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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 29 november 2008. 
     

 

VOOR JEZELF LEVEN ? 
 
In mijn gedachten associeer ik Allerheiligen direct met Allerzielen. Dat komt natuurlijk door 

de data die de Kerk vanouds hanteert. Maar ook de beleving van die dagen is in onze contreien 

gekoppeld aan de natuur:  alle bladeren zijn dan gevallen. De natuur wacht af… de koude 

winter zal zich spoedig aankondigen. Toch kunnen er prachtige dagen in oktober en november 

zijn die ons een warme gloed laten zien achter de steeds kortere dagen van zon en licht. De 

nachten worden weliswaar langer, de omschakeling van zomertijd naar wintertijd onderstreept 

dat eens te meer, maar in de avonduren breken kansen van bezinning en warme geborgenheid 

aan. ‘Je moet jezelf nu eens rust gaan gunnen,’ zegt men heel wijs. De rust die je alleen maar 

vindt door op vakantie te moeten gaan, zo meent men, en dat is niet altijd juist.  
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Vele mensen komen juist doodmoe terug van vakantie naar buitenland of waar dan ook, en 

zijn eerder helemaal gestrest want ze moeten nu ineens weer werken en daarbij willen ze je 

nog alles laten zien waar ze geweest zijn en ze haasten zich om je te vertellen waar ze de 

volgende keer naar toe gaan.  

Je moet jezelf nu eens rust gunnen!  

In deze dagen … loop eens in rust over het kerkhof. Hoe lang was het geleden dat je er was?  

Had je daarvoor geen tijd? Och, mijn zus of broer verzorgt altijd de graven van onze families. 

Waarom ik niet?  Gelukkig hebben we nu crematie! Is dat zo? Is het wel of niet een geluk 

(g)een plek te hebben om je dierbare overledene even te ervaren in een meer gewijde stilte? 

Daarom ook dat vele mensen de urn met de as van een dierbare toch op het kerkhof willen 

plaatsen. U en ik hebben het “natuurmeubilair” van een kerkhof nodig. Zoals je je huis met je 

eigen woninginrichting nodig hebt - heel je leven lang - zelfs als je in een verpleeghuis 

terechtkomt, zo wil je dan nog je eigen privé-kamertje hebben.  
Zo hebben we ook die plek nodig om onze “heiligen”  te ontmoeten, onze ouders, voorouders 
enzovoort  hen allen met wie we het leven hebben gedeeld. Daarom dat de Kerk vóór 
Allerzielen eerst onze gemeenschappelijke voorouders gedenken, onze supporters, die ons een 
voorbeeld hebben gegeven van geloofsovergave, van trouw en liefde. En daar zijn ontelbaar veel 
onbekende heiligen bij, zo houdt de Kerk ons op 1 november voor.  
Dank de Goede God voor al deze mensen, en dan ga je heel anders, met Allerzielen op 2 
november, naar hun graf. Het sterkt je, het troost je…  en je voelt dat je deze bemoediging moet 
doorgeven!. 
“ Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze 
Heer. Aan Hem behoren we toe”.  (uit de Romeinenbrief 14, 7-8). 
Dit Godsvertrouwen wens ik U en mezelf van harte toe. 

Deken W. van Rens 

 

 

WIE WAS DEKEN TIJSSEN?  - Slot -  
 
In 1919 deed in Sittard deken Canoy afstand van zijn troon. Doch eerlijk 
gesproken, maakten wij ons in Susteren niet ongerust. Wij waren er 
allemaal van overtuigd, dat onze pastoor te goed was voor Sittard. Er was 
dus van die kant niets te vrezen.  De Voorzienigheid evenwel gaat vreemde 
wegen. Onze pastoor werd driemaal naar het Bisdom geroepen worden, 
voor de kogel door de kerk was.  

De eerste keer zei bisschop Laurentius Schrijnen tegen zijn oud-prefect: “Ik wil je tot opvolger 
van deken Canoy benoemen, wat denk je daarvan?” “Met mijn wil, monseigneur, ga ik nooit uit 
Susteren weg,” was het antwoord. “Bid maar eens goed,” zei Laurentius, “en kom dan terug.” 
Toen onze pastoor terugkwam, was hij de bisschop vóór: “Ik ken een betere opvolger voor 

deken Canoy,” zei hij. En hij noemde de naam van pastoor Jongen van Spekholzerheide. “Bid 

maar goed,” zei Laurentius, “en wacht maar af!” 

Toen onze pastoor de derde keer naar het Bisdom geroepen werd, begroette Laurentius hem 

bij het binnenkomen met: “Goededag, mijnheer de deken!” En onze pastoor zei: “In Gods 

naam dan maar”  en boog het hoofd. Hij had gehoopt in Susteren te mogen sterven. “Als ik 

sterf,” had hij eens tegen een kerkmeester gezegd, “moeten ze me in een hoek op het kerkhof 
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leggen, met een klein kruis op mijn graf.” Bij de burgemeester, aan wie hij 's avonds ging 

vertellen wat hem overkomen was, zat hij verslagen neer. Het bericht van zijn benoeming 

bracht ontsteltenis over ons allen. Tegen iemand die hem ‘deken’ noemde, zei hij: ‘Pastoor’ 

klinkt veel mooier, want dat betekent ‘herder’. Velen van ons wilden met een petitie naar het 

Bisdom, doch daar hield hij ons van terug. Het Gezag had immers gesproken en de 

gehoorzaamheid had antwoord gegeven. Uit ons allen vormde zich toen een comité om hem te 

huldigen en hem een geschenk aan te bieden. Toen de voorzitter hem ging vragen wat hij 

verlangde, wierp hij mét de huldiging alle gedachten aan een geschenk zó ver van zich af dat 

de voorzitter er niet verder over praatte en het comité eenvoudig zijn eigen weg ging. Zonder 

zijn verdiensten voor Susteren te verkleinen, had hij verklaard, dat hij blij was dat hij iets voor 

de zielen had kunnen doen en dat dat zijn grote beloning was. Omdat hij er zich absoluut geen 

zorg over scheen te maken, hoe hij zijn pastorie te Sittard met zijn armoedig meubilair zou 

aankleden, dacht het comité voor hem en bood het hem een salon-ameublement aan. Er was 

een grote inzameling en ieder tastte in zijn beurs. Zelfs de enige man in Susteren die, om 

welke onbegrijpelijke reden ook, iets tegen onze pastoor bleef houden, weigerde zijn bijdrage 

niet. 

Omdat hij voor zijn installatie te Sittard geen passende kleren had -op de heiligdomsvaart te 

Maastricht had hij onlangs nog gelopen met een vreselijk gelapte toog- ging zijn zuster naar de 

kleermaker en bestelde een toog en een overjas. Echter onder dit beding, dat de kleermaker 

drie maanden op zijn geld zou moeten wachten. “Want hij kan het op het ogenblik niet 

betalen,” had tante Marie gezegd. 

Intussen probeerde onze pastoor het kwellend denkbeeld van zijn aanstaand vertrek zo goed 

mogelijk te verwerken en zat hij, ook om de gelukwensen te ontlopen, halve dagen in de kerk. 

Uit Wessem kwam zijn broer Jozef om hem te feliciteren. Toen ze een ogenblik alleen waren, 

zei onze pastoor: “Zo zal de profetie van Mère Scholastique, aan moeder zaliger gedaan, dan 

toch in vervulling gaan, Jozef.” Toen de Ursulinen van Sittard de benoeming van pastoor 

Tijssen tot deken van Sittard vernamen, zagen ze elkaar verwonderd aan en zeiden zij tegen 

elkaar: “Zo gaat de profetie van Mère Scholastique dan nog in vervulling!” (zie aflevering 2 ) 

Bij zijn huldiging, enige dagen later, werd hij op een soort podium gezet en moest hij zijn lof 

aanhoren. Hij zat scheefgezakt in zijn zetel en terwijl de muziek speelde en de mensen 

bedroefd waren, liet hij alles over zich heenkomen. Daar stond ook Dr. Stijns uit Echt die, 

ofschoon hij geen parochiaan was, toch een tientje had bijgedragen voor het geschenk. Een 

andere dokter kwam bij hem staan en ze dachten allebei hetzelfde: ‘Christus wordt met 

doornen gekroond.’ Met zijn brevier in de ene en de rozenkrans in de andere hand vertrok hij 

te voet naar Sittard. Op de dag van zijn installatie was half Susteren naar Sittard gekomen en 

vulde lang voordat  de plechtigheid begon de Grote Kerk. 

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

En met deken Tijssens vertrek uit Susteren besluiten wij –voorlopig- deze serie  

‘WIE IS DEKEN TIJSSEN’-artikelen, met dank aan dhr. H. Geurts voor al zijn bijdragen! 

Te zijner tijd gaan wij verder met  de belevenissen van deken Tijssen in Sittard. 

 
Denkt u aan uw kerkbijdrage?? Girorekening 1032540 – Rabobankrekening 147603676 

t.n.v. Penningmeester Parochie-comité kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard. 
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 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

NACHT DER ZIELEN  zondag 2 november 

Op zondag 2 november a.s. zal er inVenlo, Roermond en Wittem de ‘Nacht der Zielen’ 

plaatsvinden. In het programma staan herdenken en herinneren van dierbare overledenen 

centraal. De ‘Nacht der Zielen’ biedt plaats en ruimte aan iedereen die (recentelijk of 

langer geleden) met een overlijden te maken heeft gehad dat aangrijpend was. Dat kan 

soms zijn rond mensen waar men heel dichtbij stond, maar het kan ook om bekende 

mensen gaan die op een bepaalde manier van betekenis voor iemand waren. Er wordt 

ruimte en tijd genomen om te herdenken, om stil te staan bij al die 'mensen van voorbij'.  

In Kloosterbibliotheek Wittem wordt onder het thema ‘Blijf bij mij…’, stem gegeven aan 

het onzegbare. Dat gebeurt met poëzie, verhalen, beelden, muziek, dans en stilte.  

Gratis kaartjes kunnen van te voren gereserveerd worden via de receptie van het klooster 

In verband met het beperkte aantal plaatsen is er zonder kaartje geen toegang mogelijk. 

Plaats: Kloosterbibliotheek Wittem 

Tijd: 20.00 – 21.30 uuruur  

 Na afloop is er in de Gerarduszaal gelegenheid om nog iets te drinken 

Meer info en reservering: receptie van het klooster,   043-4501741. 
 

INTERRELIGIEUZE VIERING  vrijdag 7 november 

Op vrijdag 7 november vindt er een interreligieuze viering plaats rond het thema 

‘barmhartigheid’. Deze viering wordt gezamenlijk vorm gegeven door de regionale 

Moskeeën, de Protestantse en Katholieke kerken en het Apostolisch Genootschap.  

Plaats: Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 te Geleen 

Aanvang: 20.00 uur  

Einde: rond 21.00 uur, waarna de mogelijkheid onder het genot van een kopje koffie 

 nog wat na te praten. Iedereen die wil deelnemen is van harte welkom! 

 

ONTMOETINGSDAGEN VOOR VROUWEN     9 en 16 december 

De Stichting Mgr. Schrijnen-Huis organiseert in de Advent weer twee ontmoetingsdagen 

voor katholieke vrouwen. Dit jaar wordt stilgestaan bij vrouwen die in de gevangenis 

zitten. Mw. Lien Willems, vanuit het RK Justitiepastoraat werkzaam in een penitentiaire 

inrichting voor vrouwen, komt een inleiding verzorgen, er wordt samen geluncht en de 

H.Mis gevierd.    

Plaats: Bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100, te Roermond 

Data:  (keuze uit) dinsdag 9 december en dinsdag 16 december 

Tijd:  10.00 – 16.30 uur 

Kosten: geen 

Meer info en opgave: t.konickx@bisdom-roermond.nl of    0475- 386820. 

 

 

November: Maand van de Spiritualiteit. Thema: “Mijn betere ik”. 

mailto:t.konickx@bisdom-roermond.nl
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 VOOR DE JEUGD:  

KATHOLIEKE JONGERENDAG           zondag 2 november 

Onder het thema “Zout!” vindt op 2 november de Katholieke JongerenDag plaats, dé 

jaarlijkse ontmoetingsdag voor katholieke Nederland tussen de 12 en 30 jaar. Na de 

centrale opening om 10.00 uur is er een gevarieerd programma, met als sprekers de jonge 

moeder-overste Anima Christi, de bekeerde ex-crimineel John Pridmore, Life Teen-

voorzitter Randy Raus, en de Duitse theoloog Johannes Hart. Verder zang en worship met  

“The Fruits”, cabaretoptredens, aanbidding, infomarkt….  

Natuurlijk wordt er ook teruggeblikt op de WJD in Sydney, en wordt 

de dag traditiegetrouw afgesloten met een grootse eucharistieviering. 

Plaats:  De Maaspoort, Marathonloop1 te Den Bosch 

Tijd: 10.00 - 17.00 uur 

Kosten:  € 8,00 bij voorverkoop via internet, € 10,00 bij de zaal 

Meer info: www.jongkatholiek.nl/kjd (ook voor kaartverkoop) 

 

 

 

 

 
 

 GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor oktober luidt: ‘Wij bidden dat de bis-

schoppensynode voor de herders en theologen, voor de catechisten en andere mede-

werkers die zich inzetten voor de dienst aan Gods Woord, een hulp moge zijn om de 

waarheid van het geloof moedig te verkondigen in gemeenschap met de gehele Kerk.’  

Voor de maand november luidt de intentie: ‘Wij bidden dat het getuigenis van liefde 

dat door de heiligen is gegeven, de christenen mag sterken in hun toewijding aan God 

en hun naaste, in navolging van Christus die kwam om te dienen en niet om gediend te 

worden.’  

 

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD      

op:  zaterdag 1 november, Allerheiligen, 10.00 - 12.00 uur 
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad 

 Pauluskerk – Limbrichterveld 

 

Opbrengst van de actie is dit keer bedoeld voor een voedselzekerheidsprogramma in  

Oost-Congo. Dit programma pakt enerzijds de zware ondervoeding bij kinderen  

structureel aan; anderzijds helpt de lokale partnerorganisatie mensen, die door oorlog  

een nieuw bestaan moeten opbouwen, om zelf voedsel te verbouwen. Daarnaast steunt 

Mensen in Nood momenteel ook het project ‘Mode met een Missie’, dat momenteel in  

vijf steden in Nederland, dak- en thuisloze vrouwen helpt.  

Meer algemene informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde 

projecten: www.samskledingactie.nl of  073-687 1060.  

http://www.samskledingactie.nl/
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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 WELKOM! 

 Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken  

 die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom! 

 Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?  

 Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer  door te geven,      

 aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,   4512275  of 

 aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard,  4519039. Dank u!  

   

OVERLEDEN 

Jean-Paul Baggen, Engelenkampstraat 6 /11, 38 jaar †     8- 9 -2008 

Zuster M. Emerika (Anna Sörös), Kollenberg 2, 93 jaar †     9- 9 -2008 

Bertie Maessen, De Baenje, 88 jaar   †    26-9 -2008 

Noel Durlinger, Dobbelsteynporte 16, 85 jaar †    2-10 -2008 

Jan Stefelmanns,  Dr Schaepmanstraat 5, 81 jaar †    5-10- 2008 

Jeanne Lowis-Clemens, St. Odilia, Geleen, 83 jaar †    8-10- 2008 

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

GEDOOPT  
Jilanah, dochter van mw. Nieling, Eisenhowerstraat 277 14- 9 -2008 

Elina, dochter van echtpaar Mevissen-Muller, Ruys de Beerenbroeckstr 37 21- 9 -2008 

Kai,  zoon van het echtpaar Op den Camp-Marquez-Zafra, Nieuwstraat 1 21- 9 -2008 

Max,  zoon van het echtpaar Van Engelshoven-Franssen, Cicerostraat 22 28- 9 -2008 

Imme, dochter van het echtpaar Smeets-Habets, Broekstraat 42  5 -10-2008 

Bo, dochter van het echtpaar Kuhnen-Jaspers, F. Timmermansstr 20 12-10-2008 

Zoë, dochter van echtpaar Van Gemert-Loonen, Biddlestraat 6 12-10-2008 

Quincy, zoon van het echtpaar Claessens-Vanderbroeck, Odasingel 92 19-10-2008 

Michoe, dochter van het echtpaar Kuhnen-Dukers, Hemelsley 95 19-10-2008 
 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Jilanah, Elina, Kai, Max, Imme, Bo, Zoë, Quincy en Michoe 

onder de goede zorgen van hun ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en 

meter en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen. 
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 KERKELIJK HUWELIJK 

gaan huwen: 

 

 

Marc Doomen en Judith Dormans, Martinusstr.2, Munstergeleen       6 - 12 - 2008   

  ‘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) 

 

Aanstaande bruidsparen die in het komend voorjaar willen trouwen:  

houdt er rekening mee dat de volgende cyclus ‘Huwelijksvoorbereiding’ plaatsvindt  op 

de maandagavonden 5, 12 en 19 januari. Aanmelden bij diaken Ter Haar:  4513381 

HEILIGE MAAGD MARIA 

OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA     -    21 november 

Op 21 november viert de Kerk de gedachtenis van de Opdracht van Maria in 

de tempel. Volgens de overlevering werd Maria als driejarig meisje in de 

tempel aan God opgedragen om te helpen bij de godsdienstoefeningen in de 

tempel, en haar kinderjaren door te brengen in de beoefening van gebed en 

goede werken. Vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis vervuld van de heilige Geest, heeft 

Maria zich vanaf haar kinderjaren aan God toegewijd. In het Oosten is dit feest al gevierd 

sinds de 8
e
 eeuw. Het is voor het eerst aan de hele Kerk voorgeschreven door paus Sixtus 

IV in het jaar 1472. De 21
e
 november is van oorsprong de dag waarop in het jaar 543 de 

Mariakerk, bij de tempel, in Jeruzalem gewijd is.  
 

En hiermee is de serie “Heilige Maagd Maria” afgerond: met deze gedachtenis is de 

cirkel rond en hebben wij in het afgelopen jaar alle Mariafeesten en -gedenkdagen 

benoemd en kort toegelicht. 

HEILIG UUR  

Op donderdag 6 november 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. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand -bijzonder 

toegewijd aan het H. Hart van Jezus- bent u van harte uitgenodigd samen te bidden voor 

genoemde intenties. Iedere maand worden de bewoners van een aantal straten speciaal 

uitgenodigd. In november zijn dat de bewoners van de: Brugstraat, Mgr. Claessens-

straat, Hub Dassenplein, Dominicanenwal, Emmastraat, Engelenkampstraat, Fort 

Sanderbout, de Gats, Gruizenstraat en de Deken Haenraetsstraat. 

 

 

Nationale Bijbel-Tiendaagse “De Bijbel tussen trend en traditie” 

“Katholieken weten niks van de Bijbel!”  

Een vooroordeel?? Test uw eigen bijbelkennis tijdens de Nationale Bijbeltest,  

dinsdag 28 oktober, 20.30 uur op Nederland 2. 
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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 

   

 

donderdag 30 oktober 

FEESTDAG van de  

ZALIGE MOEDER MARIA-TERESA TAUSCHER 

Zilveren Jubileum, officiële heropening  

en zegening van het Bezinningshuis Regina Carmeli 

 

15.30 uur:  Inleiding over het leven en werken van zalige Moeder Maria-Teresa  

 (door mgr. Gijsen) 

      daarna:   Zegening van het Bezinningshuis 

 “open huis” in Regina Carmeli - ontmoeting bij een kopje koffie/thee 

17.00 uur:  Vespers (Duits)  

17.30 uur:  Plechtige H. Mis (Nederlands, door mgr. Gijsen)     
 

 

5-DAAGSE RETRAITE - in stilte  “De missie van de kerk”    2 t/m 8 november 
volgens het boek  ‘De handelingen van de apostelen’. 
Leiding:  Kan. Dr. K. Gatzweiler 
Aanvang:  Zondag 2 november, 17.00 uur  
Sluiting: Zaterdag 8 november, 9.30 uur  
Kosten:  € 230,-- 

 

BEZINNINGSDAGEN - in stilte  “De weg komt van de minne” 11 t/m 13 november 
Hadwijch als gids in het gebed. 
Leiding:  Pater Fr. Vervooren, karmeliet 
Aanvang:  Dinsdag 11 november, 15.00 uur  
Sluiting: Donderdag  13 november, 13.30 uur  
Kosten:  € 82,-- 
 

BEZINNINGSDAG  - in stilte  “Het licht doet pijn”  zaterdag 13 december 
Leiding:  Vicaris dr. J. Schröder 
Tijd:  10.00 – 17.00 uur 
Kosten:  € 12,-- (lunchpakket meebrengen) 
 

  INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,   
    4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl. 
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☺     WIJ FELICITEREN…      ☺ 

 ♫♪ het Rouw- en Trouwkoor (voorheen ‘Dameskoor’ !)  ♫♪ 

Op  22 november 2008 vieren we als kerk het Ceciliafeest. In de weekeind-liturgie zie je dit 

feest zelden, maar je hoort het wel bij al onze Koren, met name de kerkkoren. Ook vele andere 

muziekverenigingen hebben dit gebruik van Patroonsfeest overgenomen. 

We mogen als kerk heel dankbaar zijn dat er vele mannen en vrouwen zijn die regelmatig 

erediensten in onze Kerk opluisteren. En als je dat bijvoorbeeld 2x per maand doet, dan is dat 

een hele klus! Wekelijkse repetitie, discipline, oefening, trouwe aanwezigheid en ook geloof 

vanuit je hart, want je zingt in een kerkkoor, niet alleen voor de gezelligheid (heel belangrijk 

overigens) maar vooral vanuit een bepaalde spiritualiteit die van de zangers gevraagd worden. 

En dat laatste is ook wezenlijk, anders kun je beter gaan zingen in een profaan koor dat inzake 

spiritualiteit een ander uitgangspunt heeft. Wanneer weleens profane koren bij ons in de kerk 

komen zingen -en dat waarderen we ten zeerste- zien en horen we prachtige missen waaraan je 

hoort dat ze daarvoor lang hebben gestudeerd. Zo’n koor laat dan heel vaak haar verwondering 

en respect horen voor ons kerkkoor dat toch maar iedere 2 weken paraat staat met een prachtig 

repertoire van Heilige Missen, dat men zo ten gehore brengt. 

Als pastoor en deken ben ik zeer trots op ons kerkkoor, maar die trots wordt nog eens 

verscherpt naar ons Rouw- en Trouwkoor. Want dit jaar bestaat het 40 jaar!! Voorheen was 

het een echt Dameskoor, maar sinds kort hebben zich een aantal heren gemeld die voortaan 

met hen mee de diensten opluisteren. En dat verstevigt het aantal leden en verhoogt de 

kwaliteit. Het koor is deels ontstaan uit ons kerkkoor, deels uit een aantal vrijwiligers uit 

andere verbanden. Het bijzondere van dit koor is hun trouw om iedere uitvaart en/of aparte 

dienst van huwelijk of jubileum op te luisteren. We hebben wel eens meegemaakt dat ze 5 

diensten in een week moesten opluisteren. En dat al 40 jaar! Uniek! Uiteraard zijn we veel 

dank verschuldigd aan de dirigent en organist die het geheel al vele jaren (bege)leiden.Verder 

is het bijzonder dat een paar dames zijn die al van de oprichting hun beste diensten aan kerk en 

samenleving hebben aangeboden. Deze jubilarissen zijn: 

mw. M.G.C. Bronneberg-Wijnands en 

mw. C.M.J. van Noorden-van der Hijden. 

Proficat ! U begrijpt dat we dit Rouw- en Trouwkoor en de twee jubilarissen van harte willen 

feliciteren met hun 40-jarig jubileum. Zaterdag 22 november luistert het koor om 18.00 

uur de kerkdienst in de St.-Petruskerk op. Aansluitend zijn we allen in de gelegenheid hen te 

danken en te feliciteren, tijdens de receptie in de zaal van de Philharmonie aan de Gats. 

ROUW- EN TROUWKOOR:   VEEL DANK EN WAARDERING  VAN ONS ALLEN!! 

Deken W. van Rens 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Onze hartelijk dank aan al degenen  

die een bijdrage hebben gegeven voor ons parochieblad! 
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ALLERZIELEN-LIJST 2008 

Zoals gewoonlijk volgt hier de lijst van al degenen van wie wij in het 

afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben moeten nemen:  

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

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

Ton Vogels,   Pres. 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, Paardestraat 65,  68 jaar †  5 - 11-2007 

Josette Meuwissen,   Wassenbergstr. 6,  50 jaar †  7 - 11-2007  

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

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

Paula Janssen-Collard, Dr. Nolenslaan 10,  87 jaar † 23 -11-2007 

Gé Sanders,    Baenjehof 19,   92 jaar †   5 -12-2007 

Sjaak Heijnen,   Walramstraat 64,   85 jaar † 15 -12-2007 

Betje Colaris-Spetgens, H. Weltersstraat 28,  93 jaar † 20 -12-2007 

Gerrit Goertz,    Burg. Wemansstr.4,   68 jaar † 21 -12-2007 

Jan Janssen,    De Baenje,   86 jaar † 21 -12-2007 

Mia Rutgers-Hulst,    Bernhardlaan 26,  72 jaar † 27 -12-2007 

Audrey Houben-Brands, ML.Kingstr, Limbricht,  48 jaar † 29 -12-2007 

Truus Jessen-Janssen, Klevarie, Maastricht,  88 jaar †   6 - 1- 2008 

Arnold de Ree,    Baenjehof 38,   88 jaar † 10 - 1- 2008 

Pierre Meisen,    Misboekstraat 6,   80 jaar † 12 - 1- 2008 

Hubert (Sjors) Hoofwijk, Rijksweg Noord 82,  96 jaar † 17 - 1- 2008 

Math Stemkens,  Kerkepad 3,  75 jaar  † 20 - 1- 2008 

Zuster Henriëtte Hamon, Hoogstaete,  95 jaar † 27 - 1- 2008 

Fien Huijs-Doggen,   De Baenje,   89 jaar †   2 - 2- 2008 

Zuster M. Rozalija (B. Obradovic), Kollenberg 2,  69 jaar † 12 - 2- 2008 

Zuster Maria Cecile (Timmermans), Plakstraat 24,  86 jaar †   2 - 3 -2008 

Baèr Gijsen,  De Baenje,   87 jaar †   8 - 3 -2008 

Zuster Gabriëla (A. van Gils), Kollenberg 2,  78 jaar † 15 - 3 -2008 

Paul van de Ven,  Parklaan 32,   84 jaar † 26 - 3 -2008 

Elise Brouwers-Cals, Steenweg 76-78,  91 jaar † 17 - 3 -2008 

Maria Collin-Stienstra, Kollenbergerhof 6,  74 jaar       †   8 - 4 -2008 

Harry Sillen,  Eisenhowerstraat 37,   66 jaar † 16 - 4 -2008 

Pierre Schmeits,  Odasingel 13,   82 jaar †   5 - 5 -2008 

Jacqueline Gieskens-Hoogenberk, De Lemborgh,  98 jaar  †   9 - 5 -2008 

Mia Crijns-Mestrom,  Blijdestein 47/2,   77 jaar †   1 - 6 -2008 

Lies Slangen-Bex,   Agnetenwal 4,      80 jaar † 22 - 6 -2008 

Bert Derhaag,   Christiaan Kisselsstraat 8,  69 jaar † 23 - 6 -2008 

Jo Stalman,   Holleweg 20,   80 jaar † 25 - 6 -2008 
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Harrie Diederen,  Valderenweg, Doenrade,  90 jaar † 26 - 6 -2008 

Lies Salden-Bovendeaard, Selfkantstraat 4,  78 jaar † 26 - 6 -2008 

Hein Dohmen,  De Lemborgh,   86 jaar † 29 - 6 -2008 

Hub Spee,  Overhovenerstraat 18,    64 jaar †   5 - 7 -2008 

Bep van Bunningen-Vermeulen, De Lemborgh,  87 jaar † 16 - 7 -2008 

Mia Grijs-Heijlands, Hoogstaete,   92 jaar † 16 - 7 -2008 

Beppie Bosch, De Lemborgh,   91 jaar † 20 - 7 -2008 

Mia Jetten-Spetgens, De Baenje,   95 jaar † 27 - 7 -2008 

Sjeng Sanders,  Hoogstaete,  88 jaar  † 30 - 7 -2008 

Lieske van Stratum-Schaekens, Valkenburg,  85 jaar   †   7 - 8 -2008 

Mia Dols-Wehrens,  De Baenje,  89 jaar  † 14 - 8 -2008 

Lenie Scholtens-Haerden, Valkenburg,  99 jaar  † 15 - 8 -2008 

Frits Rademacher, Dr. Schaepmanstraat 27,  80 jaar   † 16 - 8 -2008  

Lies Vaessens-Peeters, De Baenje,  89 jaar   †  22 -8 -2008  

Leentje Kothuis-Eijck, Wilhelminastraat 5/9,  75 jaar  †  29 -8 -2008  

Annie Martens-Hauser,  Pullestraat 8,  88 jaar  †   1 - 9 -2008  

Mia Wauben-Schroen,   De Baenje,  85 jaar  †   6 - 9 -2008 
Jean-Paul Baggen,   Engelenkampstr. 6/11,  38 jaar †   8 - 9 -2008 

Zuster M. Emerika (Anna Sörös), Kollenberg 2,  93 jaar †   9 - 9 -2008 

Bertie Maessen,    De Baenje,   88 jaar  † 26 - 9 -2008 

Noel Durlinger,   Dobbelsteynporte 16,  85 jaar †   2 -10-2008 

Jan Stefelmanns, Dr Schaepmanstraat 5,  81 jaar †   5 -10-2008 

Jeanne Lowis-Clemens,  St. Odilia, Geleen  83 jaar †   8 -10-2008 
 

                      

Streep hun naam niet door, 

al zijn ze tot stof vergaan. 

Streep hun naam niet door 

alsof ze nooit hebben bestaan. 

 

met dank aan mw. Coenen 

 

 

Het liefste wat ik heb bezeten, 

het was een deel van mijn bestaan, 

vraag me niet dat te vergeten, 

om gewoon weer door te gaan. 
Want ik wil weer verder leven, 

maar ik weet niet hoe dat moet. 

Ik hoor bij hen die achterbleven, 

overleven vergt veel moed. 

 

 

 

Streep daarom hun naam nooit door. 

Noem hun naam en laat me weten 

dat ook jij niet zult vergeten, 

alleen zo kan ik verder gaan. 

                      

Wij gedenken onze overledenen in de HH. Missen op Allerzielen, 2 november 

en tijdens de gebedsdiensten op de Algemene Begraafplaats op  

zaterdag 1 november én zondag 2 november om 15.00 uur. 
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UW AANDACHT S.V.P. 
 

Zondag 26 oktober: Dertigste zondag door het jaar. Bijbelzondag. 
Zaterdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen, verplichte feestdag, te vieren als 
zondag. In de St. Petruskerk om 8.00 de leesmis van het Hoogfeest, om 9.30 uur een 
Hoogmis met samenzang, en 18.00 een Hoogmis m.m.v. het Petruskoor. 
Om 15.00 uur gebedsdienst bij het graf van deken Tijssen op de begraafplaats. 
Zondag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen.  
Om 15.00 uur gebedsdienst bij het graf van deken Tijssen op de begraafplaats.  
Maandag 3 november: H. Hubertus, na de ochtendmis zegening van het Hubertusbrood. 
Vrijdag 7 november: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zaterdag 8 november: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis b.g.v. Sint 
Maarten, met aansluitend Sint Maartensstoet. 
Zondag 9 november: Feest Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen. 
Klaproosdag. Om 10.00 uur in de St.-Petruskerk een oecumenische dienst voor de 
Engelse gevallenen, opgeluisterd door het Petruskoor. Tevens Willibrordzondag. 
Zondag 16 november: Drie-en-dertigste zondag door het jaar 
Zaterdag 22 november: 40-jarig Jubileum van het-voorheen- Dameskoor (zie pag.7). 
Na opluistering van de H.Mis van 18.00 uur receptie in de zaal van de Philharmonie. 
Zondag 23 november: Christus, Koning van het heelal. Laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Traditiegetrouw wordt de hoogmis van 11.30 uur in de St.-Peteruskerk 
opgeluisterd door de Schola Gregoriana Sittardiensis. 
 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op 
vrijdag 21 november 2008 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 25 oktober 
 Kerkwijding van geconsacreerde kerken 
waarvan de wijdingsdatum onbekend is 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

Hage-Simonis 

18.00 uur gestpljrd Lien Beursgens-

Verwijlen; pljrd Ria Piek-Meulenberg; plev 

overl familieleden Habets en Faraguna; 

nadienst Noel Durlinger, Jan Stefelmanns, 

Jeanne Lowis-Clemens  (samenzang) 
Zondag 26 oktober 
 Dertigste Zondag door het jaar 

11.30 uur plzwd Maria Wauben-Schroen; 

gestpljrd Harie Houben; gestplev voor de 

zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en 

haar echtgenoot; pljrd echtelieden Willems 

en zonen Jean en Zef, Mia Smeets uit 

dankbaarheid; pljrd fam Cremers-Custers, 

kinderen en kleinkinderen, Adrianus 

Oomens en zijn zus Hendrika; plev voor de 

overledenen vd fam Reijnders-Kuijpers, 

voor ouders Timmermans-Van Ratingen en 

al hun gestorven familieleden (Petruskoor) 
Maandag 27 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters 

Dinsdag 28 oktober 

 HH. Simon en Judas, apostelen 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

Woensdag 29 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van 

Loon; ev Cor de Wit en Dory Neilen, overl 

ouders Kleikamp-Lemmens 
Donderdag 30 oktober 
 Zalige Maria Teresa vd H. Jozef, maagd  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 

Vrijdag 31 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur tev H. Antonius 
Zaterdag 1 november 
 Hoogfeest van Allerheiligen  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestpljrd levende en overl leden 

vd fam Vleugels-Dieteren; gestplev overl 

ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 

Martin, voor de overl priesters en 

bedienaren van parochie en dekenaat (vw 

St.Petrusacolieten)  (samenzang) 

18.00 uur pljrd Frits Hustinx; plev Christien 

Moling-Ubben, Sjeng Sanders, levenden en 

overledenen vd fam Dieteren en de fam 

Hellbach; nadienst Noel Durlinger, Jan 

Stefelmanns, Jeanne Lowis-Clemens 

 (Petruskoor) 
Zondag 2 november 
 Gedachtenis van alle overleden      
   gelovigen, Allerzielen 
11.30 uur gestpljrd Gerardine Vermeulen,  

Martijn Canisius en Lie Canisius-van 

Leeuwen, overl ouders Laudy-Vaessen, 

overl echtp Kaptein-Haagmans; gestplev 

François Kallen, overl ouders Herzig-

Schaaf,  overledenen vd fam Van Bommel-

Straeten, voor zielenrust v past-deken mgr. 

Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders, 

echtelieden Janssen-de Ponti, en van zijn 

broer en zusters; pljrd ouders Elisabeth en 

Hubertus van Rens-Reijnders en dochter 

Elly, Louis Boesten, Albert Statnik, ouders 

Rutten-Backus; plev Sjeng Sanders 

 (Michielkoor) 
Maandag 3 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl ouders Kleikamp-Cremers; ev tev 
de H. Geest voor allen die in ons bisdom en 
in de parochies zijn gesteld om leiding te 
geven 

19.00 uur gestjrd echtp  Willems-Ketels en 

overl ouders en ook voor Joep Schrijne-

makers en fam, voor overl ouders 

Pannemans-Janssen 

Dinsdag 4 november 

 H. Carolus Borromeüs, bisschop 

08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Woensdag 5 november 
08.00 uur ev Maddalena Oberdorf-Cuccuru, 
tev St. Joseph voor goede gezinnen en de 
moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 november 
 Feest van alle heilige verkondigers van 
het geloof in onze streken 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke,  

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 7 november 
 Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop,   
 verkondiger van ons geloof,   
 patroon vd Nederlandse kerkprovincie 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev Twan Douffet; ev Paul 

Chorus, tev het Heilig Hart van Jezus, tev 

HH Priesters en voor de vrede 
Zaterdag 8 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom 

18.00 uur gezinsmis 1
e
 pljrd Rutgerus 

Rutjes, 2
e
 Nelly Schoens-Horn (en vw verj); 
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plev José Kleynen-Cals en Philomène 

Paques-Cals (vw buurtbew en ondernemers 

Brandstraat) nadienst Noel Durlinger, Jan 

Stefelmanns, Jeanne Lowis-Clemens 
Zondag 9 november 
 Feest Kerkwijding vd Basiliek van 
 Sint Jan van Lateranen 
10.00 uur oec. dienst bgv Klaproosdag 
(Petruskoor) 

11.30 uur gestpljrd overl ouders Scheen-

Reijgersberg, Elly Eijckeler-Tummers en 

Victor Eijckeler, ouders Johan en Maria 

Pualus-van Neer; gestplev uit dankbaarheid 

(A); 1
e
 pljrd Josette Meuwissen, 1

e
 pljrd 

Maddalena Oberdorf-Cuccuru, pljrd Adje 

Chau, ouders Van Binsbergen-Geenen, 

overl ouders Leonard Dieteren en Maria 

Brandts uit dankbaarheid, Mart van Etten 

(samenzang) 
Maandag 10 november  
 H. Leo de Grote, paus en kerkleraar  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd Sjang Bronneberg en 

zoon Willy; gestev overl ouders en 

grootouders Dols-Peters 

Dinsdag 11 november  

 H. Martinus, bisschop 

08.00 uur ev overl ouders Leonard Dieteren 

en Maria Brandts uit dankbaarheid  

19.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl echtp Kaptein-Haagmans; fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Woensdag 12 november  
 H. Josafat, bisschop en martelaar  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen, 

ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke  
Donderdag 13 november  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-past. Eduard Hoenen, Riet Willems 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 14 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev Thea Scheers 
Zaterdag 15 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

18.00 uur plzwd Jan Stefelmanns; plev 
ouders Gieskens-Martens; nadienst Jeanne 
Lowis-Clemens (samenzang) 
Zondag 16 november 
  Drie-en-dertigste Zondag door het jaar 
11.30 uur gestpljrd Jo Peeters, overl ouders 

De Kok-Muller; gestplev overl ouders en 

grootouders Schrijen-Heltzel; pljrd Elly 

Muijters; overl familieleden Pier-Weijzen  

(samenzang)  
Maandag 17 november 
 H. Elisabeth van Hongarije 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Maria Kissels en familie, 

Sint Elisabethvereniging 

Dinsdag 18 november  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev overledenen vd fam Gieskens-Muyres en 

Corbeij-Kerrens 

19.00 uur  gestev Corry Close en familie 
Woensdag 19 november  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur overl ouders Kleikamp-Lemmens 
Donderdag 20 november   
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overl leden 

fam Janssen-de Ponti; ev ouders Schmidt-

Fliegel, Netta en Tilke 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 21 november 
 Opdracht vd heilige maagd Maria 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen; ev tev HH Priesters en voor  

vrede, voor fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

Zaterdag 22 november 
 H. Cecilia, maagd en martelares 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels  
18.00 uur pljrd Paula Frencken-Heemels;   
plev tev deken Tijssen (‘Trouw- en 

Rouwkoor’) 
Zondag 23 november 
  Christus, Koning van het heelal 

11.30 uur plzwd Jeanne Lowis-Clemens; 

gestpljrd Theo Hochstenbach, Gertrudis 
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Hochstenbach-Zinken en de dochters Thea 

en Marjo, overl ouders Bèr Daniëls en Mien 

Daniëls-Laumen en zoon Bèr; gestplev 

overl ouders Bisschops-Maessen en alle 

overl familieleden; 2
e
 pljrd Eddy Claessens 

en overl ouders, pljrd Jeanny Queisen-

Wessels; plev Miny Reijnders-Kuijpers 

(Schola Greg. Sittardiensis) 
Maandag 24 november 
 HH. Andreas Dũng-Lạc, priester  
 en gezellen, martelaren 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Dinsdag 25 november  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters 

Woensdag 26 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 27 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink, ouders 

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke  

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 28 november 
 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Jansen 

Zaterdag 29 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

ST. MICHIELSKERK  

Zondag 26 oktober 
 Dertigste Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev René Oberdorf 

 (samenzang) 

Zondag 2 november 

 Allerzielen, gedachtenis van alle   

 overleden gelovigen 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur gestev overl priesters en diakens vd  

parochie HH. Petrus en Michael en dekenaat 

Sittard (samenzang) 
Zondag 9 november 
 Feest vd Kerkwijding vd Basiliek  
 Sint Jan van Lateranen 

08.30 uur gestpljrd Ber Daniëls; 

gestplev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev ouders Th. Schutgens-

Gijsen; plev Harry Gubbens, Nenette 

Oosterwijk-Corbeij  (samenzang) 

Zondag 16 november 

 Drie-en-dertigste Zondag door het jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev fam Derrez (samenzang) 
Zondag 23 november  
 Christus, Koning van het heelal  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestplev overl ouder Van-Giesen-
Narin en H. Lutz (samenzang)

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

Zondag 26 oktober 
 Dertigste Zondag door het jaar  

10.30 uur jaardienst voor ouders Wessels-

Schulpen en Sef Niesten, voor overl echtp 

Caulfield-Tholen 
Dinsdag 28 oktober 
 HH. Simon en Judas, apostelen 
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen, voor welzijn van Danio Lau en 
Winnie Lam   
Woensdag 29 oktober 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 30 oktober  
 Z. Maria Teresa vd Heilige Jozef, maagd 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor kracht 
en genezing van een ernstig zieke man 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor welzijn van familie Van der Kruif 
Vrijdag 31 oktober 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
voor zegen voor Marian en Jan Vrolijk 

Zaterdag 1 november 
 Hoogfeest van Allerheiligen  
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09.00 uur voor overl echtp Caulfield-

Tholen, voor overl ouders De Harde   
Zondag 2 november  
 Allerzielen, gedachtenis van alle    
 overleden gelovigen 

10.30 uur voor alle levende en overl leden 

vd Aartsbroederschap, voor overl ouders 

Castro-Schellinx, voor overl mw. De Groen, 

kinderen en kleinkinderen, voor overl fam 

Smedts en Smeets en overl Johannes de 

Harde jr, voor overl echtp Caulfield-Tholen  

 Dinsdag 4 november 
 H. Carolus Borromeüs, bisschop 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 5 november 
08.30 uur voor overl fam Jung-Gonera, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 november  
 alle heilige verkondigers van het geloof     
 in onze streken 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 7 november 
 Hoogfeest H.Willibrord, bisschop, 
verkondiger van ons geloof, patroon vd 
Nederlandse kerkprovincie 
08.30 uur voor overl ouders De Harde, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 8 november 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 9 november 
 Feest Kerkwijding vd Basiliek van  
 Sint Jan van Lateranen 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   

Dinsdag 11 november 

 H. Martinus (van Tours), bisschop 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Woensdag 12 november 
 H.Josafat, bisschop en martelaar 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 13 november 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 

en de leden vd Aartsbroederschap, voor 
zegen voor Danio Lau en Winnie Lam  
10.30 uur voor de fam G. Joosten-Gonera, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen   

Vrijdag 14 november 
08.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zaterdag 15 november  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 16 november 
 Drie-en-dertigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   

Dinsdag 18 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 19 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 20 november 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en de leden vd Aartsbroederschap, voor 
zegen voor Danio Lau en Winnie Lam 
10.30 uur  voor ouders Schmeits-LaHaye en 
zoon Pierre, voor overl echtp Caulfield-
Tholen 
Vrijdag 21 november 
 Opdracht van de heilige maagd Maria 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
Zaterdag 22 november 
 H. Cecilia, maagd en martelares 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 23 november 
 Christus, Koning van het heelal 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 25 november 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen    
Woensdag 26 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 27 november 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en de leden vd Aartsbroederschap, voor 
zegen voor Danio Lau en Winnie Lam 
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen   
Vrijdag 28 november 
 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zaterdag 29 november 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

 
*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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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 

Het misstipendium (€ 7,- leesmis /€ 21,- hoogmis) kunt u ook overmaken op  

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

Zondag 26 oktober: 30e zondag door het jaar   
10u30 Jrd. Willie en Gertie Coenen-Honings; ouders Hendriks-Ubachs 
Dinsdag 28 oktober: Feest van de HH.Simon en Judas, apostelen 
 9u00 Gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag 30 oktober: Z. Maria-Teresa Tauscher, kloosterlinge 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag  2 november: Allerzielen, gedachtenis van alle overleden gelovigen  
10u30 Jrd. Margaretha en Chris Salden en Co en Jo Nielander-Salden;  

Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;                   Schola Gregoriana Sittardiensis 
Dinsdag  4 november: H.Carolus Borromeus, bisschop 
 9u00 tev. OLV van Lourdes 
Donderdag  6 november: Feest van alle heilige geloofsverkondigers in onze streken 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag  9 november: Feest v.d. kerkwijding v.d. Basiliek v. St.Jan v. Lateranen 
10u30 Jrd. Gerrit Raafs; jrd. Jan Zarubajko 
Dinsdag 11 november: H. Martinus van Tours, bisschop 
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 
Donderdag 13 november 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 16 november: 33e zondag door het jaar    Bernadettekoor 
10u30 voor de leden en ovl.leden van het Bernadettekoor  
Dinsdag 18 november: Kerkwijding Basilieken HH.Petrus en Paulus 
 9u00 Gest.H.Mis fam. Jennen-Palmen 
Donderdag 20 november 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 23 november: Christus, Koning van het heelal        Kinderkoor 
10u30 Jrd.overl ouders. Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen 
Dinsdag 25 november: H.Catharina van Alexandrië, maagd en martelares 
 9u00 Christien Linssen 
Donderdag 27 november 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
 

KINDERWOORDDIENST 
De kinderwoorddienst is buiten de vakantietijd steeds op de 2

e
 en 4

e
 zondag van de maand. 

Dus op de zondagen 26 oktober, 9 en 23 november is er kinderwoorddienst.  
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GEDOOPT 
Op 28 september werd gedoopt: Vinz Stelten, J.Dautzenbergstraat 22 
Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de 
hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goede christen. 
 
ALLERLHEILIGEN  
Op zaterdag 1 november a.s. viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. In de 
Petruskerk is die dag om 8.00 uur, 9.30 uur en om 18.00 uur een plechtige Hoogmis. 
 
ALLERZIELEN  
Op zondag 2 november (Allerzielen) worden in onze parochiekerk in de H.Mis van 10.30 
uur degenen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden bijzonder herdacht: 
 8 november: Gerrit Raafs (87 jaar), L.Meullenerstraat 46  
 15 november: Hub Arts (46 jaar), Komeetlaan 32 
 29 november: Kasimirz Marciniak (86 jaar), Baandert 69 
 16 december: Theo Jansen (77 jaar), Fr.Erensstraat 35 
 12 januari: Annie Dieteren-Tummers (83 jaar), Odasingel 227 
 15 januari: Jan Daelmans (87 jaar), Lemborgh (voorheen W.Goossensstraat 31) 
 12 februari: Jo Meisters (70 jaar), Overhoven 64 
 12 maart: Marie-Therese Coenen  (51 jaar), Heel 
 20 maart: Toine Hubers (56 jaar), Kleine Steeg 24  
 22 april: Trees Hermanns-Detongre  (83 jaar), Pres.Kennedysingel 8-2 
 12 mei: Miep Dekkers-Melenhorst (88 jaar), Smithlaan 151  
 12 mei: Hub Liebregts (88 jaar), Brugstraat 123 
 23 mei: Tilly Verheesen-Demandt (69 jaar), R.de Beerenbrouckstraat 45 
 17 juli: Betje Pörteners-Tummers (89 jaar), voorheen Odasingel 75  
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 7 november (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de 

H.Communie in de parochie rondgebracht.  

 
DIACONACTION - LANDELIJKE JONGERENCOLLECTE 
Enkele jaren geleden hebben de Nederlandse bisschoppen een landelijke collecte voor 
het katholiek jongerenwerk in Nederland ingevoerd. Op zondag 23 november na afloop 
van de H.Mis vindt daarvoor een deurcollecte plaats. De opbrengst is o.a. bestemd voor 
activiteiten als de Katholieke Jongerendag (begin november), de Wereldjongerendagen 
(in 2011 in Madrid) en het project Diaconaction, welk in ditzelfde weekend van 22/23 
november plaatsvindt. Zie voor meer info over dit project; www. diaconaction.nl. 

 
SPREEKUUR 
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 uur 
(behalve 1

e
 vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig. 

 
KERKBALANS 2008: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE  
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Berna-
dette, Baandert 23, Sittard. 
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30E ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 25 okt 19.00 u. Jrd Mia Vrehen-v.d.Wal en Niek Vrehen 

Nadienst Bets Berendsen-Kamphuis  

maandag 27 okt 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 29 okt 19.00.u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

 
Allerheiligen / Allerzielen 

zaterdag 1 nov 

 
♫Pauluskoor             

19.00 u. Jrd Overleden echtpaar Tummers-Dols 

Nadienst Bets Berendsen-Kamphuis               

Voor alle overleden parochianen van het afgelopen jaar 

maandag 3 nov 19.00 u. Voor de zielen in het vagevuur 

woensdag 5 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

 
32

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 8 nov 19.00 u. Nadienst Bets Berendsen-Kamphuis 

maandag 10 nov 19.00 u. OLV van Lourdes                                           

woensdag 12 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

 
33

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 15 nov 
♫Pauluskoor             

19.00 u. Jrd Overl. echtpaar Jozef en Marie Kolodziejczak-Kusters 

Jrd Leendert Beeren - Jrd ouders Könings-Salden   

maandag 17 nov 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 19 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

 
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

zaterdag 22 nov 19.00 u. OLV van Lourdes      

maandag 24 nov 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 26 nov 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
 

Parochiemededelingen H. 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 11 oktober bij: 

Diaken R. Fleischeuer  4528072, W.Oostenbrink   4511801, het priesterteam, 

kerkbestuur of kosteres. 

Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstraat 2(zij-ingang): elke zaterdag van 11-12.30 u. 
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Gedoopt: Vera Bartholomeus, Sunikerstraat 5 

  Jean-Pierre Maes, Lynestraat 26 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Vera en Jean-Pierre onder de goede zorgen van hun ouders, 

   peetouders en van de hele geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot  goede christenen. 

 

Allerheiligen/Allerzielen 
Eenmaal per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die het afgelopen jaar 

gestorven zijn. Natuurlijk zijn er zesweken- en jaardiensten, maar het is goed om één keer 

per jaar samen stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk le-

ven. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra 

aandacht aan het graf van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Allerzielen is 

onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen, wanneer de kerk álle heiligen herdenkt die in 

de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. 

We vieren het feest van Allerheiligen op 1 november en op 2 november Allerzielen (H. 

Petruskerk). 

 
Uit de St. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen 
 
                          No Schuuring (69)        Jo Schleipen (63) 
 
               Lies Pompl (88)             Giel Houben (79) 
 
Tinie Schoenmakers-Prenger (88)           Joke Schuman-van der Linden (72) 
 
 Truus Ehlen - de Vaan (91)        Bets Berendsen-Kamphuis (77) 
 

Je kunt niet dieper vallen dan enkel in Gods Hand 

die Hij tot Heil van ons allen barmhartig over ons spant. 

Het eindpunt van alle paden, door toerval schuld en dood 

is echter Gods genade, ondanks alle nood. 

Wij zijn door God omgeven, in ruimte en in tijd 

en zullen zijn en leven, in God, in eeuwigheid. 

 

Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht  

in de H.Mis van Allerheiligen op zaterdag 1 november om 19.00 uur. 
 

 

IN HET PAULUSJAAR 

Paulus’ bemoediging aan de christenen van Filippe: 

“Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden 

 in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.  

En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,  

zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”          

 (uit  Fil. 4, 5-6)  

 


