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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 19 april 2008. 
     

 

 

  HOOPVOL    

Jezus’ woestijntocht gaan 

en vaster gaan vertrouwen, 

biddend in ’t leven staan, 

in aandacht niet verflauwen. 

 

Weer doen wat Jezus zegt, 

onze daden diepte geven; 

eenvoudig, goed en echt 

met open handen leven. 

 
 

 

NAAR   PASEN 
 

  

Horen wat Jezus vraagt, 

Gods wil laten geschieden 

en doen wat Hem behaagt; 

het kwaad geen kansen bieden. 

 

Weer zien wat Jezus deed, 

de arme niet vergeten 

en ons door mensenleed 

steeds opgeroepen weten. 
  

  
  

 GAAN 

                  (Frans Weerts)    
 

         

 Bij ’t kruis van Jezus staan, 

 zijn wijze woord bewaren, 

 hoopvol naar Pasen gaan 

 en zijn vrede daar ervaren. 
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MET PASEN OMARMT HIJ ONS VANAF HET KRUISHOUT. 

Oude foto’s en oude films, meestal zwart/wit, kunnen soms bepaalde levenswaarden 

scherp onder onze aandacht brengen. Misschien komt het door de zwart/wit tegenstelling 

waardoor beter en heel scherp ons een weergave wordt aangeboden. Kleuren kunnen de 

zaken soms verdoezelen of nog mooier maken dan het is. Het is soms verrassend hoe een 

filmer, fotograaf met zwart/wit meer diepgang kan overbrengen.  

De oude zwart-wit film “Marcellino, brood en wijn” (1955) laat ons zo de belevenissen 

zien van een klein kind dat opgroeide in een Italiaans klooster bij de paters Capucijnen. 

Hij werd als baby te vondeling gelegd aan de kloosterdeur en de paters namen hem zolang 

op. De kleine Marcellino leefde in het klooster, hielp broeder “Pap” in de keuken, broeder 

“Meester” gaf hem les, en zo werd hij groot als een kleine kloosterling in een sfeer van 

vroomheid en eenvoud. Maar soberheid alom. Als kind kreeg hij natuurlijk een grote 

eerbied mee voor het geloof en met name voor Jezus Christus in de Eucharistie. Met de 

paters bad hij elke dag in de kapel en aan tafel. Een echt gezinsleven in een klooster. De 

wees Marcellino ondervond grote geborgenheid temidden van al die mannelijke opvoe-

ders. Zijn nieuwsgierigheid bracht hem op een zekere dag bij een grote trap in het 

klooster die naar de zolder leidde. De paters hadden hem verboden die trap op te gaan en 

op zolder te gaan kijken. Dat was te gevaarlijk. Maar naarmate hij opgroeide en ouder 

werd, ging die trap een uitnodigende en uitdagende rol in zijn leven vervullen. Elke keer 

sloop hij enkele treden naar boven en dan rende hij vlug weg…..  tot de dag kwam dat hij 

de zolderdeur opendeed. Daar zag hij temidden van de zolderrommel een groot houten 

kruis met daarop de lijdende Jezus afgebeeld. Marcellino was natuurlijk zeer vertrouwd 

met deze beeltenis. En toen hij deze ontdekking deed, ging hij dan heel vertrouwd op een 

grote leunstoel bij Jezus zitten. Er ontstond een intiem gesprek tussen Jezus en Marcel-

lino. De buitenstaander zegt natuurlijk: Marcellino hield een monoloog! Maar voor 

iemand die zijn eigen (jeugd)geloofservaring inbrengt, is dit heel natuurlijk. Ongedwon-

gen praat Marcellino met Jezus en als hij aan Jezus vraagt of Hij honger en dorst heeft, 

wacht Marcellino het antwoord niet af en rent al heel snel en stil de trap af en kijkt in de 

keuken of er iemand is en “steelt” wat brood en neemt een beker water voor Jezus mee. 

Zo zien we in de film een prachtige weergave van verbondenheid groeien tussen het kind 

Marcellino en Jezus. En met de dag groeit die verbondenheid van deze wees met Jezus, 

Gods Zoon. Deze Marcellino, opgegroeid in liefde tussen al die vaderlijke paters, mist 

een wezenlijk aspect van de liefde.  Daarom vertrouwt Marcellino Jezus zijn hartenwens 

toe. Jezus vraagt er ook naar -  en tijdens dit gesprek is een van de paters achter Marcel-

lino aangelopen en luistert aan de zolderdeur mee. Vol verwondering vraagt hij zich af 

aan wie Marcellino dit brood eigenlijk geeft. Dan hoort hij Marcellino tegen die vreemde 

zeggen dat hij zo graag zijn moeder wil zien. Als de pater de zolderdeur opent omdat hij 

niets meer van het gesprek hoort, ziet hij de kleine Marcellino op de grote leunstoel zitten 

met een diepe glimlach: Marcellino is gestorven! Beter gezegd: Marcellino heeft het 

grootste geluk verworven: hij heeft zijn moeder in de hemel gevonden, dankzij de 

liefdevolle omarming van Jezus. 

Aan deze film denk ik vaker met vreugde terug. Eind vijftiger jaren werd ze in onze 

bioscopen gedraaid en trok volle zalen. Als kapelaan, maar ook nog een paar jaar geleden, 

draaide ik deze film voor de jongeren en ik was verbaasd dat ze met enthousiasme deze 

film volgden. Ook nu nog! Dat komt natuurlijk door de uitzonderlijke kwaliteit van de 
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regisseur om enkel in zwart/wit zo’n diepgang van het geloof met de eenvoud van het 

dagelijkse leven te combineren. Dat is natuurlijk groots. Het snijdt het godsdienstig 

probleem aan van alle tijden: "Voorwaar ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine 

kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht 

zoals dit kind, is de grootste in het rijk der hemelen" (Mat. 18, 3-4). 

Pasen nadert. Met Kerstmis bogen we ons over het Kerstkind, neergelegen in een kribbe. 

Nu buigt de Heer zich naar ons! De inhoud van het verhaal in deze film kan ons helpen. 

Ergens hebben we allemaal “het kind” in ons nog zitten dat stilletjes voorbij loopt aan de 

kerkdeur, de zolderdeur bij Marcellino. Sommige laten zich prikkelen door die kerkdeur, 

anderen lopen eraan voorbij, door onverschilligheid, drukte of om welke reden dan ook! 

Marcellino had er vreugde in: hij zette zijn ontdekkingstocht voort. U en ik zitten ook in 

een wereld met glamour en alle schittering, en dat kan ons afleiden van de zoektocht die 

we in onze jeugd – via onze ouders – zijn begonnen.  

Soms zie ik het signaal dat men “af” wil van wat ons vroeger werd meegegeven aan 

geloof en zedelijke waarden. Er zijn soms felle debatten tussen gelovigen onderling en 

dan is het opvallend dat men precies weet wat ze ons hebben wijsgemaakt, maar kennis 

van en diepgang aan geloof is er nauwelijks. …  je kunt je afvragen of zulke mensen wel 

tot een evenwichtig oordeel kunnen komen. Echt geloof wordt beproefd. Kerkelijkheid is 

de uiting van zo’n geloof. Ik hoor vaker mensen zeggen dat ze jaloers zijn op ouderen die 

zomaar  Godsvertrouwen konden uitstralen. Marcellino had een ontvankelijkheid waar we 

nog jaloers op kunnen zijn. Geloven als een kind ……….  Daar verwijst Jezus naar, niet 

naar kinderachtigheid, maar naar kinderlijke eenvoud van geloof. 

Vieren we Pasen met de blijheid van een kind. Dan groeit ons geloof in de Verrezen Heer. 

Zalig Pasen!       Deken W. van Rens  

GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor 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.’ Voor april luidt de intentie: ‘Wij bidden dat christenen, ook in de moeilijke 
en ingewikkelde omstandigheden van de hedendaagse maatschappij, niet moe worden om 
met hun leven duidelijk te laten zien dat de verrijzenis van Christus bron van hoop en 
vrede is.’ 

☺ WIJ FELICITEREN …      de heer Frans Tummers !! ☺ 

Op zaterdag 1 maart jl. mocht de heer Frans Tummers, woonachtig in Limbrichterveld, 
uit handen van deken W. van Rens de pauselijke onderscheiding  

Pro Ecclesia en Pontifice in ontvangst nemen. 
De heer Tummers was van december 1995 lid van het kerkbestuur van de Paulusparochie  
en vanaf 1999 lid van het gezamenlijk kerkbestuur van de Parochies H.Petrus/H.Michael,  
H.Bernadette en H.Paulus. Al vanaf de bouw van de Pauluskerk zet hij zeer actief in voor 
voor het welzijn van de H. Paulusparochie, zowel wat de parochianen als wat het 
kerkgebouw betreft. Ook is de heer Tummers vanaf begin jaren negentig lid van de 
Broederschap Sittard-Kevelaer en sinds 2000 voorzitter hiervan. Proficiat!
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN?  XXIX 
 
In zijn eerste testament, te Susteren opgemaakt, had deken Tijssen bepaald, dat al wat hij 
aan kleren, linnen en beddengoed had, bij zijn dood aan de armen geschonken moest 
worden. “In de eeuwigheid zal het een troost voor me zijn te weten dat mijn kleren door 
de armen gedragen worden”, had hij eraan toegevoegd. Was zijn beurs leeg en zijn 
keuken- en linnenkast zonder voorraad, dan ging hij bedelen bij anderen. En bedelen dat 
kón hij!Maar bedelen als een heer; en nooit voor zichzelf; altijd voor anderen. Voor werk 
ging hij bedelen bij de werkgevers, bij de Mijndirecties, bij de Spoorwegen. Minstens 
twintig keer ben ik met hem naar Heerlen, naar Maastricht en naar Utrecht geweest. En 
het was altijd om werk. Of om bij de grote bazen en de rechters ten gunste van de zijnen 
te pleiten. Dan hoorde ik de heren al op voorhand zeggen: Zo mijnheer pastoor, komt u 
weer voor een van uw ‘heiligen’ van Susteren? Dan glimlachte de pastoor. En was die of 
die werkman, die of die smokkelaar, die of die stroper, die of die dronkaard of delinquent, 
altijd weer véél beter dan men van hem dacht. Dan had die, hoe weinig goeds hij 
overigens bezat, toch altijd nog zulk een brave moeder of zo’n oppassende vader. En de 
zaak was dan gewoonlijk, zoals niet geheel en al, dan toch voor een groot deel gewonnen! 
Na de dood van pastoor Tijssen zei een chef van de Mijnen: “Aan hem hebben wij de 
goede geest onder onze mijnwerkers te danken.” Hoe dikwijls ook is, met name de 
directeur  niet gezwicht voor de man die onweerstaanbaar was, als hij ter liefde Gods voor 
zijn beschermelingen opkwam 
Overtuigd als hij ervan was dat, vooral in de zielzorg, alles van de Genade en derhalve 
van het gebed afhangt, toog hij in 1918, toen het geloof in Limburg  meer en meer in de 
branding geraakte, naar monseigneur Schrijnen om zijn bisschop toestemming te vragen 
tot het stichten van een klooster van contemplatieve zusters: een droom van hem, die door 
zijn overplaatsing naar Sittard onderbroken werd, doch die hem ook als pastoor-deken 
van Sittard niet los zou laten. Zichzelf heiligend, liet hij persoonlijk geen enkel middel 
onbeproefd om zijn parochianen te heiligen. Door zijn gebed, zijn versterving, zijn heilig 
voorbeeld op de eerste plaats. Vervolgens door zijn onderricht, zijn catechismus, zijn 
preken die eenvoudig, praktisch en van hart tot hart waren. Meegesleept door zijn 
bezieling, bloeiden zijn congregatie, zijn Heilige Familie, zijn Erewacht; kwam onder zijn 
parochianen de veelvuldige heilige communie in trek en kon men in Susteren de huizen, 
waar het H. Hart niet geïntroniseerd was, op de vingers van één hand tellen. 
Laat, nadat ik mijn persoonlijke visie op de man Gods heb gegeven, ook mijn broer aan 
het woord: “Pastoor Tijssen was een echt vrome, ijverige, heilige priester. Hij was in onze 
tijden en omstandigheden voor Limburg een tweede pastoor van Ars, van wie hij een 
groot vereerder was.” “Men dacht de Heiland zelf te zien rondgaan onder zijn volk, met 
eenzelfde groot begrip voor menselijke zwakheden en tekorten als Onze Heer. Die men 
immers óók verweten heeft, dat de zondaars zijn troetelkinderen waren,”aldus zuster 
Wouters. De vraag, of pastoor Tijssen ook nederig was, is dan na al het voorafgaande, 
volkomen overbodig.  

                                                                                           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 één 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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 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  

CHRISMA-MIS IN ROERMOND                woensdag 19 maart 

In alle kathedralen vindt op of rond Witte Donderdag een feestelijke viering plaats, 

waarin de HEILIGE OLIËN (de chrismata) gewijd worden, de oliën die het komende jaar 

gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten, zoals het doopsel, vormsel en het 

sacrament der zieken. Ook vernieuwen de priesters tijdens deze zogeheten Chrismamis 

hun wijdingsgelofte aan de bisschop.  

In ons bisdom wordt deze plechtigheid sinds een aantal jaren gehouden op de vooravond 

van Witte Donderdag, dit jaar dus op woensdag 19 maart. In aanwezigheid van de 

kanunniken, de dekens en een groot aantal andere priesters en diakens gaat bisschop 

Wiertz dan voor in een feestelijke Eucharistieviering in de Christoffelkathedraal aan de 

Markt in Roermond. Van veel parochies zijn er vertegenwoordigers aanwezig om aan het 

eind van de Mis de oliën in ontvangst te nemen. De plechtigheid begint om 19.00 uur en 

is voor iedereen toegankelijk.  
 

NACHTWAKE VOOR JONGEREN                   Witte Donderdag - Goede Vrijdag 

Onder het motto “Come, now is the time to worship” is er speciaal voor jongeren een 

gebedswake in de nacht van Witte Donderdag (20 maart) op Goede Vrijdag (21 maart) in 

de Munsterkerk te Roermond. De wake gebeurt afwisselend door de aanwezige jongeren, 

tussendoor is gelegenheid voor ontspanning of een dutje in aangrenzende ruimten. 

Plaats: Roermond  

Aanvang: do. 20 maart, 19.00 uur:  H. Mis met mgr. Wiertz (Heilige Geestkerk)  

  20.30 uur:  Uitstelling Allerheiligste (Munsterkerk)  

  tot 24.00 uur: Gelegenheid tot aanbidding voor iedereen  

  va. 24.00 uur: Nachtelijke aanbidding door jongeren. 

  08.00 uur:  Instelling Allerheiligste, ochtendgebed met   

   bisschop en aansluitend afsluitend ontbijt  
Sluiting: vr. 21 maart,  09.30 uur 

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

                

MEEVIERDAGEN HEILIG TRIDUÜM                 Witte Donderdag t/m Paaszondag 

Voor wie wil, biedt het Grootseminarie Rolduc de mogelijkheid om het Heilig Triduüm -

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- bezinnend en liturgisch mee te 

beleven met de seminariegemeenschap. 

Plaats: Grootseminarie Rolduc in Kerkrade  

Aanvang:  Witte Donderdag, 20 maart 

Sluiting:  Paasochtend, zondagmorgen 23 maart 

Meer info en opgave: j.vries@bisdom-roermond.nl of  045-5466888.  

mailto:jongeren@bisdom-roermond.nl
mailto:j.vries@bisdom-roermond.nl
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WJD-SYDNEY  
’Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn’ 

Vanaf nu ziet u bij dit WJD-nieuwsblokje het officiële logo voor 2008! 

Inmiddels is bekend dat er vanuit Limburg zo’n honderd mensen deze zomer aan de 

Wereldjongerendagen in Sydney zullen deelnemen. Op Palmzondag, de dag dat elk jaar 

de Wereldjongerendag in elk bisdom  gevierd wordt, zullen deze deelnemers een 30 km. 

lange sponsortocht gaan lopen, om zo de hoge deelnameprijs aan de WJD bij elkaar te 

sparen. Iedereen kan meesponsoren of de jongeren ondersteunen in hun wandeltocht door 

die dag zelf (een stuk) mee te lopen. De wandelaars vertrekken na een H.Mis met reis- 

 

zegen door mgr. De Jong om 9.00 uur vanaf de Caroluskapel in Roermond. 

Aankomst is gepland rond 16.30 uur bij de Gemmakapel in Sittard.  

 Voor meer informatie en aanmelden voor sponsoring of meelopen:  0475- 386756 

 

JUBILEA BISSCHOPPEN 
In het pastoraal themajaar van het wijdingssacrament 2008, vieren bisschop 

Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong het feit dat zij respectievelijk 

40 en 25 jaar geleden tot priester zijn gewijd. Daarom wordt op zondag 30 

maart om 11.30 uur een pontificale eucharistieviering gehouden in de Sint-

Christoffelkathedraal te Roermond, met muzikale medewerking van de 

Gemengde Zangvereniging Con Amore uit Weert, de Schola Cantorum van 

het Ward-Instituut en de Kathedrale Schola uit Roermond.  

Wilt u een cadeautje geven? Gevraagd wordt om een geldelijke bijdrage ten bate van het 

project ‘Home of Peace’, een opvanghuis voor geestelijk gehandicapte kinderen in het 

Indiase bisdom Kanjirapally, dat vorig jaar door bisschop Wiertz  zelf is bezocht. Giften 

kunt u overmaken op gironr 9899 t.n.v Missieburo Roermond te Roermond o.v.v. 

‘priesterjubileum’.  

 

   ROEPINGENZONDAG    zondag 13 april 

 

In 1964 werd de vierde zondag van Pasen door paus PaulusVI ingesteld als 

Roepingenzondag, een jaarlijkse biddag voor roepingen tot het priesterschap 

en het religieuze leven. Centraal in de vieringen op die zondag staat het 

evangelieverhaal van ‘De Goede Herder’ (Joh 10,1-10).  

Jezus zegt daarin: “Ik ben de goede herder.” Christus roept mensen op om 

Hem te volgen. Wordt op Roepingenzondag gesproken over een 

levensroeping, staat het verhaal van de Herder centraal.  

Mensen worden uitgenodigd om zelf eraan mee te werken dat ook in deze tijd jonge 

mensen ervoor kiezen om Christus zó te volgen dat ze als priester, diaken of als religieus 

willen gaan werken in onze kerkgemeenschap. Op Roepingenzondag bidden we dat jonge 

mensen kiezen voor een kerkelijk ambt of beroep.  
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 “De Kerk rekent op jou”, staat dit jaar op de affiches van Roepingenzondag. In het jaar 

waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor de vele prachtige kerkgebouwen en dat is 

uitgeroepen tot ‘Jaar van het Religieus Erfgoed’, wordt op Roepingenzondag de aandacht 

gericht op mensen die onze kerkgemeenschap dragen. De Kerk is immers meer dan een 

religieus erfgoed. Samen mogen we een kerkgemeenschap vorm geven waarin mannen en 

vrouwen Gods roepstem verstaan. Meer informatie vindt u op: www.roepingenzondag.nl. 

Tevens wordt deze dag voor de vierde maal de landelijke Open Kloosterdag gehouden. 

Onder het motto “Wat beweegt jou?” zetten ruim 60 kloosters hun deuren open, om 

belangstellenden te laten zien hoe zij als religieuzen hun roeping beleven. Welke 

kloosters in onze omgeving te bezoeken zijn, kunt u lezen op: www.openkloosterdag.nl 

 

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD      
op:  zaterdag 19 april van 10.00 - 12.00 uur 
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad 

 Pauluskerk – Limbrichterveld 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     

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,       

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

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

 

  

   

OVERLEDEN 

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 

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

 

http://www.roepingenzondag.nl/
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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 

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 

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

  

ZIEKENZALVING     woensdag 12 maart 
Wanneer ouderdom, ziekte en lijden op onze weg komen en meer en meer ons leven 

bepalen, worden wij ons steeds sterker bewust van de broosheid van ons bestaan. God 

vraagt ons ons leven in Zijn hand te leggen! Wie ernstig ziek is, mag op een bijzondere 

wijze Gods genade ontvangen. Christus, die zelf zijn leven geheel in handen van de Vader 

heeft gelegd, heeft ons het sacrament van de Ziekenzalving gegeven als krachtige hulp in 

de nood. Dit sacrament geeft heel de mens hulp en steun tot zijn heil, schenkt hoop en 

vertrouwen op God, sterkt tegen beproevingen en tegen angst voor lijden en dood. Het is 

bedoeld voor alle gelovigen die ernstig verzwakt zijn door ouderdom of ziekte, en het is 

één van de sacramenten die meerdere malen ontvangen kunnen worden.  

De zusters van Agnetenberg houden ieder jaar in de week vóór de Goede Week een 

Heilige Mis met ziekenzalving voor hun zieke en zwakke medezusters. Ook parochianen 

die graag de ziekenzalving willen ontvangen, zijn van harte welkom in deze viering,  

op woensdag 12 maart om 17 uur in de kapel in de Plakstraat. 

Wilt u, of wellicht een familielid, buur of kennis, graag aan deze Mis met zalving 

deelnemen, neemt u dan even contact op met de deken, kapelaan of één van de diakens. 

SINT JOEP            19 MAART   ⇨  15 MAART ! 

Elke Sittardernaar weet het: 19 maart Sint Joep! Op die dag vieren we het hoogfeest van 

de Heilige Jozef, bruidegom van de heilige Maagd Maria. Met activiteiten in de kerk én in 

de stad. Dit jaar echter valt 19 maart op de woensdag in de Goede Week. Voor de 

burgerlijke autoriteiten geen probleem; de befaamde Sint Joep-mèrt wordt gewoon 

gehouden op die woensdag de 19
e
.  De Kerk echter viert in de Goede Week geen 

heiligenfeesten; de liturgie van de dagen in de Goede Week gaat boven die van heiligen- 

of patroonsfeesten. Daarom wordt het hoogfeest van de heilige Jozef dit jaar naar voren 

verplaatst en in de kerk gevierd op zaterdag 15 maart. Om 9.30 uur is er in de St.-

Petruskerk een Eucharistieviering, opgeluisterd door het Dameskoor (dat overigens is 

uitgebreid met een aantal heren). De Mis van 8.00 uur vervalt deze dag.  

De avondmis van 15 maart staat al in het teken van Palmzondag en is een speciale 
gezinsmis, waarin de Communicanten van dit jaar zich aan de parochie zullen voorstellen. 
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VOLWASSENENDOOP IN PAASWAKE 

In de Plechtige Paaswake zullen de sacramenten van  

het heilig Doopsel, het heilig Vormsel en de heilige Communie worden toegediend aan 

mevrouw Nina Kleinjans en de heer Thaddeüs Oaikhenan 

Wij wensen hen Gods zegen en genade bij deze belangrijke stap!. 

HEILIGE MAAGD MARIA 
 

MARIA BOODSCHAP  -        25 MAART   ⇨  31 MAART 

Op 25 maart, negen maanden vóór het hoogfeest van de geboorte van de  

Heer, herdenken wij de aankondiging van Jezus’ komst door de engel 

Gabriël. Wij vieren deze dag het begin van onze verlossing, de vervulling 

van het profetische woord zoals dat in het evangelie wordt beschreven 

“Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen 

(Mt.1,23). Net als het feest van ‘Maria Lichtmis’ is ook deze dag eerst en 

vooral een feest des Heren. Om dit duidelijker te laten uitkomen, heeft 

men in de nieuwe latijnse boeken de oorsponkelijke benaming van dit feest hersteld: 

Hoogfeest van de “Aankondiging van de Heer”, in plaats van “Aankondiging aan Maria”. 

Dit jaar valt 25 maart op de dinsdag in het Paasoctaaf. De liturgie van de octaafdagen gaat 

boven die van andere feesten. Daarom wordt het Hoogfeest van Maria Boodschap dit jaar 

verplaatst naar de eerstvolgende ‘vrije’dag: maandag 31 maart. 

 

 

 

ZIEKENTRIDUÜM BANNEUX 

In dit jubileumjaar het Maria-bedevaartsoord Banneux bezoeken? 

Stg. Organisatie Limburgse Bedevaarten organiseert  

op woensdag 7 mei een dagbedevaart en  

van vrijdag 13 t/m dinsdag 17 juni een Ziekentriduüm,  

een geheel verzorgde 5-daagse bedevaart voor € 237,-- p.p. 
Voor info en opgave kunt u terecht bij  Mw. Gieskens, Mgr. Claessensstr. 33  4519039.  

Attentie: voor het Ziekentriduüm geldt: aanmelden vóór 1 april!) 

HEILIG UUR  

Op donderdag 3 april 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 april zijn dat de bewoners van de: Limbrichterstraat, De 

Limpensstraat, Linde, Lindenhof, Markt, Oude Markt, Misboekstraat, 

Molenbeekstraat, Nieuwstraat en de Odasingel. 
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VASTENAKTIE 2008  Geef voor Bangladesh 
 

 

Onder het motto “De wereld groeit als wij delen” is op Aswoensdag de jaarlijkse 

Vastenactie van start gegaan. In ons dekenaat is de opbrengst dit jaar bestemd voor een 

nieuw project in Bangladesh, waar Vastenaktie samenwerkt Caritas Bangladesh in het 

Zuidoosten. Informatie hierover vindt u achterin de kerk. Het project richt zich m.n. op  

1. verbetering van de verouderde landbouwtechnieken die de grond uitputten,  

2. verbetering van de kwaliteit van het onderwijs verbeteren; door o.a. lesmateriaal in          

  verschillende talen aan te bieden en leerkrachten trainingen te geven;  

3. verbetering van de gezondheidszorg; door het inrichten van gezondheidsposten waar 

 moeders terecht kunnen voor verloskundige hulp en kinderen voor hun inentingen. 
 

In onze kerken staan al weken de offerblokken van de Vastenaktie, en zoals u ziet, treft u 
in dit parochieblad weer het bekende Vastenzakje aan. Deze zakjes worden in de Goede 
Week, 17 t/m 22 maart, huis-aan-huis opgehaald. Een karwei waarin onze vrijwillige 
collectanten heel wat tijd en energie steken. Helpt u een handje mee door hen vriendelijk 
te ontvangen en het Vastenzakje al bij de voordeur klaar te hebben liggen! Overigens is 
hulp bij het ophalen óók nog zeer welkom. Hebt u in de Goede Week een paar uurtjes tijd 
om te collecteren, belt u dan even de administratie: 4512275.   

Denk in deze Vastentijd aan onze arme medemens en geef uw vastenoffer 

in het Vastenzakje 

in het offerblok in de kerk 

of via giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’ 

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

♫♫  BIJZONDER CONCERT COLLEGIAM AD MOSAM  ♫♪ 

  

Op donderdag 17 april om 20.15 uur 

in de St.-Petruskerk 

“Preludium tot het Slaapkamertje” 

Noordduitse Geestelijke Cantates 

van Barokensemble Collegium AD MOSAM 

Kleinkoor, Solisten en Orkest 
 

onder leiding van Huub Ehlen 

 

 

 

 

In deze prachtige nieuwe concertserie van Collegium AD MOSAM hoort u de mooiste 

vocale muziek van Buxtehude tot Bach, afgewisseld met preludia van de grootmeester 

zelf. Ook Knüpfer, Bruhns en Johann Christoph Bach komen aan bod. 

De titel van dit programma verwijst naar het thema van de Dood (het slaapkamertje), en 

de Tijd die daar kort aan vooraf gaat (preludium). Dit concertprogramma wordt, behalve 

in de Petruskerk, ook uitgevoerd in de St. Gertrudis- Kathedraal in Utrecht en de 

Amsterdamse Noorderkerk. 

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

donderdag 17 april om 20.00 uur, Stadsschouwburg: lezing door Antoine Bodar 
Info en kaarten à 25,00 bij dhr. Houtakkers 4517953. 

Kaarten à € 22,50  
(€ 20,- voor 65+/CJP/CKV)  
zijn verkrijgbaar via  

-de Uitbalie Stadsschouwburg  

 4524400  / uitbalie@sssg.nl 

-of Collegium AD MOSAM.  

 4520721  / info@admosam.nl 

mailto:uitbalie@sssg.nl
mailto:info@admosam.nl
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UW AANDACHT S.V.P. 

 BOETEVIERINGEN VOOR PASEN 
 Maandag  17 maart  19.30 uur  in de Petruskerk 

 Dinsdag    18 maart  19.30 uur  in de Bernadettekerk 

 Woensdag  19 maart  19.30 uur  in de Pauluskerk 
 
Zondag 9 maart: Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd. 
Woensdag 12 maart: om 17.00 uur H. Mis met Ziekenzalving in de kapel van de Zusters 
van de Plakstraat 
Zaterdag 15 maart: Hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige Maagd 
Maria, Sint Joep. De Mis van 8.00 uur vervalt; om 9.30 uur is er een H. Mis in de 
Petruskerk, opgeluisterd door het Dameskoor (Begrafenis- en Huwelijkskoor). 
Om 18.00 uur  in de St-Petruskerk gezinsmis met presentatie van de Communicantjes. 
Zondag 16 maart: Palm- of Passiezondag: aan het begin van alle vieringen  
wijding van de palmtakken en lezing van het palmevangelie van Matteüs. 

GOEDE WEEK  
Van 17 t/m 22 maart huis-aan-huis-inzameling van de Vastenzakjes! 
Maandag 17 maart: na de avondmis van 19.00 uur in de St.-Petruskerk: Boeteviering te 
voorbereiding op het Paasfeest, met aansluitend de mogelijkheid tot het persoonlijk 
ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.  
Donderdag 20 maart: Witte Donderdag: Wij vieren en gedenken de instelling van de 
heilige Eucharistie en het heilig Priesterschap door onze Heer Jezus Christus. Vanaf 16.00 

uur wordt de heilige Paascommunie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. Om 
19.00 uur wordt in de St.-Petruskerk voor de drie parochies gezamenlijk de Plechtige H. 
Mis van Witte Donderdag gevierd, met medewerking van het Michielkoor, waarna tot 
24.00 uur gelegenheid is tot stille aanbidding van het heilig Sacrament.  
Vrijdag 21 maart, Goede Vrijdag: Verplichte vasten- en onthoudingsdag.  

 

Wij vieren en gedenken het heilbrengende lijden en sterven van onze Heer 
Jezus Christus. Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk (óók in de Paulus- en 
Bernadettekerk) de plechtige Kruisweg. 
Om 19.00 uur in de St.-Petruskerk de plechtige liturgie van Goede Vrijdag 
met lezingen, lijdensverhaal, voorbeden, kruisverering en communiedienst 

Zaterdag 22 maart, Paaszaterdag of Stille Zaterdag: 
Om 21.00 uur begint de Paaswake (ook in de Pauluskerk), waarin de Paasboodschap van 
de Verrijzenis wordt verkondigd en uitgejubeld, en onze doopbeloften hernieuwd worden. 
Zondag 23 maart, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer. Wij vieren de 
Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, waarmerk en onderpand van onze eigen 
verrijzenis uit de dood. De Heilige Missen zijn als op zondag, met om 9.30 uur een extra 
Mis in de Pauluskerk 
Maandag 24 maart: Paasmaandag, Maandag onder het octaaf van Pasen. De Heilige 
Missen zijn als op zondag (géén extra Mis in de Pauluskerk); de avondmis van 19.00 uur 
vervalt. De H.Mis van 11.30 uur is een speciale Gezinsmis met medewerking van ons 
Jeugdkoor. Aansluitend zijn alle kinderen uitgenodigd mee te gaan paaseieren zoeken in 
het nieuwe ZMC-honk aan de Leijenbroekerweg. 
Dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 maart: Paasoctaaf: een week lang vieren wij het 
Hoogfeest van Pasen, van de Verrijzenis van de Heer. 
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Zondag 30 maart: Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag van de 
Goddelijke Barmhartigheid. Viering van het jubileum van mgr. Wiertz en mgr. De Jong 
Maandag 31 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap 

Vrijdag 4 april: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.  
Zondag 6 april: Derde Zondag van Pasen 
Zondag 13 april: Vierde Zondag van Pasen, Zondag van de Goede Herder, 
Roepingenzondag, Open Kloosterdag 
Donderdag 17 april: Concert Collegiam Ad Mosam in de St.Petruskerk; de avondmis en 
het Lof vinden plaats in de St. Michielskerk; lezing Antoine Bodar in Stadsschouwburg 
Zaterdag 19 april: Sam’s Kledingactie Mensen-in-Nood 
 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
op vrijdag 11 april 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 8 maart 
18.00 uur plev levenden en overledenen vd 
fam Dieteren en de famHellbach, José 
Kleynen-Cals en Philomène Paques-Cals (vw 
buurtbew en ondernemers Brandstraat); 
nadienst mw. F. Huijs-Doggen (samenzang) 
Zondag 9 maart 
 Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd 
11.30 uur gestplev echtp Arnoldts-Thissen, 

Lies Roppe en overledenen vd fam. Roppe-

Kissels; pljrd Gerrit Koenen; plev overl ou-

ders en broer Schmeitz-Ehlen, overl ouders 

Vichi-Galli, overl ouders Daniels-Colaris, 

dochter Jenny en zoon Jos (Petruskoor) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 10 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levende en overl leden fam 

Musolf-Nyssen; ev ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke 
Dinsdag 11 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev  
overl ouders Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 
19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van 
Loon; ev tev Antonius-Brood 
Woensdag 12 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 13 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans; ev voor fam Wyszenko, 

Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 14 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
voor het welslagen van een huwelijk 

19.00 uur gestev Corry Close en familie; 

tev  HH. Priesters en voor de vrede 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 15 maart 
 Hoogfeest H. Jozef, bruidegom van de  
 H. Maagd Maria 

08.00 uur géén Mis 

09.30 uur gestev Jo van Basten-Batenburg, 

voor zielenrust van past-deken mgr. Ben 

Janssen vanwege De Mander; ev voor overl 

ouders Joseph Brandts en Johanna Rouschop 

uit dankbaarheid (Dameskoor) 
18.00 uur Gezinsmis gestpljrd Jes 
Beaumont; 1

e
 pljrd Maria van Rooij-Faessen, 

pljrd voor Jo Tummers en dochter Vivian, Jo 
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van Mulken; plev Joep Kamp; nadienst mw. 
F. Huijs-Doggen (Jeugdkoor) 
Zondag 16 maart, Palm- of Passiezondag 
11.30 uur 1

e
 pljrd Immel Jasper; plev voor 

Miny Reijnders-Kuijpers, overleden 

familieleden Pier-Weijzen(samenzang) 
Maandag 17 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
overl ouders Kleikamp-Cremers 

19.00 uur gestev overleden ouders 

Kleikamp-Lemmens; ev voor fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks,  

ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 

19.30 uur Boeteviering 
Dinsdag 18 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev voor de overledenen vd fam Gieskens-
Muyres en Corbeij-Kerrens, uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Woensdag 19 maart 
08.00 uur ev voor Martin Meuwissen en 
dochter Josette, voor Sjang Jessen, voor 
Maria Bielders-Brouns 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 20 maart, Witte Donderdag 

PAASTRIDUÜM 

08.00 uur geen H. Mis 

19.00 uur gestplev Caulfield-Tholen, voor 

de zielenrust van pastoor-deken mrg. Ben 

Janssen, voor Jo van Basten-Batenburg 

(Michielkoor) 
Vrijdag 21 maart, Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg (samenzang) 

19.00 uur Kruisverering (samenzang) 
Zaterdag 22 maart, Stille Zaterdag 
HOOGFEEST VAN PASEN, Heilige Paasnacht 
21.00 uur Paaswake  gestplev voor de 
levende en overl leden vd fam Triepels-
Vermij en de fam Jansen-Renckens en voor 
Zef en Truus Triepels-Janssen; plev voor 
Mia Rutgers-Hulst (Petruskoor) 
Zondag 23 maart, Paaszondag,  
 Verrijzenis van de Heer   

11.30 uur gestpljrd overl fam. Mertens-

Pötsch, ouders Frits en Leonie Meulenberg- 

Schreurs; gestplev Lies Roppe en over-

ledenen vd fam Roppe-Kissels; pljrd overl 

ouders Jeu Tonglet en Maria Boonen en voor 

Tillie Kusters-Tonglet, Ton Schalkx en 

Juliëtte van Banning, Miny Reijnders-

Kuijpers; plev Tity Schelberg-Cortenraad 

(Petruskoor) 
Maandag 24 maart, Tweede Paasdag 
11.30 uur Gezinsmis  
plev Tity Schelberg-Cortenraad (Jeugdkoor) 
Dinsdag 25 maart 
 dinsdag onder het octaaf van Pasen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-past Eduard Hoenen, 

Marijke Eijgelshoven-Eyckeler; 1
e
 jrd em-

rector Nico Bitsch; ev tev Antonius-Brood 
Woensdag 26 maart 
 woensdag onder het octaaf van Pasen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters; ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 27 maart  
 donderdag onder het octaaf van Pasen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev  
v de overledenen vd fam Smeets-Bouwels 
19.00 uur gestev Math. Ronden, overledenen 

vd fam. Feron-Hoenen; ev voor fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks, ouders 

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 28 maart 
 vrijdag onder het octaaf van Pasen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur ev voor echtp Keijmis-Buyink, tev  

HH. Priesters en voor de vrede    
Zaterdag 29 maart 
 zaterdag onder het octaaf van Pasen 
08.00 uur gestev levenden en overledenen 

vd fam Bitsch-Lejeune 

18.00 uur gestpljrd voor Jean Willems, voor 

overl ouders en grootouders Van Acker-

Klinkenbergh en zoon Paul; gestplev voor 

levende en overl leden vd fam Thijssen en 

Sevens; pljrd echtp Op den Camp-Philippen; 

plev Gertuda Dieteren-van Neer, overl 

ouders Gieskens-Martens (samenzang) 
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Zondag 30 maart 
 Tweede zondag v Pasen, Beloken Pasen,   
 zondag vd Goddelijke Barmhartigheid 
11.30 uur plzwd mw. F. Huijs-Doggen; 

gestpljrd overleden ouders Kissels-van Neer 

en ouders Tossaint-Weerenbeck; pljrd Emile 

Wagemans, Wim Derks (Petruskoor) 
Maandag 31 maart 
 Hoogfeest vd Aankondiging vd Heer,  
 Maria Boodschap 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 
Dinsdag 1 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; tev 

de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid 

voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-past. Eduard Hoenen; ev tev 

Antonius-Brood 
Woensdag 2 april 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

ter ere van St. Joseph voor goede gezinnen 

en de moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur ev voor fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
Donderdag 3 april  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink 
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 4 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus 

Zaterdag 5 april 
08.00 uur ev voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom.  

18.00 uur gestplev overl ouders Beursgens-

Schörgers; plev levenden en overledenen vd 

fam Dieteren en de fam Hellbach, overl. 

echtelieden Schrijen-Tholen  (Jeugdkoor) 
Zondag 6 april 
 Derde Zondag van Pasen 

11.30 uur gestpljrd ouders Custers-Stassen,  

em. Pastoor Dominique van Eys, Mathieu 

Grijs, Mien Laumen; gestplev voor overl. 

ouders Damen-Colaris en dochters 

Francientje en Yvonne, overl ouders 

Eyckeler-Buijzen en dochter Marijke, 

voor de zielenrust van pastoor-deken mgr. 

Ben Janssen, de zielenrust van zijn ouders en 

broers en zusters, en de echtelieden Janssen-

De Ponti; pljrd voor Tiny Kleinjans en voor 

echtp Vroemen-Bemelmans (samenzang) 
Maandag 7 april 
 H. Johannes Baptista de la Salle, priester 
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 gestjrd Trude Zeekamp 
Dinsdag 8 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev tev Antonius-Brood 
Woensdag 9 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 
Donderdag 10 april  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 11 april 
 H. Stanislaus, bisschop en martelaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev  
overl ouders Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur tev HH Priesters en voor de vrede  
Zaterdag 12 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev Leonie Dieteren-Meyer, overl 
ouders Math en Fien Thissen-Janssen, plev 
José Kleynen-Cals en Philomène Paques-
Cals (vw buurtbew en ondernemers 
Brandstraat) (samenzang) 
Zondag 13 april 
 Vierde Zondag van Pasen, Zondag van 
 de Goede Herder, Roepingenzondag 
11.30 uur gestplev overl. fam Muyres-

Maessen (Petruskoor) 
Maandag 14 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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19.00 uur gestev Fine Close; ev ouders 

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
Dinsdag 15 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev t.e.v. Antonius-Brood, voor 

Piet Kox en Piet van Gellekom 
Woensdag 16 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 
voor Martin Meuwissen en dochter Josette  

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans; ev voor fam Wyszenko,  

Meerts en Hendriks 
Donderdag 17 april  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur Mis en Lof in St. Michielskerk 
20.15 uur concert AD MOSAM 

Vrijdag 18 april 
08.00 uur ev voor de overledenen vd fam 
Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 19 april 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST. MICHIELSKERK 

Zondag 9 maart 
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij 

(samenzang) 
Zondag 16 maart 
 Palm- of Passiezondag 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

09.30 uur tev OLV van Lourdes (samenzang) 
 HOOGFEEST VAN PASEN  
Zondag 23 maart, Paaszondag, 
 Verrijzenis van de Heer 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd René Oberdorf, diaken 

Thijs Cornelissen en echtgenote Zus 

Cornelissen-Konings; gestplev Corry 

Wetzels-Wilms en voor bijzondere intentie 

(Michielkoor) 

Maandag 24 maart 

 Tweede Paasdag 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur (samenzang) 
Zondag 30 maart 

Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen, 
Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

09.30 uur plev tiv alle pelgrims (samenzang) 

Zondag 6 april 
 Derde Zondag van Pasen  
08.30 uur plev fam. Derrez 
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

 (samenzang) 
Zondag 13 april 
 Vierde Zondag van Pasen, Zondag van 
de Goede Herder, Roepingenzondag 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
09.30 uur plev Nenette Oosterwijk-Corbeij 
(samenzang) 
Donderdag 17 april  
19.00 uur ev tev  H. Bernadette 

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 

 

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

Zondag 9 maart 
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd 
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen, voor een bijzondere intentie voor 
een mevrouw, haar familie, vrienden en 
bekenden  
Dinsdag 11 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 12 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 13 maart  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 

en leden vd Aartsbroederschap, voor een 
bijzondere intentie voor een mevrouw 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor fam. G. Joosten-Gonera, voor Gerrit 
Goertz, voor Margriet Roebroek en zegen 
over de fam, voor overl moeder Evelien 
Sloen-Bodin en voor een bijzondere intentie 
Vrijdag 14 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor zegen voor Michaela Kaay en gezin 
Zaterdag 15 maart 
 Hoogfeest H. Jozef, bruidegom van de  
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 H.Maagd Maria 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen, 
Zondag 16 maart 
 Palm- of Passiezondag  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor overl ouders Castro-Schellinx, overl 
ouders Colaris-Spetgers en zoon Harrie, 
voor Rob Wilkes, neefje Bart en oma en opa  
Dinsdag 18 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor genezing van ogen voor Anneke 
Woensdag 19  maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Witte Donderdag,Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag: géén vieringen in de Basiliek 
 HOOGFEEST VAN PASEN, 
Zondag 23 maart, Paaszondag 
 Verrrijzenis van de Heer 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Maandag 24 maart, Tweede Paasdag 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor genezing van ogen voor Anneke 
Dinsdag 25 maart  
 dinsdag onder het octaaf van Pasen 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 26 maart, 
 woensdag onder het octaaf van Pasen 
 08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 27 maart, 
 donderdag onder het octaaf van Pasen 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans  
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor Gerrit Goertz 

Vrijdag 28 maart  
 vrijdag onder het octaaf van Pasen 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 29 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor genezing van ogen voor Anneke 

Zondag 30 maart  
 Tweede zondag v. Pasen, Beloken Pasen,   
 Zondag vd Goddelijke Barmhartigheid  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor een dierbare overledene 

Dinsdag 1 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 2 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 3 april 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor  overl 
echtp Caulfield-Tholen 
10.30 uur overl mevrouw Goossens-Geraets 
en voor Gerrit Goertz 

Vrijdag 4 april 
08.30 overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 5 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 6 april 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor alle levende en overl leden vd 
Aartsbroederschap, jaardienst voor Nelly 
Willems-Ketels  
Dinsdag 8 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, fam 
Pluis-Schroten, overl familie en Jan Pluis 

Woensdag 9 april  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
Donderdag 10 april 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
fam G. Joosten-Gonera, Gerrit Goertz 
Vrijdag 11 april 
 H. Stanislaus, bisschop en martelaar 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 12 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 13 april  
 Vierde Zondag van Pasen, Zondag van 
 de Goede Herder, Roepingenzondag 
10.30 uur voor alle levende en overleden 
leden vd Aartsbroederschap 
Dinsdag 15 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 16 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 17 april 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor Gerrit Goertz, voor Jan Jessen en fam 
Vrijdag 18 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 19 april 
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  9 maart: 5e zondag van de 40-dagentijd   Cantabile 
10u30 Gest.jrd. Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; Bernard Köhlen    
 nadienst: Jo Meisters  
Dinsdag 11 maart:  
 9u00 tev. O.L.V. van Lourdes  
Donderdag 13 maart:  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 16 maart: Palmzondag     Bernadettekoor 
10u30 Jrd. Arno Dieteren en zus Gertie Dieteren en ovl.oud. Dieteren-Zinken; jrd. Bob 

Hanselaar; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;          nadienst: Jo Meisters  
Dinsdag 18 maart: H.Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar 
19u00 Gest.H.Mis Gerardus Schulpen en Elisabeth Spetgens 
19u30 Boeteviering  
Vrijdag 21 maart: Goede vrijdag (vasten- en onthoudingsdag) 
15u00 Kruisweg 
Zondag 23 maart: Hoogfeest van Pasen    Schola Gregoriana Sittardiensis  
10u30 pastoor Jos.Linssen; ovl.oud. van Tilburg-Kusters; Resy Friederichs, opa en oma 

Friederichs en opa Engbers          nadienst: Jo Meisters  
Maandag 24 maart: tweede Paasdag     Kinderkoor 
10u30 levenden en overleden leden v.d. KBO Baandert 
Dinsdag 25 maart  
 9u00 Gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag 27 maart  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 30 maart: 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)   Bernadettekoor 
10u30 Zwd. Jo Meisters  
Dinsdag  1 april  
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 
Donderdag  3 april 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven 
Zondag  6 april: 3e zondag van Pasen  
10u30 Jrd Tiny Nolten-Brands, voor Reinhard en Fien v.d. Brock-Limpens  
Dinsdag  8 april  
 9u00 Gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag 10 april 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven 
Zondag 13 april: 4e zondag van Pasen    Kinderkoor 
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen 
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Dinsdag 15 april  
 9u00 Gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette; tev. H.Bernadette 
Donderdag 17 april 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieusleven 
 
GEDOOPT 
Op 10 februari werd gedoopt: Danisha Jetten, Selfkant 
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 februari: Jo Meisters (70 jaar), Overhoven 64 
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
KINDERWOORDDIENST 
Op de zondagen 9 en 23 maart en 13 april is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoord-
dienst. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.  
 
VASTENACTIE 2008 
Op pagina 10 in dit parochieblad kunt u uitgebreide informatie over de Vastenactie 2008 
lezen. In dit parochieblad treft u het Vastenzakje aan. De gevulde zakjes worden bij u opge-
haald. Treffen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het gevulde zakje ook in de 
brievenbus achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie deponeren.  
 
MEDEDELINGEN ROND PASEN 
- Dinsdag 18 maart is om 19u30 na de H.Mis van 19u de boeteviering voor Pasen. 
- Bent u met Pasen niet in de gelegenheid naar de kerk te komen en wilt u toch de H.Commu-

nie ontvangen, geef dit dan even door: pastorie: Baandert 23, tel. 4513381. Ook u zult dan 
thuis de H.Communie gebracht krijgen: op Witte Donderdag 20 maart in de ochtend. In de 
Odaflat wordt geen H.Communie meer gebracht, aangezien begin maart de laatste bewoners 
zullen verhuizen. 

- Witte Donderdag is één viering voor onze 3 parochies in de Petruskerk om 19 u. 
- Goede Vrijdag: in alle 3 parochies 's middags om 15 uur de Kruisweg. 's Avonds om 19 uur 

is alleen in de Petruskerk de plechtige avonddienst van Goede Vrijdag. 
- Net zoals vorig jaar is vanwege het feit dat deken Van Rens momenteel de zorg heeft voor 6 

parochies en het gegeven dat de Paaswake in de Bernadettekerk weinig kerkgangers telt, 
geen Paaswake in de Bernadettekerk. Iedereen is welkom in de Petruskerk voor de 
Paaswake op zaterdag 22 maart 's avonds om 21 uur.  

- Op 1e en 2e Paasdag is in de Bernadettekerk om 10.30 uur een plechtige H.Mis.  
 
ROEPINGENZONDAG 
De bisschop schrijft ieder jaar bij gelegenheid van roepingenzondag (4

e
 zondag van Pasen) 

een brief waarin hij speciale aandacht schenkt aan de bijzondere roeping van de mens. Tevens 
beveelt hij een collecte aan voor de priester- en diakenopleiding van ons bisdom. We houden 
daarom op zondag 13 april een deurcollecte voor dit doel. 
 
KERKBALANS 2008: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE  
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, 
Baandert 23, Sittard. 
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5

e
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 8 mrt 19.00 u. 

 

 

Jrd Bep de Weerd-Indemans - Zeswekendienst Jo Sleijpen  

Zeswekendienst Tinie Schoenmakers-Prenger 

Nadienst: Joke Schuman-van der Linden – Lies Pompl 

maandag 10 mrt 19.00 u. Tonnie Willemen 

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

 
PALMZONDAG 

zaterdag 15mrt 19.00 u. 

 

Zeswekendienst Joke Schuman-van der Linden 

Nadienst Lies Pompl  

maandag 17 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 19 mrt 19.00 u. 

 

19.30 u. 

Ter ere van de H. Jozef, voor de Nederlandse kerkprovincie 

Ter ere van H. Antonius 

Boeteviering 

vrijdag 21 mrt 15.00 u. Kruisweg voor kinderen 

 
PASEN 

zaterdag 22 mrt 21.00 u. Paaswake – Nadienst Lies Pompl                      ♫Pauluskoor 

zondag 23 mrt 09.30 u. Pasen - OLV van Lourdes 

maandag 24 mrt  Geen H.Mis 

woensdag 26 mrt 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 

 
2

e
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 29 mrt 19.00 u. Jrd Henny Langeveld – Nadienst Lies Pompl    

maandag 31 mrt 19.00 u. Maria-boodschap 

woensdag 2 apr 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 

 
3

e
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 5 apr 19.00 u. OLV van Lourdes                                                ♫Pauluskoor 

maandag 7 apr 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 9 apr 19.00 u. Tonnie Willemen(verjaardag) - Ter ere van H. Antonius 

 
4

e
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 12 apr 19.00 u. Jrd Overleden ouders Kessels-Van.Montfort   

maandag 14 apr 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 16 apr 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 
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Parochiemededelingen H. 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. 
Goede Vrijdag om 15.00 uur: kruisweg voor kinderen. 
Paaszaterdag om 21.00 uur de plechtige Paaswake met ontsteking van het Paas-vuur. 
Paaszondag is de H.Mis om 9.30 uur. Paasmaandag is er geen H.Mis. 
Voor de plechtigheden van het Paastriduüm kunt u terecht in de Grote Kerk. 
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 5 april bij: 
Diaken R. Fleischeuer 4528072, Priesterteam, kerkbestuur en kosteres. 
Spreekuur Diaken Fleischeuer, Patchstraat 2(zij-ingang): elke zaterdag van 11-12.30 u. 
 

Extra collecte Misdienaars 
Op Paaszaterdag 22 maart en Paaszondag 23 maart is er na afloop 
van de H.Mis een extra Deurcollecte ten behoeve van de 
misdienaars. Deze opbrengst zal gebruikt worden voor hun 
jaarlijkse uitstapje. Met deze collecte kunnen we laten zien hoe 
dankbaar we zijn met de inzet van deze groep jongeren. 
Van harte aanbevolen! 
 

Gedoopt
 

Romy, dochter van mevrouw Saes, Eisenhowerstraat 332 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Romy onder de goede zorgen ouders en peter en meter 

 en van de hele geloofsgemeenschap mag opgroeien tot goed christen. 

   

 

Overleden 

Joke Schuman-van der Linden, Smithlaan 151, 72 jaar 

Tinie Schoenmakers-Prenger, voorheen IJsvogelstraat 12, 88 jaar 

Lies Pompl, Bradleystraat 23, 88 jaar 
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 

 

De Paaskaars 

De mens is vanouds in staat om zelf licht te scheppen. Zo had hij een middel tegen de duisternis 

die als een kwade macht werd beschouwd. Een brandende fakkel of kaars betekende niet alleen 

verlichting, maar ook een afweer tegen boze geesten. In de middeleeuwen gaat ze deel uitmaken 

van de paaswake in de westerse Kerk. In de Paaswake wordt de aangestoken kaars gezien als het 

symbool van Christus die het licht voor de wereld is. Maar eerst wordt de kaars getekend met 

symbolen die betrekking hebben op Christus. Ze wordt versierd met een kruis, het teken van 

Zijn lijden en dood. Op de kaars staan de begin- en eindletter van het Griekse alfabet, de alpha 

en omega, en het jaartal. Dit drukt uit dat Christus als God het begin en einde van alle tijden 

beheerst. Er worden vijf wierookkorrels ingestoken die de vijf wonden van Christus 

symboliseren. De brandende paaskaars is met dit alles het symbool van Christus die door zijn 

verrijzenis dood en lijden, duisternis en kwaad heeft overwonnen. Wanneer dan onder de 

processie met de paaskaars alle kaarsjes van de kerkgangers worden aangestoken, betekent dit 

dat het licht van Christus bestemd is voor alle gelovigen.  

 Gezegende Paasdagen !  


