in 

een hanteerbaar formaat en wordt per 

post toegezonden. 

⇦ Knip de bon uit en stuur hem op! 
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KERKBETROKKEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

In september betrokken de bewoners van de voormalige ‘Kollenberg’ het nieuwe 

zorgcentrum ‘Hoogstaete’ aan de Smithlaan 151 in de wijk Hoogveld. Een 

woonzorgcomplex, waar wonen, welzijn, zorg en dienstverlening hand in hand gaan, Niet 

alleen lichamelijke, maar ook geestelijke zorg; zo kunnen de bewoners elke 

zaterdagavond om 18.30 uur de H.Mis bezoeken in de kapel, (die dan nog wordt 

uitgebreid met een deel van het restaurant).  

Om deze Eucharistieviering wekelijks mogelijk te kunnen maken, zijn wij op zoek naar     

                         kerkbetrokken vrijwillig(st)ers 
die mee willen helpen met o.m.het gereedmaken en opruimen van de kapel, assisteren bij 

de mis, en het thuis ophalen en terugbrengen van de priester (waarvoor de reiskosten 

worden vergoed). De werkzaamheden nemen op zaterdagavond zo’n 3 uur in beslag. Hoe 

vaak men aan de beurt is, is afhankelijk van het aantal aangemelde vrijwilligers! 

Geïnteresseerd? Neem dan voor meer informatie contact op met geestelijk verzorger, dhr. 

Roger Fleischeuer,   06-10279717 

 

 

          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 WELKOM! 

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

Van harte welkom namens onze deken, kapelaan, diakens en Welkomsgroep! 

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  door te geven,       

-schriftelijk of telefonisch- aan:                                                            

de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,   4512275 

of mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, of  4519039. 

Hartelijk dank!  

 

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL 
In november wordt u gevraagd een brief te ondertekenen en versturen naar de Republiek 

Congo. Verleden zomer werd daar Faustin Sosso, arts van een oppositie-kandidaatvan 

president Kabila, ontvoerd. Sommige berichten melden dat hij in gevangschap is 

geëxecuteerd of als gevolg van martelingen is gestorven. Zijn familie heeft echter 
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aanwijzingen dat hij nog in leven is en op een geheime plaats wordt vastgehouden. 

Amnesty International wil de Congolese autoriteiten oproepen de verdwijning van Faustin 

Sosso te onderzoeken en degenen die daar verantwoordelijk voor zijn, te berechten.  
  

GEDOOPT 
Jelka, dochter van het echtpaar Bos-Schellekens, Beekstraat 30  14-10- 2007 

Lev, zoon van het echtpaar Wagemans-Welling, Jubileumstraat 35 14-10- 2007 

Chanel en  

Shawny, zonen van het echtpaar Frissen-Daniëls, Gulicksestr. 18  21-10-2007 

Sam, zoon van het echtpaar Bruinsma-Engelen, W.Goossenstr. 41 28-10- 2007 

 
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Jelka, Lev, Chanel, Shawny en Sam onder de goede zorgen 

van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele 

geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen. 

 

   

OVERLEDEN 

Maria Paulus-van Neer,  St. Odilia, 90 jaar, † 12 -10-2007 

Gonny van Eeten-van Etten, Walramstraat 52, 63 jaar † 14 -10-2007 

Ton Vogels, President Kennedysingel 8/9, 72 jaar, † 22 -10-2007 

Bèr Daniëls, Putstraat 9, 84 jaar,  †  1 - 11-2007 

Anny Smeets-Houben, Smithlaan 151, 80 jaar, †  2 - 11-2007 

Lie Canisius-van Leeuwen, Baenjehof 5-3, 91 jaar †  4 - 11-2007 

Greetje Wolters-Zwakhalen, Guttecoven, 73 jaar †  5 - 11-2007 

Maddalena Oberdorf-Cuccuru, Paardestr. 65, 68 jaar †  5 - 11-2007 

Josette Meuwissen, Wassenbergstraat 6, 50 jaar †  7 - 11-2007  

Rut Rutjes, Louis Delruellestraat 8, 87 jaar  †  10-11-2007      

Elly Muijters, Pres. Kennedysingel 1-5, 61 jaar †  11-11-2007 

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

HEILIG UUR  

Op donderdag 6 december houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot 

het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en 

tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-

Petruskerk. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag 

van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden 

voor genoemde intenties. Voor deze maand worden de bewoners van de volgende straten 

speciaal uitgenodigd: Blijdestein, Brandstraat, Oude Broeksittarderweg, Brugstraat, 

Mgr. Claessensstraat, Hub Dassenplein, Dobbelsteynporte, Dominicanenwal, 

Emmastraat en Engelenkampstraat.  
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HEILIGE MAAGD MARIA 
 

MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN   –   8 DECEMBER 

Negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) viert de Kerk het 
hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. Wij gedenken 
dan hoe de vrouw die was voorbestemd om moeder te worden van Jezus, Messias en 
Gods Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop was voorbereid. “Om 
Moeder van de Verlosser te zijn, werd Maria door God begiftigd met gaven die pasten bij 
een zo grote taak.” zegt de Katechismus van de Katholieke Kerk. 

Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in te nemen in Gods heils-
plan, was Maria door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus. In haar is bij 
voorbaat de vloek weggenomen die sinds de eerste zonde op de mens rust (de erfzonde). 
Omwille van haar Zoon, is zij vanaf het eerste ogenblik gevrijwaard van elk smet en 
zonde. Zo is de moeder van Jezus het beeld van de Kerk, als een schone bruid, zonder 
vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet (Ef. 5, 26-27). 

Het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen is het Patroonsfeest van ons Bisdom. 

 

OPDRACHT VAN MARIA IN DE TEMPEL   –  21 NOVEMBER 

Al eerder gedenkt de Kerk nog een andere gebeurtenis uit het leven van 
Maria: haar opdracht in de tempel. Samen met de christenen van het 
Oosten herdenken wij op 21 november het feit dat Maria, geleid door de 
heilige Geest –van wiens genade zij vanaf haar onbevlekte ontvangenis 
vervuld was-  van kleins af aan geheel aan God was toegewijd. 
 

MARIA IN EEN DUBBEL JUBILEUM-JAAR 

We staan aan het begin van een jaar waarin Maria bijzonder in de belangstelling staat.  
In 2008 is het 150 jaar geleden dat de Heilige Maagd Maria in Lourdes is verschenen aan 
het arme meisje Bernadette Soubirous. Omdat de Limburgse Lourdesbedevaarten zich 
graag wil aansluiten bij dit feestelijke jubileum “150-jaar- Lourdes”, wordt ter ere 
daarvan in het komende jaar iedere maand in een ander dekenaat een speciale 
Eucharistieviering ter ere van Onze Lieve Vrouw gehouden, gevolgd door een 
Lichtprocessie. De eerste van deze bijzondere vieringen vindt plaats in ons eigen Sittard: 
op zaterdag 8 december om 18.00 uur in de Basiliek aan de Oude Markt. Na de H.Mis, 
een gezinsmis die muzikaal wordt opgeluisterd door het Jeugdkoor, trekken we, zoals 
gezegd, in een Lichtprocessie door de straten van de binnenstad.  

Tevens wordt op deze achtste december het jubileumjaar geopend van het 125-jarig 
bestaan van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het heilig Hart. Een dubbel-
feestelijke gebeurtenis dus, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd!!  

 

Zaterdag 8 december, (Maria Onbevlekt Ontvangen, patroonsfeest Bisdom Roermond) 

om 18.00 uur in de Basiliek: feestelijke Gezinsmis en Lichtprocessie b.g.v.        

 de opening van het Maria-jaar ‘150-jaar-Lourdes’en ‘125- jaar-Basiliek’ 
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BIJZONDER CONCERT IN DE ST-PETRUSKERK – vrijdag 14 DECEMBER 

Solistenkoor St. Petersburg  -een muzikale ontmoeting in kerstsfeer – 

Het Solistenensemble van de Philharmonie van Sint Petersburg o.l.v. Olga Stupneva, 

bestaande uit zes dames en zes heren, wil de heropleving van de Russische sacrale muziek 

en de volksmuziek ondersteunen. Door het geven van concerten in het buitenland werkt 

het koor bewust mee aan het verspreiden van deze muziek. Het repertoire omvat ook veel 

profane muziek vanaf de 16
e
  t/m de 20

e
 eeuw, veelal geraffineerde arrangementen van 

Russische volksmuziek. Het koor nam deel aan diverse internationale muziekfestivals en 

ontving vele prijzen, zoals de hoogste onderscheidingen in Spanje en Bulgarije in 2001. 

Van het Europees Parlement te Brussel kreeg het solistenensemble in december 2001 het 

diploma van “Ambassadeur van de Europese Cultuur”. 

Het concert begint om 20.15 uur en kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij:   

-  VVV Sittard  

-  via  www.maestro-music.nl (onder agenda)  of   043-325 35 13  

-  vanaf 19:45 uur aan de kerk 

 

 

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 

 
BEZINNINGSDAG  - in stilte  “Abraham, man van belofte” 15 december 
God deed aan Abraham de belofte dat er door hem zegen zou komen over alle geslachten 
op aarde. Deze belofte werd vervuld in Jezus Christus, ‘zoon van Abraham’. De belofte 
maakt van Abraham een persoon voor de Advent. Deze Bezinningsdag willen we ons aan 
de hand van teksten uit de Heilige Schrift meer verdiepen in de persoon van Abraham, om 
met hem uit te zien naar het heil dat komende is: Jezus Christus. 

Leiding:  Z.E.H. dr. B. Hegge 
Datum:  Zaterdag 15 december, 10.00 – 17.00 uur  
Kosten:  € 12,-- (lunchpakket meebrengen)   

    

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 

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

  

UW AANDACHT S.V.P. 
Attentie:  Op de zondagen in de Advent (2, 9, 16 en 23 december): 
 om 16.30 uur vesperviering in de St-Petruskerk 
 Op de donderdagen in de Advent (6, 13 en 20 december): 

de avondmis van 19.00 uur en het aansluitend het Lof/Heilig Uur vinden plaats 
in de St.Michielskerk, waarna de kerk tot 21.00 uur open blijft voor stil gebed. 

http://www.maestro-music.nl/
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Zondag 18 november: Drie-en-dertigste zondag door het jaar. 
Zondag 25 november: Hoogfeest van Christus Koning, laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Traditiegetrouw wordt de Hoogmis van 11.30 in de St-Petruskerk opgeluisterd door 
de Schola Gregoriana Sittardiensis 
Zondag 2 december: Eerste zondag van de Advent. Begin kerkelijk jaar A 
Vrijdag 7 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van 
Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan zieken en aan-huis-
gebondenen. 
Zaterdag 8 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest van 
Bisdom Roermond. Ter gelegenheid van de opening van het jubileumjaar “150-jaar-
Lourdes” en 125 jaar Basiliek O.L.Vrouw van het heilig Hart, vieren we de avondmis van 
18.00 uur niet in de Petruskerk, maar in de Basiliek. De Eucharistieviering, een 
Gezinsmis, wordt opgeluisterd het Jeugdkoor en gevolgd door een Lichtprocessie door de 
binnenstad 
Zondag 9 december: Tweede zondag van de Advent 
Vrijdag 14 december: concert door Solistenkoor St. Petersburg in de St-Petruskerk 

Zondag 16 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete 
Maandag 17 december: Aansluitend aan de avondmis in de St-Petruskerk: Boeteviering 
ter voorbereiding op Kerstmis 
 

 BOETEVIERINGEN VOOR KERST 
 Maandag  17 december  19.30 uur  in de Petruskerk 

 Dinsdag    18 december  19.30 uur  in de Bernadettekerk 

 Woensdag 19 december  19.30 uur  in de Pauluskerk 
 

NB: De ziekencommunie vóór Kerstmis wordt rondgebracht op maandag 24 dec.! 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
op vrijdag 14 december 2007 opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel 
via   4512275  - of  via e-mail-adres:  kantoor-fedpetrus@planet.nl.  
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of op banknummer 147603676,  
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum. 
 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 17 november  
 H. Elisabeth van Hongarije 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur pljrd Paula Frenken-Heemels; 
nadienst Ton Jansen, Maria Paulus-van 
Neer, Gonny van Eeten-van Etten, Bèr 
Daniëls, Anny Smeets-Houben, Lie 
Canisius-van Leeuwen, Greetje Wolters-
Zwakhalen, Maddalena Oberdorf-Cuccuru, 

Josette Meuwissen, Rut Rutjes, Elly 
Muijters  (samenzang) 
Zondag 18 november 
 Drie-en-dertigste zondag door het jaar 

11.30 uur plzwd Edith Winkel-Evers; 

gestpljrd overl ouders en grootouders 

Schrijen-Heltzel, overl ouders De Kok-

Muller, Jo Peeters; gestplev Theo 

Hochstenbach, Gertrudis Hochstenbach-

Zinken en de dochters Thea en Marjo; 1
e
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pljrd Mia Rutten, 1
e
 pljrd Nelly Schoens-

Horn en vw haar verjaardag, pljrd Jeanny 

Queisen-Wessels, Zef Kil; plev overl 

familieleden Pier-Weijzen (Petruskoor) 
Maandag 19 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke, fam. Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 
Dinsdag 20 november 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Fine Close, overl ouders 

en grootouders Dols-Peters 

Woensdag 21 november 
 Opdracht van de heilige Maagd Maria 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtpaar Kaptein-

Haagmans, Riet Willems 
Donderdag 22 november,  
 H. Cecilia, maagd en martelares 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink, Cor de 
Wit en Dory Neilen, Mia Rutten 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 23 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev v overl vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur zwd Jo Boosten; gestev overl 

echtp Meulenberg-Kleuters;  
Zaterdag 24 november 
 HH. Andreas Dūng-Lạc, priester  
   en gezellen van Vietnam, martelaren 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev v overl grootouders Simonis-Tummers 
en ouders Hage-Simonis 
18.00 uur plzwd Ton Jansen; pljrd fam 
Schobben-Kraemer; nadienst Maria 
Paulus-v Neer, Gonny v Eeten-v Etten, Bèr 
Daniëls, Anny Smeets-Houben, Lie 
Canisius-v Leeuwen, Greetje Wolters-
Zwakhalen, Maddalena Oberdorf-Cuccuru, 
Josette Meuwissen, Rut Rutjes, Elly 
Muijters (Jeugdkoor) 
Zondag 25 november 
 Christus, Koning van het heelal 
11.30 uur gestpljrd overl ouders 

Odekerken-Mannens; gestplev overl ouders 

Bisschops-Maessen en alle overl familie-

leden, overledenen vd fam H. Canisius-

Baggen; 1
e
 pljrd Eddy Claessens (Schola 

Greg. Sittardiensis) 
Maandag 26 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Dinsdag 27 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev voor de overledenen vd 

fam Feron-Hoenen 

Woensdag 28 november 
 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-
Peulen en zonen Jozef en Martin 

Donderdag 29 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 
en Tilke 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 30 november 
 H. Andreas, apostel 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd echtp Schickx-Tummers;  

ev  fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks 
Zaterdag 1 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
voor de zielenrust van em.deken J.Haffmans 
18.00 uur plzwd Gonny van Eeten-van 

Etten; 1
e
 gestpljrd Wil Sieben, gestpljrd 

Eduard Timmers; plev lev en overl vd fam. 

Dieteren en fam. Hellbach; nadienst Maria 

Paulus-van Neer, Bèr Daniëls, Anny 

Smeets-Houben, Lie Canisius-van 

Leeuwen, Greetje Wolters-Zwakhalen, 

Maddalena Oberdorf-Cuccuru, Josette 

Meuwissen, Rut Rutjes, Elly Muijters 

(samenzang)  
Zondag 2 december 
 Eerste zondag van de Advent 
11.30 uur gestplev voor de zielenrust van 
Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; 1

e
 

pljrd Mia Dols-Frusch, 1
e
 pljrd Anna 

Schols-Klinkers (Petruskoor) 
Maandag 3 december 
 H. Franciscus Xaverius, priester 
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08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor 

allen, die in ons bisdom en in de parochies 

zijn gesteld omleiding te geven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ouders De Wever-Brouwers en zoon Léon 

Dinsdag 4 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev t.e.v de H. Engelbewaarders uit dank-

baarheid voor bescherming en leiding 
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 
en Tilke 

Woensdag 5 december  
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph v goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 6 december 
 H. Nicolaas, bisschop 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur in Michielskerk  

Vrijdag 7 december  
 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev tev het Heilig Hart van 

Jezus; ev voor overl ouders Smeets-

Renkens en Mieke 
Zaterdag 8 december 
 Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van 
   de heilige Maagd Maria, patroonsfeest 
 Bisdom Roermond 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor Martin Meuwissen, voor priester-
roepingen in parochie, dekenaat en bisdom 
18.00 uur in Basiliek 
Zondag 9 december 
 Tweede zondag van de Advent 
11.30 uur plzwd Maria Paulus-van Neer; 

gestpljrd overl ouders Pfennings-Hafkamp, 

overl ouders Tacken-Crolla; gestplev em. 

deken Leo Feiter en voor Anna en Maria 

Feiter, overledenen vd fam Spanjaard, 

overledenen vd fam Kelders-Schulpen; 
pljrd Ed de Schwartz en overl families 
Eykeler en De Schwartz, overl ouders 
Gieskens-Martens, Frans Custers, Tity 
Schelberg-Cortenraad, Paul Timmermans 

en Jo Timmermans-Simons; plev Miny 
Reijnders-Kuijpers (Petruskoor) 
Maandag 10 december 
08.00 uur ev voor overl ouders Leonard 
Dieteren en Maria Brandts uit dankbaarheid 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 11 december  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie; 
ev  fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Woensdag 12 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Fine Close; ev ouders 

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 

Donderdag 13 december 
 H. Lucia, maagd en martelares 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur in Michielskerk 
Vrijdag 14 december 
 H. Johannes van het Kruis, priester en 
kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-

Eyckeler; jrd Irma Jamar Klings 
Zaterdag 15 december 
08.00 uur gestev Lies Roppe en overl fam 

Roppe-Kissels, overl echtpaar Hosman-

Flood, echtp Caulfield-Tholen   

18.00 uur pljrd overl ouders Wijshoff- 

Bormans, Mia Schaeken-Ekermans; nad. v  

Lie Canisius-v Leeuwen, Greetje Wolters-

Zwakhalen, Maddalena Oberdorf-Cuccuru, 

Josette Meuwissen, Rut Rutjes, Elly 

Muijters (samenzang)  
Zondag 16 december 
 Derde zondag van de Advent,  
 zondag Gaudete 

11.30 uur plzwd Bèr Daniëls; gestpljrd 

Herman Boelens; 1
e
 pljrd Lies Thissen-

Janssen; pljrd Pierre Wijnen (samenzang)  
Maandag 17 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Van 

Groenendaal-Van Leersum, overl echtp 

Kaptein-Haagmans; ev ouders Schmidt-

Fliegel, Netta en Tilke 

19.30 uur Boeteviering (samenzang) 
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Dinsdag 18 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev voor de overledenen vd fam 
Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens 

Woensdag 19 december  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev  fam. Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr Ben Janssen 

Donderdag 20 december 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev v overl leden vd fam Vleugels-Dieteren 

19.00 uur in Michielskerk  
Vrijdag 21 december 
08.00 uur ev voor echtp Diederen-Limpens 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 22 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 18 november  
Drie-en-dertigste zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur  plev overl fam Gieskens-Muyres 
en Corbeij-Kerrens (samenzang) 
Zondag 25 november 
 Christus, Koning van het heelal 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij 
(samenzang) 
Zondag 2 december 
 Eerste zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur tev O.L. Vrouw v Lourdes 
vanwege pelgrims (samenzang) 
Donderdag 6 december 

 H. Nicolaas, bisschop 
19.00 uur ev  fam. Wyszenko, Meerts en 
Hendriks 
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)  
Zondag 9 december 
 Tweede zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev fam Jessen (samenzang) 

Donderdag 13 december 

 H. Lucia, maagd en martelares 
19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)  
Zondag 16 december 
 Derde zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 
ev voor ouders Habets-van Gansewinkel 
09.30 uur gestpljrd. Jack en Gerty Hage-

Simonis en familie (samenzang) 

Donderdag 20 december 

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang)

 

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

Zondag 18 november 
 Drie-en-dertigste zondag door het jaar 
11.30 uur pljrd voor Harry Houben, pljrd 
voor fam Schrooten-Coenen en kinderen, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 20 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 21 november, 
 Opdracht van de heilige Maagd Maria 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 22 november,  
 H. Cecilia, maagd en martelares 

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor leven-
den en overledenen v fam Vossen-Dohmen 

10.30 uur voor de overledenen v fam Jung-
Gonera-Jo, overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 23 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 24 november 
 HH. Andreas Dūng-Lạc, priester  
   en gezellen van Vietnam, martelaren   
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor overl fam Arnoldts-Thissen 
Zondag 25 november 
 Christus, Koning van het heelal 
10.30 uur pljrd voor Mia en Wim Lubbers, 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 27 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
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Woensdag 28 november 
 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 29 november 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 30 november 
 H. Andreas, apostel 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 1 december 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 2 december 
 Eerste zondag van de Advent 
10.30 uur v alle leden en overl leden vd 
Aartsbroederschap, v fam Penners-Van 
Helder en dochter Berta; v overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Dinsdag 4 december 
08.30 uur voor fam Pluis-Schrooten en overl 
fam, overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 5 december  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 6 december 
 H. Nicolaas, bisschop 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen 
10.30 uur voor Jan Jessen en fam 

Vrijdag 7 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 8 december 
 Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van 
   de heilige Maagd Maria, patroonsfeest 
 Bisdom Roermond 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur Eucharistieviering-Gezinsmis 
b.g.v. de opening van het Mariajaar 
pljrd Thei Jessen; plev voor José Kleyen-
Cals en Philomène Paques-Cals (vw buurt-
bew en ondernemers Brandstraat), jrd Leo 
Willems; nadienst v Bèr Daniëls, Anny 
Smeets-Houben, Lie Canisius-van Leeuwen, 

Greetje Wolters-Zwakhalen, Maddalena 
Oberdorf-Cuccuru, Josette Meuwissen, Rut 
Rutjes, Elly Muijters (Jeugdkoor)  

aansluitend Lichtprocessie 

Zondag 9 december 
 Tweede zondag van de Advent 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 11 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 12 december 
08.30 uur voor overl fam Arnoldts-Thissen 
en voor hulp en zegen in het komende jaar 
voor Anneke, overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 13 december 
 H. Lucia, maagd en martelares 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 14 december 
 H. Johannes van het Kruis, priester en 
kerkleraar 
08.30 overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 15 december 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 16 december 
 Derde zondag van de Advent 
10.30 uur v lev en overl leden vd  fam 
Konings, v lev en overl leden vd  fam 
Limpens-Houben, pljrd v echtpaar Diederen-
Limpens, v overl echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 18 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 19 december  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 20 december 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur v de fam G. Joosten-Gonera, v 
Leo Jessen, v overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 21 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 22 december 
09.00 uur overl 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 
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
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 
 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23 

Kerkbijdrage Giro 157.19.73 
Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381 

 € € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer: 

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

 
Zondag 18 november: 33e zondag door het jaar  Gemengd koor en Schola   
10u30 voor de overleden en levende leden van het Bernadettekoor en de Schola 
Gregoriana Sittardiensis; nadienst: Gerrit Raafs 
Dinsdag 20 november 
 9u00 Gest. fam.Jennen-Palmem 
Donderdag 22 november: H.Cecilia, maagd en martelares 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 25 november: Christus, Koning van het heelal   Kinderkoor 
10u30 Jrd. Michel Ehlen en ovl.fam.; jrd. Wil Meuffels; nadienst: Gerrit Raafs 
Dinsdag 27 november: OLV vd Wonderdadige Medaille 
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 
Donderdag 29 november 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag  2 december: 1

e
 zondag van de advent   Schola Gregoriana Sittardiensis  

10u30 Jrd. Bernard Köhlen, Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; ovl.oud. Jacobs-
Beursgens; nadienst: Gerrit Raafs 
Dinsdag  4 december: H.Johannes van Damascus, priester en kerkleraar 
 9u00 Gest.jrd. Jacob Korsten en Elisabeth Schmeitz 
Donderdag  6 december: H.Nicolaas, bisschop 
 9u00 Gest.jrd. echtgenoten Canton-Hermanns; roepingen tot priesterschap, diakonaat en 
religieuze leven 
Zondag  9 december: 2

e
 zondag van de advent   Kinderkoor 

10u30 nadienst: Gerrit Raafs 
Dinsdag  11 december: H.Damasus, paus 
 9u00 gest. t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag 13 december: H.Lucia, maagd en martelares 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 16 december: 3

e
 zondag van de advent   Dameskoor 

10u30 1e jrd. Lena Wagemans-Hoofwijk   nadienst: Gerrit Raafs 
Dinsdag 18 december 
19u00 t.e.v. H.Bernadette 
19u30 Boeteviering voor kerstmis 
Donderdag 20 december  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
 
KERKBALANS 2007: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE 
We zijn bijna weer in de laatste maand van het jaar aangekomen en dan is het gebruik u te 
herinneren aan uw kerkbijdrage. Mogen we op u rekenen? U kunt uw kerkbijdrage 
overmaken op Gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H. Bernadette, Baandert 23, Sittard-
Baandert, o.v.v. 'Kerkbijdrage'. 
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WERELDMISSIEDAG 
De collecte op zondag 22 oktober voor Wereldmissiedag voor missieprojecten over de 
gehele wereld heeft € 105,13 opgebracht. Dank aan alle gevers! 
 
OVERLEDEN 
8 november: Gerrit Raafs (87 jaar), L.Meullenerstraat 46  
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
ST.CECILIA 
Op zondag 18 november viert het parochiekoor samen met de Schola Gregoriana 
Sittardiensis het St.Ceciliafeest. Beide koren zullen in de H.Mis van 10.30 uur zingen. 
Tijdens deze H.Mis zullen ook de koorjubilarissen van dit jaar gehuldigd worden. 
 
LANDELIJKE JONGERENCOLLECTE 
Vorig jaar hebben de Nederlandse bisschoppen een landelijke collecte voor het katholiek 
jongerenwerk in Nederland ingevoerd. Op zondag 18 november na afloop van de H.Mis 
vindt daarvoor een deurcollecte plaats. Zie voor meer info het algemeen deel, blz 5. 
 
KINDERWOORDDIENST 
Op de zondagen 25 november en 9 december is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinder- 
woorddienst. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.  
 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 7 december (1

e
 vrijdag van de maand) om 11 uur in de ontmoetingsruimte op de 

3
e
 etage in de Odaflat. De dag van te voren (donderdag 6 december) wordt deze in de rest 

van de parochie rondgebracht.  
 
ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD 
Op de tweede zondag van de Advent (9 december) zal een collecte aan de kerkdeur 
gehouden worden voor de jaarlijkse adventsactie 'Solidaridad' voor de Kerk in Zuid-
Amerika. Dit jaar staan de Maya's in Guatamala centraal. Door grootschalige explaitatie 
van een goudmijn, wordt hun leefwereld ernstig bedreigd. 
 
BOETEVIERING VOOR KERSTMIS 
Deze is op dinsdag 18 december om 19.30 uur na de H.Mis van 19 uur. De H.Mis 's 
morgens om 9 uur vervalt. 
 
H.COMMUNIE VOOR KERSTMIS 
Op maandag 24 december wordt de H.Communie uitgedeeld in de ontmoetingsruimte op de 
3

e
 etage in de Odaflat om 11.00 u. Aansluitend in rest van de parochie.  

Staat u niet op de Communielijst en bent u niet in de gelegenheid met kerstmis naar de kerk 
te komen en wilt u toch graag de H.Communie ontvangen? Geef dit dan even door op de 
pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. In januari vervalt de ziekencommnie. 
 
SPREEKUUR 
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 1e 

vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig. 
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 St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld 
  

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

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

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072 

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10  

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558 

33
E
  ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 17 nov 19.00 u. Jrd Leendert Beeren - Nadienst Caroline Kolodziejczak-Kusters 

maandag 19 nov 19.00 u. Fien Schmeitz 

woensdag 21 nov 19.00 u. Jrd Fien Schmeitz en overleden familieleden 
           

 

CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL 

zaterdag 24 nov 19.00 u. ZWD v Caroline Kolodziejczak-Kusters mmv Cantus Firmus 

Jrd Vic Hendriks en overleden ouders Hendriks-Spijkers 

Ter nagedachtenis aan Jos Wilms (50e verjaardag) 

maandag 26 nov 19.00 u. Louw Schoenmakers (verjaardag) 

woensdag 28 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

 

1
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 1 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 3 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 5 dec 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

 

2
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 8 dec 19.00 u. OLV van Lourdes                Pauluskoor 

maandag 10 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 12 dec 19.00 u. Overleden ouders Tummers-Tangelder 

 

 

3
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

zaterdag 15 dec 19.00 u. OLV van Lourdes   

maandag 17 dec 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 19 dec 

  

19.00 u. 

19.30 u. 

Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Boeteviering 
  

 

Gedoopt 

Whitney, dochter van het echtpaar Reinartz-Raven, Lupinestr. 3 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Whitney onder de goede zorgen van haar ouders en naar 

hun voorbeeld en ook dat van haar peter en meter en van de hele geloofsgemeenschap 

mag opgroeien tot goede christenen. 
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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 uur geopend voor stil gebed. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 9 december bij: 

Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres. 

Spreekuur Diaken Fleischeuer, Patchstr. 2 (zij-ingang): elke zaterdag van 11-12.30 u. 

 

 

Overleden 

Caroline Kolodziejczak-Kusters, 92 jaar Bradleystraat 23  

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 

Donkere dagen rond Kerstmis 

In de vierde eeuw zijn christenen op de dag van de zonnewende het feest van de geboorte 

van hun Heer en Verlosser gaan vieren. De teksten van de liturgie van Eerste Kerstdag 

verwijzen naar Christus als het licht van de wereld en de zon der gerechtigheid. Vanaf die 

tijd probeert Kerstmis dus een ouder feest te kerstenen, oudere begrippen een nieuwe 

inhoud te geven en een commerciële gebeurtenis te vervangen door een religieuze.  

Advent 
De voorbereidingsperiode op Kerstmis is daarvoor een hulpmiddel. De Advent helpt ons in 

de juiste kerststemming te komen. In Nederland wordt aan het begin van de Adventstijd het 

sinterklaasfeest gevierd. Daarna begint een reeks van kerstborrels op kantoor en school. 

Parochies komen daardoor nauwelijks toe aan een Adventsperiode. Nu verwijst het woord 

Advent  “komst” eigenlijk niet zozeer naar het geboortefeest als wel naar de komst: 

sommigen zullen zeggen de komst van de Verlosser, anderen zeggen dat het de komst van 

de wijzen was aan wie Gods heerlijkheid werd geopenbaard. 

Laagdrempelig 
Met Kerstmis gaan er meer dan 5 miljoen mensen in Nederland naar de kerk: zowel de 

katholieke als de protestantse kerken zitten dan vol. De voorbereidingen hiervoor vergen 

zoveel energie dat de meeste kerken in de dagen na Kerstmis dikwijls gesloten zijn. De 

parochies met een bezienswaardige kerststal vormen de uitzondering. Misschien zijn zij 

ook een voorbeeld voor andere kerken.  

Iedere parochie heeft een kerststal en elke kerk viert het Driekoningenfeest.  

Op de donkere dagen tussen Kerstmis en Driekoningen kunnen dagelijks ook kleine 

gebedsdiensten onder leiding van parochianen gevierd worden.  

Enkele uren per dag de deuren open, met wat vrijwilligers om toe te lichten wat er te zien is 

in de kerststal. Een mooie gelegenheid om laagdrempelig aan mensen van buiten de kerk 

van binnen te laten zien.  

Waar we nauwelijks nog toekomen aan een liturgische voorbereidingstijd, hebben we 

misschien meer tijd voor een Kerstperiode, waarin we de komst van de Verlosser en ook de 

komst van de wijzen kunnen vieren. 

 

 Kerkbijdrage : Postbank 3268633 - Rabobank 147607558 

o.v.v. Kerkbijdrage H.Paulusparochie Sittard. 


