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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 8 maart 2008. 
     

 

 
 

EEN MENS IS MEER DAN HIJ IS 

Laatst las ik een mooie gedachte van mijn collega pastoor Harry Brouwers uit 

Voerendaal. Met zijn toestemming laat ik u graag zijn gedachten lezen over de periode 

dat Jezus – aldus Marcus – in de woestijn doorbracht. We lezen:  "Hij was er met de 

satan, de wilde dieren en de engelen dienden hem..."  Wordt een mens door engelen en 

duivels omgeven als hij op zichzelf wordt teruggewezen? Wat is toch die spanning waarin 

een mensenleven zich afspeelt? Een aap is een aap en een engel is een engel, maar een 

mens voelt zich daar ergens tussen heen en weer geslingerd; tussen noodlottigheid en 

vrijheid, tussen wat hij is en wat hij kan zijn.  

Een vrouw is gestorven. "Gelukkig", verzucht de familie. "Want als ze verlamd ontwaakt 

was in een rolstoel, was ze weggekwijnd van oeverloos verdriet." Zoiets wordt al gauw 

gezegd. Allicht. Het troost. Maar in mijn hart knaagt twijfel. Te vaak heb ik gezien dat 

mensen in onmogelijke omstandigheden uitgroeiden tot ver boven hun grenzen. In bed 
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gelegen en moeilijk ademend zag ik mensen in staat tot het uiten van gevoelens die ze 

tijdens hun gezondheid nooit hadden getoond. Een mens is veel meer dan hij is geweest. 

Een mens is meer dan hij is. Een mens is ook wat hij had kunnen zijn, de twijfels, de 

verlangens, de hoop, dat wat hij wilde en dat waarvan hij wilde dat het niet was gezegd of 

geweest. Daarom is de mens een oneindigheid aan feitelijkheden en mogelijkheden. Die 

eigenschap van ons om meer te zijn dan we zijn, noemen we onze "transcendentie". We 

zijn meer dan we hier en nu lijken te zijn.  

TRANSCENDENTIE 

Ik wilde een ouderavond voor de eerste communicantjes voorbereiden. Ik ging naar de 

basisschool. Ik was een kwartier te vroeg. Daarom had ik het geluk het uitgaan van de 

kleuterklassen mee te maken. Veel kleuters negeerden mijn aanwezigheid. Anderen 

gingen er op in. Sommigen wezen met een vinger: "Ik ken jou..." Ik genoot ervan, want ik 

had ze waarschijnlijk allemaal gedoopt en gebeden dat ze zouden "opgroeien in 

welgevallen bij God en bij de mensen". Aarzelend komt ineens een klein meisje naar me 

toe. Een schatje. Ze komt als een fee naar me toe en stelt fluisterend een indringende 

vraag: "Weet je wat ik word met Carnaval?" Nee, ik wist het niet, maar ik was opeens 

intens geïnteresseerd, als betrof het uiterst belangwekkend besluit. Ze boog zich nog 

verder naar me toe. Haar ogen kregen de glans van engelen en ze legde haar antwoord in 

de lucht: "Ik word een poes....!" Daarop schoot door mijn hoofd: "Wat een eer voor alle 

poesen op de wereld, dat jij met Carnaval poes wil zijn." Geen kat op aarde zal kind 

willen zijn, maar jij kunt willen een poes te zijn, dat is misschien wat de traditie noemt: 

het beeld van God naar wie je bent geschapen. Dat is jouw transcendente. Jij kunt voelen: 

ik kan een ander zijn. Straks sta je aan een ziekbed en voelt mededogen omdat je weet: 

voor bijna hetzelfde geld kan ik die ander zijn. Dat is onze transcendentie.  

“IK HAD JOU KUNNEN ZIJN” 

Noach woonde met de dieren in een boot. Het was hem niet genoeg om zichzelf of de 

mensheid te redden in deze bijbelse gebeurtenis. De mensheid staat niet op zichzelf. 

Noach neemt alles in de boot, de hele dierenwereld. 

Jezus ervaart zijn goddelijkheid, zijn transcendentie het meest als hij oog en oog staat met 

een zieke. "Ik had ook jou kunnen zijn". Dat verplicht. In de veertigdagentijd willen we 

ons solidair voelen met alle bewoners van welke woestijn ook. Dat we ons in hen kunnen 

verplaatsen en mededogen voelen, dat maakt onze goddelijkheid uit.  

UIT STOF EN ADEM 

Bij uitvaartdiensten is het haast een cliché geworden om te zeggen: "Gij keert terug tot uw 

oorsprong: het stof van de aarde en levensadem uit Gods mond..." Ik vind het een mooie 

zin. Ze zeg wat ik voel. De mens is stof en een glimlach uit de eeuwigheid. maar ik kan 

het niet rijmen. "Stof van de aarde" kun je pakken en kneden. "Levensadem van God" is 

een gedicht. Het verwijst naar iets ontastbaars. De twee elementen zijn onvergelijkbaar. 

Ze zijn niet op dezelfde manier waar. Maar ze zijn wel allebei waar. We zijn stof en 

adem, we zijn omgeven door duivels die ons willen verlagen en engelen die ons willen 

optillen. Er zijn krachten die ons omlaag trekken en vereenzelvigen met wat blijft en dood 

is, en er zijn uitdagingen die ons vooruit roepen en buiten onszelf. Ze spreken ons 

vermogen aan om ons te verplaatsen in een ander, en dat maakt vergeving mogelijk en 

offers en toekomst. Het is het begin van Gods koninkrijk.  

Gezegende Vastenavond en een Goed Begin van de Veertigdagentijd. 

Deken W. van Rens  
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN?  XXVIII 
 

“September 1916,” vertelt Lazarist Willem Meuffels, “werd ik voor vast in Susteren 

geplaatst om eindelijk met pastoor Tijssen de bouw van de Mariakerk ter harte te nemen 

en tevens dienst te doen in de parochiekerk. Toen ik hem daar van zo nabij aan het werk 

zag, kon ik alweer niets anders zeggen dan: Wat een heilige priester! Iedere morgen voor 

de Mis, bracht hij een vol uur voor het Allerheiligste door, het meditatieboek in de hand. 

Hij las de heilige Mis zo godvruchtig, zo stichtend, dat de parochianen van hem zeiden: 

‘Onze pastoor is een heilige; alleen zijn we maar bang dat hij zich door de hemel heen 

bidt.’ Zijn „officiële” rozenkrans bad hij ‘s avonds met de huisgenoten samen. Ondanks 

zijn drukke bezigheden, hield hij bijna iedere dag nog een uur aanbidding en minstens 

iedere vrijdag bad hij de Kruisweg. 

In het gebed vond hij raad en kracht. Ook troost in het leed, dat hem niet gespaard bleef. 

Omdat hij weinig tijd had om veel te lezen, nam hij altijd onder het eten een boek, 

meestal een heiligenleven, om zijn geest bezig te houden met bovennatuurlijke gedachten. 

Waren er bijzondere moeilijkheden in de parochie, zoals bijvoorbeeld in de smokkeltijd, 

dan bracht hij meermalen de nacht in de kerk door. Wanneer er gevaar was voor de 

kudde, waakte de herder! Dan zei hij ‘s morgens, altijd even kalm en rustig: ‘O.L. Heer 

zal ons wel helpen, moed en vertrouwen!’ 

Zijn liefde tot God kwam vooral tot uiting op de feestdagen van het H. Hart en van 

Moeder Maria. Op de Eerste Vrijdagen van de maand was hij altijd vanaf twee uur in de 

nacht in de kerk. Dit om de mijnwerkers die dan op “sjich” moesten, in de gelegenheid te 

stellen tot biechten en communiceren. 

De mijnwerkers hadden een bijzondere plaats in zijn hart. Hoorde hij de 

mijnwerkerstreinen voorbij rollen, dan zei hij: “Daar gaan ze weer, onze mannen. Wat 

kunnen zij veel voor de hemel verdienen als ze alles met een zuivere mening doen." 

Zijn lijfspreuk was: Alles voor God. Meer dan eens heeft hij me toevertrouwd, dat hij zo 

gaarne missionaris zou zijn geworden en dat hij erover gesproken had met zijn 

biechtvader op het seminarie. Omdat het niet Gods Wil was geweest, bad hij dagelijks de 

litanie van het H. Hart voor de bekering der heidenen. Ook gaf hij van zijn armoede ieder 

jaar 25 gulden voor de Missie. Daarom spoorde hij de ouders, vooral de moeders, die hij 

zo’n grote invloed op de harten der kinderen toekende, voortdurend aan te bidden, om 

voor één harer kinderen van God de genade van een roeping tot het missionarisleven te 

verwerven. Daarom tenslotte leidde hij te Susteren, even zelfvergeten en heldhaftig als 

welke missionaris onder de heidenen ook, het leven van een missionaris. 

Hij kende zijn schapen door en door; met naam en toenaam. Hij was meer in hun huizen 

dan op de pastorie. En overal waar hij verscheen, kwam hij als priester; sprak hij als 

priester en troostte hij als priester. Ik heb hem nooit anders dan als priester gezien. Alles 

weggevend en zichzelf nooit sparend, is hij alles voor allen geworden om allen gelukkig 

te maken.” 

                                                                                                       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. 
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WIJ FELICITEREN … 
de heer Henk Wetzels !! 

Zondag 6 januari jl. heeft de heer Wetzels uit Limbricht een 

hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij werd 

benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester; een 

orde die in 1841 werd ingesteld door paus Gregorius XVI 

en vooral gecreëerd is om leken te eren die actief zijn in het 

apostolaat en de verkondiging. De versierselen, behorend 

bij de onderscheiding, werden uitgereikt door deken Van 

Rens na afloop van de eucharistieviering in de St. 

Petruskerk. 

 

 

 

De heer Wetzels kreeg de onderscheiding vanwege zijn verdiensten op het bestuurlijke en 

administratieve vlak binnen de lokale, diocesane en landelijke kerk. Meer dan twintig jaar 

was hij lid van het kerkbestuur; van 1987 tot aan zijn verhuizing in 1995 in de St. 

Petrusbanden-parochie in Venray, en vanaf 1995 in Sittard. In deze periode heeft hij 

onafgebroken de financiën van de parochie bewaakt en alles op deskundige admini-

stratieve wijze geregeld, zowel bestuurlijk als uitvoerend. In Sittard heeft hij een 

belangrijke rol gespeeld bij de integratie van de drie parochies van de Binnenstad, de 

Baandert en het Limbrichterveld tot één parochiefederatie. 

Op diocesaan niveau was de heer Wetzels 12 jaar voorzitter van de Raad van Commis-

sarissen van de Limburgse Kerkelijke Credietbank en is hij sinds 1990 lid van de 

Diocesane Financiële Commissie. Op landelijk niveau is hij 12 jaar lid geweest van het 

algemeen bestuur van het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen.  

 

WIJ ZWAAIEN UIT … 
diezelfde heer Henk Wetzels 

die per 1 januari na een periode van 12 jaar ons kerkbestuur heeft verlaten. Vanaf 1995 

was de heer Wetzels onafgebroken lid van het kerkbestuur, waarin hij al die tijd op 

deskundige wijze de functie van penningmeester heeft vervuld.  De laatste zes jaar 

fungeerde hij tevens als vice-voorzitter van het kerkbestuur. Wij bedanken de heer 

Wetzels voor al zijn werk en inzet en wensen hem veel succes met  zijn toekomstige 

bezigheden! 
 

WIJ VERWELKOMEN … 
de heer Wim Doggen 

die met ingang van 1 januari als kerkmeester tot het gezamenlijk kerkbestuur van de 

parochies Binnenstad, Baandert en Limbrichterveld is toegetreden. De heer Doggen, 

woonachtig in de binnenstadparochie aan de Agricolastraat, neemt binnen het kerkbestuur 

de functie van penningmeester over van de heer Wetzels. Wij heten de heer Doggen van 

harte welkom en wensen hem toe dat al zijn werkzaamheden ten behoeve van onze 

parochies hem en ons met vreugde mogen vervullen! 
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GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt: ‘Wij bidden dat de 

geestelijk gehandicapten niet worden buitengesloten, maar respect en liefdevolle hulp 

mogen ontvangen om in hun fysieke en sociale omstandigheden een waardig leven te 

kunnen leiden.’ 

De gebedsintentie voor de maart luidt: ‘Wij bidden dat het belang wordt ingezien van 

vergeving en verzoening tussen personen en volkeren en dat de Kerk door haar getuigenis 

de liefde van Christus mag verspreiden als bron voor een nieuwe mensheid.’ 

 

HET HEILIG VORMSEL 

Op zondag 20 januari mochten onderstaande jongens en meisjes in een 

feestelijke Heilige Mis uit handen van deken Van Rens het sacrament van 

het Heilig Vormsel ontvangen. Wij wensen hen van harte toe dat Gods 

Geest hen mag sterken, bemoedigen en leiden op hun weg met Christus.  

Jan-Mark v.d. Biggelaar 
Daphne de Bont 
Dominique Bosch 
Dylan van Boven 
Aigin Cortenraad 
Tjorven Cortenraad 
Loredana Crabu 
Martijn Cremers 
Pasquale Dahlmans 
Louis Delnoye 
Femke Demandt 
Natascha Ellens 
Moreno Eykenboom 
Anja van Gehlen 
Leroy Geurts 
Brian de Graaf 
Martino Grouwels 
Dennis Havenaar 
Lawrence van Helden 
Twan Hennes 
Stef Houben 
Luc Jacobs 
Daphne Janssen 
Thijs Janssen 
Jean-Pierre Kick 
Frederique de Koning 
Ivo Kremers 

Nicky Kucukberzigan 
Demi Lamberman 
Anoek Lemmens 
Lennard Maas 
Jet Martens 
Kymberley Melching 
Melanie Meulenberg 
Anne Meuwissen 
Michelle Meuwissen 
Ralph Meijer 
Sven Moonen 
Robby Muijsenberg 
Marie-Jeanne van Mulken 
Max Obers 
Fabian Ong 
Evelien Ooms 
Ivo Pauly 
Melissa Penders 
Britt Pereira 
Dennis Pilgram 
Guido Poyck 
Sharon Ratcliffe 
Kenny Reijans 
Anne Richter 
Brigitte Rongen 
Andrea Schepers 

Joe Schifferling 
Cleo Schmeits 
Jos Scholte 
Wouter Schreuder 
Esli Sieben 
Noëlle Simon 
Gino Steevens 
Mieke van der Sterren 
Randy Stevens 
Jordi Suntjens 
Anne Tacken 
Joey Theuerzeit 
Ashley Tiber 
Brian Timmer 
Nick Vaasen 
Joris Vankan 
Maud van de Ven 
Kevin Veraart 
Esther van Weert 
Marjolein van der Wegen 
Clenn Wenmakers 
Pieter Westdorp 
Keanu Westphal 
Valerie Willems 
Kim de Wit 
Whitney Zwackhalen 

Jongens en meisjes: PROFICIAT!    -   De Christoffeldag,  

de jaarlijkse dag voor alle vormelingen, vindt plaats op zaterdag 24 mei in Roermond. 
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 Beste jongens en meisjes,  

zoals jullie vast wel weten, is de ZATERDAGMIDDAGCLUB (ZMC) verhuisd. 

Vanaf februari zijn jullie elke zaterdag om 13.30 uur welkom in  

pand Durlinger, Leyenbroekerweg 31 

 

 TER VOORBEREIDING OP PASEN:  
  
IN ONZE ST.-PETRUSKERK 
In de Veertigdagentijd: elke zondag om 16.30 uur  Vesperdienst  

    elke vrijdag om 19.30 uur  Kruisweg  

 

ONTMOETINGSDAGEN VOOR VROUWEN                14 feb. en 6 maart 

Ter voorbereiding op Pasen organiseert de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis weer twee 

ontmoetingsdagen voor Limburgse vrouwen, met als thema “Het schilderen van iconen”.   

U kunt kiezen voor één van beide dagen: donderdag 14 februari of donderdag 6 maart.  

Enkelen programmaonderdelen zijn: eucharistieviering, lunch en een lezing over historie, 

symboliek, kleurstellingen en techniek van iconen. verzorgd door Andrea Silkens 
Plaats: Bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100, te Roermond 

Data:  (keuze uit) donderdag 14 februari en donderdag 6 maart 

Tijd:  10.00 – 16.00 uur 

Kosten: geen 

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

VERDIEPINGSDAG VOOR JONGEREN               23-24 februari 

Voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar organiseert het Bisdom Roermond als 

voorbereiding op Pasen een verdiepingsdag met als thema  “Is God dood?” 

Een dag (en – nacht) om je in gebed en onderling gesprek te verdiepen in de vraag wat de 

dood en verrijzenis van Jezus in onze maatschappij tegenwoordig nog voor betekenis 

hebben, én wat het voor jou persoonlijk betekent. 
Plaats: Abdij Rolduc, Heyendallaan 82, te Kerkrade 

Aanvang:  zaterdag 23 februari, 17.00 uur 

Sluiting:  zondag 24 februari, 17.00 uur 

Kosten:  € 10,-- (bij aanmelding vóór 10 feb., daarna € 15,--) 

Meer info en opgave: jongeren@bisdom-roermond.nl of    0475- 386756. 

 

BEZINNINGSMIDWEEK                26 t/m 29 februari 

En voor iedereen die zich wat meer tijd heeft om zich extra te verdiepen in de 

Veertigdagentijd, biedt het Centrum voor Huwelijk en Gezin van Bisdom Roermond een 

bezinningsmidweek aan. Voor het programma kunt u terecht bij het Centrum. 

Plaats: Arnold Janssenklooster in Wahlwiller. 

Aanvang:  dinsdag 26 februari 

Sluiting:  vrijdag 29 februari 

Meer info en opgave: chg@bisdom-roermond.nl / 0475-386893.  

mailto:t.konickx@bisdom-roermond.nl
mailto:jongeren@bisdom-roermond.nl
mailto:chg@bisdom-roermond.nl
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WJD-SYDNEY  
“”’Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn’  

Voor dit geweldige evenement hebben zich nu zo’n 70 Limburgse jongeren aangemeld. 

Zoals u in de vorige editie hebt kunnen lezen, zullen ook 5 jongens uit Sittard deze zomer, 

samen met onze kapelaan, het WJD-avontuur  aangaan. Zij zijn intensief bezig met de 

voorbereiding daarvan, zowel op geestelijk gebied, als wat het financiële aspect betreft. 

Allerlei karweitjes en baantjes worden aangepakt om de grote reissom bij elkaar te 

sparen. Kunt u nog op één of andere wijze helpen sponsoren? Neemt u dan contact op met 

kapelaan Van der Wegen: 4512628. Namens de Sydney-gangers: hartelijk dank! 

     

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 Welkomstgroep! 

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

Dan verzoeken wij u vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer  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. Dank u!  
 

IN MEMORIAM 

Op 12 januari bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van de heer 

Pierre Meisen. 

De heer Meisen was bijna vijfentwintig jaar lang iedere zaterdagochtend op de pastorie 

aanwezig om de kerkelijke registers en de administratie van de kerkbijdragen bij te 

houden. Enkele jaren geleden werd hij als waardering voor zijn werkzaamheden door de 

kerk onderscheiden met de gouden ere-medaille Pro Ecclesia et Pontifice. Wij condoleren 

zijn echtgenote, kinderen en verdere familie en wensen hen veel troost en sterkte. 
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OVERLEDEN 

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

Gerrit Goertz, Burg. Wemansstraat 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, M.L.Kingstr 9, Limbricht, 48 jaar † 29 -12-2007 

Truus Jessen-Janssen, Verpl. 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  

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

 

GEDOOPT 
Fabiënne, dochter van het echtpaar Cremers, en   

Sem,  zoon van echtpaar Cremers-Stammen, Beelaertstr. 35,  Obbicht 06-01-2008 

Noa, dochter van echtpaar  Fransen-Mulder, Graetheide 53, Born 19-01-2008 

Connor, zoon van echtpaar Van Lierop-Jacobs en  

Lianne, dochter van echtpaar Van Lierop-Jacobs,   Someren 20-01-2008 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Fabiënne, Sem, Noa, Connor en Lianne 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. 

 

UW KINDJE LATEN DOPEN? 
Al jaren is het binnen ons dekenaat de gewoonte dat ouders die hun kind 

willen laten dopen, zich gezamenlijk hierop voorbereiden. Dit gebeurt 

tijdens 4 voorbereidingsavonden, op dinsdag 20.00 tot 22.00 uur  

in het zaaltje van de Bernadettekerk in de Baandert. 

 

 

Wilt u uw kindje laten dopen, meldt u zich dan tenminste 6 –en liever nog 8-weken vóór 

de gewenste doopdatum aan bij mw. R. ter Haar, 4513381. Vóór de voorbereidings-

avonden wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het 

doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. 

In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd.  

De voorbereidingsavonden vinden –m.u.v. juli en augustus- elke maand opnieuw plaats, 

de eerstvolgende cyclus start op dinsdag 5 februari a.s. 

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

Een hartelijk DANK-JE-WEL  

aan al degenen die zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor de opbouw  

van de mooie Kerststallen en de sfeervolle kerst- versieringen in onze kerken!!! 
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HEILIGE MAAGD MARIA 
 

MARIA LICHTMIS  -       2 FEBRUARI 

Hoewel de naam ‘Maria Lichtmis’ anders doet vermoeden, is deze dag 

van het feest van de Opdracht in de tempel in de eerste plaats een feest 

des Heren en vervolgens pas een Mariafeest. De aanduiding ‘Maria 

Lichtmis’ herinnert aan de lichtprocessie die als een hulde aan Maria 

werd gezien. Volgens de liturgie van deze dag heeft deze echter de 

betekenis van onze opgang naar het huis van God, waar wij de Heer 

ontmoeten in het breken van het brood. Op 2 februari herdenken wij hoe het Kind Jezus, 

overeenkomstig het voorschrift van de Joodse wet, veertig dagen na zijn geboorte aan 

God werd opgedragen in de tempel. Bij zijn opdracht wordt het Kind van Maria door de 

oude Simeon erkend als het Heil dat God heeft bereid voor de volken en dat als een Licht 

voor de heidenen straalt. In de Completen (liturgische dagsluiting) bidden wij 

 “… Mijn ogen hebben uw heil gezien 

  dat Gij hebt bereid voor de volken: 

  het licht dat voor alle heidenen straalt, 

  de glorie van Israël, uw volk.”              (Lucas 2, 29-32) 

 

ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES     -    11 FEBRUARI 

In het jaar 1858 –dit jaar dus precies 150 jaar geleden-  verschijnt op deze dag de 

Onbevlekte Maagd Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan de 14-jarige 

Bernadette Soubirous. Tussen 11 februari en 16 juli verschijnt Maria 18 keer aan dit 

eenvoudige meisje, bidt met haar samen de rozenkrans en geeft haar de taak boete te doen 

en zondaars tot bekering op te roepen. Op 11 februari wordt door de Kerk niet zozeer het 

historische feit van de verschijningen liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die 

door een eenvoudig meisje zondaars tot bekering roept en in de kerk nieuwe bezieling 

wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden. In 

1992 heeft Paus Johannes Paulus II de jaarlijkse Werelddag voor de Zieken dan ook op 11 

februari ingesteld. 

Ter gelegenheid van de 150
e
 verjaardag van de verschijningen geeft de 

Katholieke Bijbelstichting (KBS) het boek “De brieven van Bernadette” 

uit: de brieven van de zieneres van Lourdes voor het eerst in een  

Nederlandse vertaling. 

Op het moment van de verschijningen is Bernadette (1844-1879) 

analfabete. Nadien leert ze lezen en schrijven. Via brieven houdt ze contact 

met de buitenwereld. Ze schrijft aan haar familie, maar ook aan pastoor 

Peyramale, aan bisschoppen, aan de paus, aan adellijke dames en kloosterlingen. In dit 

boek zijn de belangrijkste van haar 150 bewaard gebleven brieven bijeengebracht, 

vertaald en van commentaar voorzien door Patrick Chatelion Counet. De teksten en de 

vele illustraties, vaak originele foto’s uit die tijd, brengen Bernadette en het fenomeen van 

Lourdes verbluffend dichtbij. 
KBS Uitgeverij i.s.m. VNB Nationale Bedevaarten - Gebonden, leeslint, 206 blz. 

ISBN 978 90 6173 027 9 - Prijs € 24,50 



10                                                 11
e 
 jaargang, nr. 3 – 26 januari 2008 

Interesse in een Bedevaartsreis naar Lourdes in dit bijzondere Lourdes-jaar? 

Er zijn diverse reizen per vliegtuig, trein en bus. 

Neemt u contact op met de Limburgse Bedevaart, mevrouw Gerda Janssen 4516323  

of met het kantoor van de Limburgse Bedevaarten in Maastricht  -3215715  

 

VASTENACTIE 
  

 

 

Collectanten gezocht! 

Op 6 februari, aan het begin van de Veertigdagentijd gaat ook de jaarlijkse Vastenactie 
weer van start. In het volgend parochieblad zult u weer het bekende Vastenzakje 
aantreffen, dat in de Goede Week -17 t/m 22 maart- huis-aan-huis bij u wordt opgehaald. 
Voor dit ophalen kunnen wij, gelukkig, elk jaar rekenen op de hulp van een heel aantal 
vrijwilligers. Toch zijn we voor deze Vastenactie nog dringend op zoek naar collectanten, 
met name voor de straten Rijksweg Noord en Zuid, E. van Barstraat, Parallelweg, 

Agricolastraat, Emmastraat, Kleine Steeg en Leyenbroekerweg. Ook voor andere 
straten geldt echter dat alle hulp zeer welkom is: immers, hoe meer mensen meehelpen, 
hoe lichter de belasting voor ieder persoonlijk kan blijven.  Kunt u helpen in de Goede 
Week in enkele straten de Vastenzakjes in te zamelen? Belt u dan (liefst tussen 10.00-
12.30 uur) even naar de administratie: 4512275. Wellicht een idee om eens op deze 
wijze met uw tijd en inzet een Vastenoffertje te brengen!  

 

HEILIG UUR  

Op de donderdagen 31 januari en 6 maart houden wij het maandelijks biduur 

voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan 

God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde 

Allerheiligste 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. Voor het Heilig Uur van 

31 januari zijn dat de bewoners van de: Gats, Gruizenstraat, Deken Haenraetsstraat, 

Haspelsestraat, Heinseweg, Helstraat, Jubileumstraat, Julianaplein, Kapittelstraat, 

Kastanjelaan. Voor donderdag 6 maart de bewoners van de: Kennedysingel, Kerkepad, 

Kerkplein, Chr. Kisselsstraat, Kloosterplein, Op de Kollenberg, Kollenbergerhof en 

Lahrstraat, A. Laudylaan en Leyenbroekerweg. 
 

 

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 
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BEZINNINGSDAGEN  - in stilte  “Vallen en opstaan”  3-5 februari 
Vallen en opstaan is het soms (vaak!) ook in ons geestelijke leven. Hoe komt het toch dat 
wij vallen? En hoe zeer nodigt God ons uit om weer op te staan!  
Leiding:  Z.E.H.  M. Otto, priester 
Aanvang:  Zondag 3 februari (Carnavalszondag), 17.00 uur 
Sluiting: Dinsdag 5 februari, 13.30 uur 
Kosten:  €  74,-- (+ evt. 6,-- voor lakens)  

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 

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

  

UW AANDACHT S.V.P. 

Zondag 26 januari: Derde zondag door het jaar. 
Vrijdag 1 februari: 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 2 februari: Maria Lichtmis, Feest van de Opdracht van de Heer. Dag van het 
Godgewijde leven. In de Eucharistieviering van 18.00 uur vindt de zegening van de 
kaarsen plaats 
Zondag 3 februari: Vierde zondag door het jaar. Vastenavondszondag. 
Tevens vieren we op 3 februari de gedachtenis van de heilige Blasius. In alle HH. Missen 
van dit weekend wordt aan de kerkgangers de Blasiuszegen gegeven, ter afweer van keel- 
en andere ziekten. 
Op Carnavalsmaandag en –dinsdag vervalt de avondmis van 19.00 uur in de Petruskerk 
Woensdag 6 februari: Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag, begin van de 
Veertigdagentijd. Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend en aan de gelovigen het 
askruisje uitgereikt. 
In de Veertigdagentijd:  elke vrijdag om 19.30 uur Kruisweg in de St.Petruskerk  
   elke zondag om 16.30 uur Versperdienst in de St.-Petruskerk 
Zondag 10 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd 

Maandag 11 februari: Gedachtenis van O.L. Vrouw van Lourdes: 150-jarig jubileum 
van de verschijningen van de Maagd Maria aan Bernadette. Werelddag voor de Zieken. 
Zondag 17 februari: Tweede zondag van de Veertigdagentijd  
Woensdag 20 februari: Sterfdag van deken Tijssen 
Vrijdag 22 februari: Feest van Sint Petrus’ Stoel, patroonsfeest van de Petruskerk. 
Zondag 24 februari: Derde zondag van de Veertigdagentijd.   
Na de H.Mis van 9.30 uur in de Michielskerk wordt op de Algemene Begraafplaats een 
eerbetoon gebracht aan de troubadour Jo Erens, die op deze dag precies 80 jaar geleden in 
Sittard geboren werd. Tevens herdenking van de sterfdag van deken Tijssen. 
Zondag 2 maart: Halfvasten, Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Zondag “Laetare”. 
Aan het eind van de Eucharistieviering van 8.30 uur in de Michielskerk vindt 
traditiegetrouw de zegening plaats van de krombroodjes, die na de Mis aan de kerkgangers 
worden uitgedeeld. De H.Mis van 11.30 uur is een speciale Gezinsmis, opgeluisterd door 
ons Jeugdkoor:  alle grote en kleine mensen van harte worden uitgenodigd! 
Vrijdag 7 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-
gebondenen. Ook vandaag Wereldgebedsdag. 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
op vrijdag 29 februari 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 26 januari 
 HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 
18.00 uur plev voor Philomène Paques-
Cals, voor de voorspraak van Deken Tijssen 
voor een bijzonder ziektegeval; nadienst 
Betje Colaris-Spetgens, Gerrit Goertz, Jan 
Janssen, Mia Rutgers-Hulst, Truus Jessen-
Janssen, Pierre Meisen (Jeugdkoor) 
Zondag 27 januari 
 Derde zondag door het jaar 
11.30 uur plzwd; gestplev overl. ouders 
Busard-Helwegen, overleden echtpaar 
Ritzen-Merckelbagh, Corry Strijbos; 
pljrd Armand Verhoeve en Alice Verhoeve-

Cremers, Antoinette Gruisen-Hendriks; 

plev voor Miny Reijnders-Kuijpers 

(Petruskoor) 
Maandag 28 januari 
 H. Thomas van Aquino, priester en 
kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur ev voor Cor Fischer, voor ouders 

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
Dinsdag 29 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 

Hoenen; ev voor fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks, echtp Keymis-Buyink  
Woensdag 30 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor overleden ouders Meerts, tev H. 
Antonius 
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 31 januari 
 H. Johannes (Don) Bosco, priester  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

 

19.00 uur ev voor levende en overleden 

familie Nikolava-Kangva 
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 1 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur gestev Clara Dohmen, tev van 

het H. Hart van Jezus; ev tev HH. Priesters 

en voor de vrede  

Zaterdag 2 februari 
 Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom 

18.00 uur plev voor de levenden en 

overledenen vd fam Dieteren en de fam 

Hellbach, voor Philomène Paques-Cals, 

voor de voorspraak van Deken Tijssen voor 

een bijzonder ziektegeval; nadienst Mia 

Rutgers-Hulst, Truus Jessen-Janssen, Pierre 

Meisen (samenzang) 
Zondag 3 februari  
 Vierde zondag door het jaar 

11.30 uur 1
e
 pljrd José Kleynen-Cals en 

gestpljrd overl echtgenoot Sef Kleynen en 

overl ouders Martens-Kleynen; gestev overl 

ouders Nohlmans-Deuss; pljrd  overl ouders 

Kersten-Stoffels (samenzang) 
Maandag 4 februari 
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor 
allen, die in ons bisdom en in de parochies 
zijn gesteld om leiding te geven  
19.00 uur vervalt 
Dinsdag 5 februari 
 H. Agatha, maagd en martelares 
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur vervalt 
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Woensdag 6 februari, Aswoensdag  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev ter ere van St. Joseph v goede gezinnen 

en de moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev overl. echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen,  

levende en overl leden van C.V. Marotte 

Zitterd; ev voor overl ouders Janssen-

Donners, Sjang Jessen (samenzang) 
Donderdag 7 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Fine Close; ev voor fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 8 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestpljrd Theo Meulenberg; ev  

voor ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 9 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

18.00 uur plzwd Mia Rutgers-Hulst; pljrd 

ouders Wijshoff-Bormans, Joep Kamp; plev 

voor Philomène Paques-Cals, levende en 

overleden leden kapel ‘Hel en Valsj’, voor 

de voorspraak van Deken Tijssen voor een 

bijzonder ziektegeval; nadienst Truus 

Jessen-Janssen, Pierre Meisen (samenzang)  
Zondag 10 februari 
 Eerste zondag van de Veertigdagentijd 

11.30 uur plzwd Gerrit Goertz, Jan 

Janssen; gestpljrd overl echtp Van Neer-

Schurgers, ouders Pierre Schols-Klinkers en 

zoon Pierre, overl echtp Meulenberg-

Pennings; gestplev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; pljrd Lies 

Meuwissen-Schmeits; plev Miny Reijnders-

Kuijpers  (Vocaal Ensemble Alouette) 

16.30 uur Vespers 
Maandag 11 februari 
 O.L.Vrouw van Lourdes 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria 

Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen 
Dinsdag 12 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans; ev voor fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks,  

ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
Woensdag 13 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen  

Donderdag 14 februari 
 HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, 
bisschop, patronen van Europa 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overleden 

leden van fam. Janssen-de Ponti 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 15 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 
Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-
Kissels 

19.00 uur gestev Corry Close en familie,  

overleden echtpaar Meulenberg-Kleuters; 

tev HH. Priesters en voor de vrede 
19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 16 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
18.00 uur  pljrd echtp Damoiseaux-
Kusters, Christien Moling-Ubben; plev 
voor Philomène Paques-Cals, voor Jacques 
Brouwers; voor de voorspraak van Deken 
Tijssen voor een bijzonder ziektegeval; 
nadienst Truus Jessen-Janssen, Pierre 
Meisen (Jeugdkoor) 
Zondag 17 februari  
 Tweede zondag v.d. Veertigdagentijd 

11.30 uur plzwd Audrey Houben-Brands; 

gestpljrd Tiny Hoogenberk; gestplev 

overleden ouders Eyckeler-Buijzen en 

dochter Marijke; pljrd Frans Engelen; plev 

overl familieleden Pier-Weijzen 

(Petruskoor) 

16.30 uur Vespers 
Maandag 18 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor de overledenen van de families 

Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Dinsdag 19 februari   
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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19.00 uur ev voor echtp Keymis-Buyink,  

voor Piet Kox en Piet van Gellekom 

Woensdag 20 februari                         

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

tev Deken Tijssen (vw zijn sterfdag) 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen; ev voor overleden ouders 

Kleikamp-Lemmens 
Donderdag 21 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Vrijdag 22 februari  
 Sint Petrus’ Stoel, patroonsfeest van de 
parochie 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev voor ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke, fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 
19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 23 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

18.00 uur plzwd Pierre Meisen; 1e pljrd 

Philomène Paques-Cals; plev voor de 

voorspraak van Deken Tijssen voor een 

bijzonder ziektegeval (Jeugdkoor)  
Zondag 24 februari 
 Derde zondag v.d. Veertigdagentijd, 
 herdenking sterfdag deken Tijssen 

11.30 uur  plzwd Truus Jessen-Janssen; 

gestpljrd overl kandidaat-zalige pastoor-

deken Ludovicus Tijssen; gestplev overl 

echtpaar Meulenberg-Pennings, voor de 

zielenrust van Willy Karmelk Oremus en 

familie; plev voor Josette Meuwissen 

(samenzang)  

16.30 uur Vespers 
Maandag 25 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev overl echtp Van der Wiel-

Bronneberg 
Dinsdag 26 februari  
08.00 uur gestev Tiny Martens-Kleijnen  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 27 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 28 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 

Hoenen; ev voor ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke,  

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 29 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks, tev HH. Priesters en voor de vrede 
19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 1 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev voor Gertruda Dieteren-van 
Neer, voor de voorspraak van Deken 
Tijssen voor een bijzonder ziektegeval 
(Petruskoor) 
Zondag 2 maart 
 Vierde zondag v.d. Veertigdagentijd,   
 zondag “Laetare” 

11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en 

Maria Mager; pljrd Jacques Brouwers 

(Jeugdkoor)  

16.30 uur Vespers 
Maandag 3 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev de H. Geest voor allen, die in ons 
bisdom en in de parochies zijn gesteld om 
leiding te geven 

19.00 uur gestev overl. echtpaar Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
Dinsdag 4 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur ev voor ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke 

Woensdag 5 maart  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven   

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  
Donderdag 6 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev Fine Close ; ev fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
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Vrijdag 7 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus;  

ev overl ouders Smeets-Renkens en Mieke 
19.30 uur Kruisweg 

 

Zaterdag 8 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels; ev voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom

ST. MICHIELSKERK 

Zondag 27 januari 
 Derde zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev fam Storms-Zinken; 

pljrd Nico Schrijen; voor Sjors Hoofwijk 

(samenzang) 
Zondag 3 februari 
 Vierde zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; ev J.W. 

Limpens-Houben; voor Sjors Hoofwijk 

(samenzang) 
Zondag 10 februari 
 Eerste zondag v.d. Veertigdagentijd 

08.30 uur plev voor Piet Kox en Piet van 

Gellekom 

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

M. Schmeits; plev voor Nenette Oosterwijk-

Corbeij; voor Sjors Hoofwijk (samenzang) 
Zondag 17 februari 
 Tweede zondag v.d. Veertigdagentijd 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

F.Lemmens 

09.30 uur gestpljrd overl ouders en 

grootouders Christofoli-Pezzot en zoon 

Aldo, Corry Wetzels-Wilms; voor Sjors 

Hoofwijk (samenzang) 

Zondag 24 februari 
 Derde zondag v.d. Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev J. en J. Derrez, fam. 

Willems-Daemen; plev voor Jo Erens (vw 

80
e
 geboortedag); voor Sjors Hoofwijk 

(samenzang) 
Zondag 2 maart 
 Vierde zondag v.d. Veertigdagentijd, 
 zondag “Laetare” 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
plev voor de overleden en levende leden 
van het Krombroodrapencomité 
09.30 uur plzwd Sjors Hoofwijk; pljrd 
Conrad Kleuters en Maria Kleuters-Stassen 
(samenzang)

 

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

Zondag 27 januari 
 Derde zondag door het jaar 
10.30 uur voor zegen en gezondheid, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 29 januari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 30 januari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 31 januari  
 H. Johannes (Don) Bosco, priester  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor 
genezing voor een zieke schoonzus 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor familie G. Joosten en voor Margriet 
Roebroek en haar familie 
Vrijdag 1 februari 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, tot 
intentie van Henk en Marie Ensink-Essink  
Zaterdag 2 februari 
 Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor overleden ouders Lebens 
Zondag 3 februari 
 Vierde zondag door het jaar  
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen, voor alle levende en overleden leden 
vd Aartsbroederschap, voor goede genezing 
na hartoperatie 
Dinsdag 5 februari 
 H. Agatha, maagd en martelares 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 6 februari, Aswoensdag 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
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Donderdag 7 februari 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor 
genezing voor zieke schoonzus  
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor familie G. Joosten-Gonera 

Vrijdag 8 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 9 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen, tot 
intentie van Henk en Marie Ensink-Essink 
Zondag 10 februari 
 Eerste zondag v.d. Veertigdagentijd  
10.30 uur zeswekendienst voor Betje 
Colaris-Spetgens; voor alle leden en overl 
leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 12 februari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 13 februari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 14 februari  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans  
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor Gerrit Goertz 

Vrijdag 15 februari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 16 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 17 februari  
 Tweede zondag v.d. Veertigdagentijd 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 19 januari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 20 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 21februari                          
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor  overl 
echtp Caulfield-Tholen 

10.30 uur jaardienst voor Niel Coen, voor 
Gerrit Goertz 

Vrijdag 22 februari 
 Sint Petrus’ Stoel 
08.30 overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 23 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 24 februari 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen,   
Dinsdag 26 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 27 februari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 28 februari 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor Gerrit Goertz 
Vrijdag 29 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 1 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 2 maart   
10.30 uur voor alle levende en overleden 
leden vd Aartsbroederschap, jaardienst voor 
Leonie Corbeij en haar man Math Corbeij 
Dinsdag 4 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 5 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 6 maart 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor Gerrit Goertz 
Vrijdag 7 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 8 maart 
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 27 januari: 3e zondag door het jaar    Kinderkoor 
10u30 nadiensten: Theo Jansen; Annie Tummers-Dieteren; Jan Daelmans 
Dinsdag 29 januari 
 9u00 tev. H.Bernadette 
Donderdag 31 januari: H.Johannes (Don) Bosco, priester 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag  3 februari: 4e zondag door het jaar 
10u30 Zwd. Theo Jansen; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;  

 nadiensten: Annie Tummers-Dieteren; Jan Daelmans 
Woensdag  6 februari: aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag) 
 9u00 Christien Linssen 
Donderdag  7 februari   
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 10 februari: 1e zondag van de 40-dagentijd 
10u30 1e jrd. Leen Brouwers-van Halbeek; gest.jrd. Maria Deuss; jrd. Lorenz Ehlen, 

 ouders en schoonouders; oud. Hendriks-Ubachs    
 nadiensten: Annie Tummers-Dieteren; Jan Daelmans 

Dinsdag 12 februari  
 9u00 gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag 14 februari: HH.Cyrillus,monnik,en Methodius,bisschop,patr.v.Europa 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 17 februari: 2e zondag van de 40-dagentijd   Schola Gregoriana Sittardiensis  
10u30 Gest.jrd. Elly Bisschops-Wessels    

 nadiensten: Annie Tummers-Dieteren; Jan Daelmans 
Maandag 18 februari: H.Bernadette, patrones v.d.parochie 
19u00 gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette; gest. H.Mis tev.H.Bernadette 
Donderdag 21 februari:  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 24 februari: 3e zondag van de 40-dagentijd Bernadettekoor 
10u30 nadiensten: Annie Tummers-Dieteren; Jan Daelmans 
Dinsdag 26 februari  
 9u00 tev. H.Bernadette 
Donderdag 28 februari:  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag  2 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd    Kinderkoor 
10u30 Zwd. Annie Tummers-Dieteren; jrd.ovl.oud. van Tilburg-Kusters 
Dinsdag  4 maart: H.Casimirus 
 9u00 Gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag  6 maart:  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
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GEDOOPT 
Op 23 december werd gedoopt: Gwen Klinkers, Baandert 40 
Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de 
hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen. 
 
OVERLEDEN 
12 januari: Annie Dieteren-Tummers (83 jaar), Odasingel 227 
15 januari: Jan Daelmans (87 jaar), Lemborgh (voorheen W.Goossensstraat 31) 
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
KERKBALANS 2008: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE  
In de maand januari vindt ieder jaar de landelijke Actie Kerkbalans plaats. Dan wordt uw 
aandacht gevraagd voor de financiële kant van de parochie. Zie voor meer informatie de 
teksten elders in dit parochieblad. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 
157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard. 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op de vrijdagen 1 februari en 7 maart (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 (de donderdagen 31 

januari en 6 maart) wordt deze in de rest van de parochie rondgebracht.  
 
BLASIUS-ZEGEN 
De Blasiuszegen kunt u ontvangen op zondag 3 februari in de H.Mis van 10.30 uur.  
 
MEDISCHE PROJECTEN IN DE MISSIE  
Op zondag 3 februari is de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van medische projecten 
in missielanden. Na de H.Mis van 10u30 is er collecte aan de kerkdeur.  
 
ASWOENSDAG 
Aswoensdag 6 februari a.s. is 's morgens om 9 uur een H.Mis in de Bernadettekerk, waar 
het askruisje ontvangen kan worden. 's Avonds om 19 uur kunt u terecht in de H.Mis in de 
Petruskerk. Carnavalsdinsdag vervalt in de Bernadettekerk de H.Mis! 
 
KINDERWOORDDIENST 
Op de zondagen 10 en 24 februari is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoorddienst. De 
kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.  
 
FEEST VAN DE H.BERNADETTE 
De Bernadetteparochie viert jaarlijks op 18 februari het feest van de H.Bernadette. Daarom 
is op maandag 18 februari om 19 uur een H.Mis. Op dinsdag 19 februari vervalt de H.Mis 
om 9 uur. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Maria in Lourdes aan Bernadette is 
verschenen. De eerste keer was dat op 11 februari 1858. De Kerk viert dan ook ieder jaar op 
11 februari het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Bij de derde verschijning op 18 
februari 1858 spreekt Maria voor het eerst tot Bernadette, en dat is de reden van de viering 
van het feest van de H.Bernadette op deze dag in Lourdes, en ook in de Bernadetteparochie. 
 
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. 
 



PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H. BERNADETTE  –  H. PAULUS 19  

 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 

3
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 26 jan 19.00 u. Patroonsfeest H. Paulus - OLV van Lourdes 
maandag 28 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 
woensdag 30 jan 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
  

  
  

 
4

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 2 feb 19.00 u. OLV van Lourdes         ♬  Pauluskoor 

maandag 4 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 6 feb 19.00 u. Aswoensdag 

 
1

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 9 feb 19.00 u. Jrd Piet Klinkers (en verjaardag) 

Jrd Frans Thissen                     ♬ Pauluskoor 

maandag 11 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 13 feb 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
2

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 16 feb 19.00 u. Jrd Annie Derhaag-Meulenberg en v Truus Leenders-Streukens 
Jrd Dora Hochstenbach –Vos;      ♬ Pauluskoor 

maandag 18 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 
woensdag 20 feb 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
3

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 23 feb 19.00 u. OLV van Lourdes   
maandag 25 feb 19.00 u. OLV van Lourdes  
woensdag 27 feb 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
4

E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 1 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes   
maandag 3 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes  
woensdag 5 mrt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
  

 

 

Overleden 
No Schuring, Reigerstraat 2, 69 jaar 

Annie Köster-Cremers, Bradleystraat 23, 88 jaar 

Jo Sleypen, Jozef Postmesstraat 4, 63 jaar 

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer.
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie 
Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden. 

Donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 u. geopend voor stil gebed. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 23 februari bij: 

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

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

 

 

 
 
Geef aan Actie Kerkbalans als de Kerk u lief is 
Waar zouden we zijn zonder de trein?  

Zo luidt de bekende slogan van de Nederlandse Spoorwegen.  

Maar waar zouden we zijn zonder de Kerk? Steeds vaker valt te lezen dat moderne mensen 

heel erg genteresseerd zijn in religie, maar niet in het instituut Kerk. Dat is jammer, omdat 

de Kerk véél meer is dan zomaar een instituut. 

 De Kerk is op de eerste plaats een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door het 

evangelie van Jezus Christus en Hem willen navolgen. De Kerk vraagt ook keer op keer 

aandacht voor waarden en normen die gebaseerd zijn op het evangelie en die een 

samenleving menswaardig maken. Óók voor mensen die zelf niet actief bij de Kerk 

betrokken zijn. De Kerk is soms vóór, maar ook heel vaak achter de schermen betrokken bij 

sociale projecten en de zorg voor mensen. En ten slotte zijn kerkgebouwen oases van rust in 

onze snelle en jachtige samenleving. 

 De Kerk - als gemeenschap, instituut of gebouw - is van onschatbare waarde voor de 

samenleving. De Kerk kan die rol alléén blijven vervullen met uw steun.  

Daarom vragen we elk jaar in januari uw aandacht voor de Actie Kerkbalans. Dat is één van 

de belangrijkste inkomstenbronnen van onze parochie. Kerken krijgen in Nederland géén 

steun van de overheid. De parochie wordt niet gefinancierd door de paus of de bisschop, 

maar is afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. Geloven is gratis. Maar het onderhoud van 

de Kerk kost wel geld en het werk van de priesters en hun medewerkers ook. Daarom: gééf 

aan de Actie Kerkbalans als de Kerk u lief is. Door uw bijdrage kan de Kerk haar 

waardevolle werk blijven doen! 

In dit parochieblad vindt u een acceptgiro en behalve het bedrag en uw rekeningnummer 

niet uw naam vergeten a.u.b!! 

    

 
  

  

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 – Rabobank 147607558 

o.v.v. kerkbijdrage H. Paulusparochie 

 


