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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 24 mei 2008. 
     

  

 

 

KRUISD(R)AGEN 
Op een maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen vier(d)en we vlak voor 

Hemelvaart de Kruisdagen. Ongetwijfeld herinneren de ouderen zich 

deze ochtendprocessies. Altijd trok men in de vroege morgen (meestal 

6.30 uur) al biddend en zingend door de straten en vooral langs de velden 

waar de vruchten volop aan het groeien waren. Het waren eigenlijk 

boetepsalmen (oud gebruik al vanaf 5
e
 eeuw) om zo Gods ontferming af  

te smeken, en in het bijzonder zijn zegen af te smeken over de vruchten der aarde. Omdat het 

paastijd is, zijn het geen vastendagen, ondanks de soberheid. Het was, ik dacht in 1959, te 

Maastricht: we trokken door de lege straten, langs de stenen muren, geen bloem of vrucht 

van het veld was in de binnenstad te zien, maar het kruis werd voor ons uitgedragen en we 

hoorden onze gebeden en gezangen hol langs de gevels van de woonhuizen weerklinken. Ik 

herinner me nog een regel die me bijbleef: pro fratibus nostris absentibus, dat betekende dat 

we baden voor onze afwezige broeders in het geloof. Hier en daar verscheen achter een 
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gordijntje een slaperig gezicht…..  toen al kenden we de afwezige broeders en zusters. En 

daar moeten we voor blijven bidden. We missen ze heel erg. Natuurlijk, het is jammer: de 

kruisdagen vieren we helaas niet meer, die goede traditie is bij ons weggevallen. Misschien 

zal iemand zeggen: we hebben ook geen velden meer enz…. maar we zouden juist in onze 

tijd ons veel meer bewust moeten zijn, dat ons leven echt niet afhangt van een goede 

diepvries en een magnetron.  

Maar het moge ons niet weerhouden om ook in onze moderne tijd meer dan ooit door te 

dringen tot de kern van het geloof. Draag het kruis van je geloof, ook in je woning, in je 

manier van geloof beleven en uitdragen. Kruisdagen en even later de 1
e
 H. Communie-

feesten. Die laatste traditie heeft men wel vastgehouden en sommige mensen kloppen de 

feestelijkheden tot zo’n grootheid op, dat men helaas veel meer de leegte voelt dan de kern. 

Daarom hoop ik dat jonge gezinnen weer komen tot een hernieuwde stap van ons geloof. 

Ouders met hun kinderen, ik hoop dat ze meer gaan doordringen tot de kern van ons geloof. 

  

EERSTE H. COMMUNIE  -- De Tweede Stap van je Geloof  

 

In deze tijd van “Zondagen van Pasen” zullen in vele parochiekerken vele kinderen hun 

Eerste Heilige Communie doen. Er zal volop vreugde zijn in heel wat kinderharten, bij vele 

ouders, grootouders, familie, vrienden en bekenden. Ook de gemeenschap is blij en dat 

zullen de communicantjes heel bijzonder ervaren. In sommige parochies worden ze met 

muziek van school afgehaald en brengt men hen in processie naar de kerk. De kerk is mooi 

versierd en we zien allemaal mensen met blije gezichten. Het wordt een mooi feest! Maar....  

daar hebben we ons dan wel al heel lang op voorbereid. De ouders thuis die hun kinderen 

(hopelijk) al heel veel over Jezus hebben verteld en al heel vaak met hun kinderen hebben 

gebeden. En op school hebben ze in de lessen over godsdienst heel veel nagedacht over de 

H Communie, samen met de juffrouw of meester enz. Het is dus niet zomaar een feestje.  

Trouwens, wie heeft er nu eigenlijk feest??? Natuurlijk de communicantjes! Maar om Wie 

gaat het eigenlijk? Is het niet de Heer zelf die de communicantjes en ons allen uitnodigt? 

Geeft de Gastheer Jezus Christus zichzelf niet totaal aan hen die ter communie gaan? En is 

de reden van dit feest niet enkel en alleen gelegen in het feit dat je als gedoopte voor de 

eerste keer mag deelnemen aan Zijn Heilige Tafel? Niet de ouders, niet de communicantjes, 

niet leerkrachten of priesters hebben iets bijzonders verricht maar enkel Gods Liefde wordt 

nu zichtbaar voor de jonge mensen die dag hun Eerste H. Communie mogen doen.  

De reden van dit feest is dus eigenlijk:  

Ons kind is nu op bijzondere wijze met God verbonden door de Eerste Heilige Communie.  

En die verbondenheid blijft ten allen tijde bestaan, heel je leven, telkens wanneer je Hem 

wilt ontvangen. Het is aan de ouders om dit hun kind voor te leven. De Eerste Heilige 

Communie moet dus vervolgd worden door elke zondag trouw Hem te ontvangen. 

Waarom? Omdat je als gelovige moet "rijpen". Als je gedoopt wordt, dan ben je door dat 

doopsel niet ineens klaar met je geloof! Als je gevormd wordt, dan ben je niet ineens klaar 

met je geloof! Als je de Eerste Heilige Communie doet, dan ben je niet ineens klaar met je 

geloof. Integendeel, het zijn allemaal stappen van een groeiproces. Je moet groeien in je 

geloof en om te kunnen groeien heb je voedsel, heb je groeikracht nodig. In deze Paastijd 

horen we Jezus in het evangelie spreken over de wijnbouwer en de wijnstok (Joh 15,1-8). 

Een goede verzorging van de wijnstok geeft goede en gezonde vruchten: dan pas kan de 

levenssap van de wijnstok ten volle in de ranken, in de vruchten stromen. Zo alleen kan de 
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rank, de vrucht rijpen! Wie zich dus afwendt van de wijnstok, wie dus niet regelmatig het 

voedsel van de Heer ontvangt, die wordt onvruchtbaar.....die snijdt zichzelf a.h.w. van de 

wijnstok af, die valt af....  

Maar met de komende Communiefeesten is het dus groot feest! Een nog groter feest is het 

als deze communicantjes met hun ouders na dit feest verbonden blijven met de ware wijn-

stok en dus niet van de wijnstok afvallen. Daarom: tot elke zaterdagavond of zondag-

morgen! 

     Deken W. van Rens 

E.H. COMMUNIE-VIERINGEN in Petruskerk: 18 mei, 1 en 8 juni 

Op zondag 18 mei vindt de eerste van de drie Eerste Communievieringen in onze 
Petruskerk plaats. In de H.Mis van 9.30 uur zullen die dag de Communicantjes van de 
basisscholen Limbrichterveld, Loedoes (Hoogveld) en Aan de Meule hun Eerste  Heilige 

Communie doen. Thema van de viering is: Jezus zegt: ‘Ga je met Mij mee? 

“In brood en wijn wil Jezus bij ons zijn” hebben de Communicantjes geleerd. Elke keer 
mogen wij in de Eucharistie vieren dat Jezus in de gedaante van brood en wijn bij ons 
komt. Na een lange en spannende tijd van voorbereiding mogen zij dan nu voor de eerste 
keer Jezus in de Heilige Hostie ontvangen. Wij wensen hen van harte Gods zegen bij deze 
mooie geloofsgebeurtenis!  

                         DE COMMUNICANTEN van 18 mei zijn: 
Luna Adriaanse 

Merel Arts 

Jelle Bongaarts 

Quinty van den Boom 

Anouk Bus 

 

Celina Gielkens 

Raoel Hahnraths 

Valea Hanraths 

Iris van der Heijden 

 

Milco Moonen  

Manito Niën 

Randy Nillesen 

Youri Oijen  
Tessa Coenen 

Merel Delahaye 

Jop van Dorp 

Noa van Eijs 

Demi Erkens 

Shane Francis 

Tom Frijns 

Chanel Frissen 

Shawny Frissen 

Michelle Geelen 

Bryce Gibbels 

Ryan Houben 

Nuria Janssen 

Martijn Kicken 

Rutger de Koning 

Dylan Kraus 

Bridget Lassauw 

Tijl Laumen 

Sander van der Leek 

Vasco Locci 

Luut van der Meulen 

Joey Mols 

 

Damani Ophelders  

Luc Pauly 

Melissa Proemeren 

Brandon Ramakers 

Dion Ramakers 

Mitch de Ruiter 

Nick de Ruiter 

Vere Schulpen 

Keanu de Sévrèn Jacquet 

Eline Smeets 

Kimberly Verheijen 

 

Jongens en meisjes, we wensen jullie en je ouders 
een heel mooie viering toe en een zonnige en feestelijk dag! 

GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor mei luidt:  ‘Wij bidden dat de christenen 
meer en beter gebruik mogen maken van literatuur, kunst en massamedia om zo een 
cultuur te bevorderen die de waarden van de menselijke persoon verdedigt en begunstigt’. 
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WIE WAS DEKEN TIJSSEN?  XXX 
 

Marie, de zus van Louis Tijssen, had veel pech in haar huwelijk. Al vrij spoedig stierf haar 

man, kort daarna verloor zij ook haar enig kind, dochter Dora.  Marie was vrij laat ge-

trouwd en bleef alleen achter in het ouderlijk huis. Zij meende de hand der Voorzienigheid 

te zien, toen heerbroer Louis haar in het laatste oorlogsjaar naar Susteren riep om zijn 

huishouden te komen besturen. Dat dit, gezien de geruchten die er over heerbroer de ronde 

deden, geen gemakkelijke taak zou zijn, daarvan was ze overtuigd. Vast besloten er het 

beste van te maken en haar broer tegen zichzelf in bescherming te nemen, vertrok zij vol 

goede moed naar Susteren.Wie haar toen voorspeld zou hebben, dat haar aanleg en 

vrouwelijke slimheid totaal door haar broer gefrustreerd zouden worden en de geenszins 

avontuurlijk aangelegde vrouw daar het avontuur van haar leven zou gaan beleven, zou zij 

in zijn gezicht hebben uitgelachen. Want zo was zij: zelfbewust genoeg en, hoewel uit 

hetzelfde goede vrome hout als haar broer gesneden, teveel aards gericht en te natuurlijk 

ontwikkeld nog om te kunnen beseffen, dat zelfs slimmigheid het tenslotte aflegt tegen de 

liefde.  

Omdat er geen enkel goed werk gedaan kon worden, of Pastoor Tijssen liep voorop, was 

dat ook zo, toen de Duitse kindertransporten begonnen. Door de gebrekkige voedsel-

voorziening in Duitsland als gevolg van de wereldoorlog kwamen veel Duitse kinderen 

naar Nederland voor bijvoeding. Pastoor Tijssen was één van de eersten die een Duits kind 

in huis nam. Niet in de gelegenheid zich veel met het meisje bezig te houden, bepaalde hij 

zich ertoe de opvoedkunde van zijn zuster, onder wier hoede het kind gesteld werd, af en 

toe te corrigeren. Als Sophie ‘s avonds bij het rozenkransgebed in slaap viel en tante Marie 

haar een duwtje gaf, onderbrak de pastoor het gebed om op te merken dat zij het kind moest 

laten slapen. Tante Marie, die Sophie als een soort vervanging voor haar overleden dochter 

Dora beschouwde, gaf, ook toen de grenzen opengegaan waren voor gewoon verkeer, het 

kind nauwelijks gelegenheid  naar haar familie in Mönchen-Gladbach te gaan. Ze moest 

blijven, omdat tante Marie haar niet missen  kon. Daardoor kreeg Sophie hoe langer hoe 

meer heimwee. Toen de pastoor het merkte, was het uit en kon het kind voorgoed naar haar 

ouders. Kort daarvoor was tante Marie op retraite in Roermond en Sophie, 15 jaar, nam het 

huishouden waar. Gebruik makend van het feit dat de kat van honk was,  gaf de pastoor be-

delende Duitsers,  die in die tijd de deuren plat liepen alles weg wat hij kon. “Ook heel zijn 

ondergoed, twee erg gelapte korte broeken; één zwarte en een grijze. Ik zie ze nóg voor 

me,” vertelt Sophie, thans een gezette Duitse matrone, toen ze nog eens op bezoek kwam. 

Ze had overigens aan haar verblijf in Susteren geen goede herinneringen. 

Omtrent diezelfde tijd kwam, in een augustusnacht, een officier van gezondheid in Susteren 

terecht en zocht voor inkwartiering de weg naar de pastorie. Op het plein voor de kerk 

gekomen, werd hij getroffen door  prachtige silhouet van de Amelbergakerk  in het 

maanlicht. Hij stond daar een tijd in bewondering stil voordat hij  bij de pastoor aanbelde.  

Zo maakte Pastoor Tijssen kennis met Dr. Van de Hoff, de latere directeur van het zieken-

huis in Sittard. Die twee zouden elkaar nog vaak zien.      

                                                                                       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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 ROND DE PINKSTERDAGEN:  
 

JONGERENRETRAITE  10 t/m 12 mei 

Bezinningsdagen in stilte speciaal voor jongeren tussen 18 en 30 jaar, georganiseerd door 

het bisdom Roermond in een klooster in Limburg van 10 tot en met 12 mei. Nadere info 

volgt; houdt de website www.jongkathliek.nl in de gaten!. 
  

INTERNATIONALE PINKSTERMIS           zaterdag 10 mei 

Traditiegetrouw wordt op de vooravond van Pinksteren -dit jaar zaterdag 10 mei- in de Sint 

Christoffelkathedraal in Roermond een internationale H. Mis opgedragen. Dit jaar staat het 

hele programma in het teken van de Oosterse christenen. Programma  

va. 14.00 uur: PowerPoint-presentatie van door Russische kinderen geschilderde iconen. 

 Verder is er een tentoonstelling over de Oosterse Kerken in Nederland en 

 zijn er verschillende films over het leven van de Orthodoxe Kerk in Rusland. 

18.00 uur:  Vespers volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus,  

 m.m.v. het koor van de Russisch-Orthodoxe parochie uit Deventer.  

19.00 uur: Pontificale Eucharistieviering met mgr. De Jong,  

 m.m.v. het Syrisch-Orthodox jongerenkoor uit Amsterdam.   

Tijdens de vigilieviering wordt op symbolische wijze het pinkstervuur verspreid door heel 

het bisdom. Aan delegaties van de Limburgse parochies, kloosters etc wordt uit handen van 

de hulpbisschop een noveenkaars overhandigd, ontstoken aan een speciaal pinkstervuur in 

de kerk. Na afloop van de viering is iedereen uitgenodigd voor koffie/thee in de kerk-tuin!  

Plaats: Sint Christoffelkatedraal Roermond.  
Meer info en opgave: r.kerstens@bisdom-roermond.nl of  0475-386803. 
 

PINKSTERWANDELING           maandag 12 mei  

Op Tweede Pinksterdag organiseert de Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden een 

pelgrimswandeling van zo’n 17 km. door het prachtige Wormdal.  

Start:  om 10.00 uur beginnen we in de abdijkerk Rolduc (Kerkrade) en  

Afsluiting: om plm. 15.30 uur in de St.Foillankerk naast de Dom van Aken.  

Meer informatie vindt u op de website www.spvlimburg.nl 

 

TIENERWEEKEND NO APOLOGIES  23 t/m 25 mei 

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het Bisdom organiseert een weekend rond het 

thema van liefde en seksualiteit, waar tieners tussen 12 en 18 jaar met elkaar praten over 

hoe ze –soms zonder er erg in te hebben- beïnvloed worden. Iedereen droomt van een 

gelukkige toekomst. Maar tieners nemen soms tussen hun 12e en hun 18e besluiten, waar 

ze later goed spijt van krijgen. Vooral op het gebied van liefde, maar ook m.b.t. drugs of 

alcohol. ‘No Apologies’ betekent: geen verontschuldigingen. Ofwel: zorg ervoor dat je op 

belangrijke punten de juiste keuzes maakt waar je nooit spijt van krijgt!  

Plaats: Banneux 

Datum:  vrijdagavond 23 mei t/m zondagmiddag 25 mei 

Kosten:  € 35,--  

Meer info en opgave: chg@bisdom-roermond.nl. of  0475-86892   

mailto:r.kerstens@bisdom-roermond.nl
mailto:chg@bisdom-roermond.nl
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 VAKANTIE-ACTIVITEITEN:  
 

JONGEREN-VERDIEPINGSREIS NAAR ASSISI   8 t/m  14 juli  

Speciaal voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die in hun vakantie wat meer verdieping 

zoeken, organiseert de afdeling Roeping en Levensorientatie een zomerreis naar Assisi 

(Italië). Aan de hand van het leven van de heiligen Franciscus en Clara twee heiligen 

komen vragen aan bod als: Hoe heeft God hen geraakt heeft en wat heeft dat de mensen 

van vandaag nog te zeggen? Hoe kan God je roepen en wat betekent evangelische 

armoede? Wat maakt het leven rijk en hoe leef je dat alles vandaag de dag?   

Wie interesse heeft, moet zich gauw aanmelden, want het aantal plaatsen is beperkt! 

Datum:  8 t/m 14 juli 

Kosten: € 450,- (incl reis- en verblijfkosten en alle maaltijden) 

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

 

BISDOM-KAMPEN VOOR KINDEREN EN TIENERS   14 t/m 18 juli 

 Naast de kinderkampen vanuit onze parochies, bestaan er ook vanuit het Bisdom al ruim 25 

jaar diverse zomerkampen voor kinderen en tieners. Deze kampen kenmerken zich door de 

afwisseling van (in)spannende sport- en spelactiviteiten met catechesemomenten, en 

worden allen begeleid door ervaren jongeren en een priester.  

 - voor jongens van 8 t/m 12 jaar jongenskamp Posterholt 

 - voor meisjes van 8 t/m 12 jaar   meisjeskamp  Hunsel.  

 - voor meiden van 12 t/m 15 jaar  meidenkamp Wylré  

 - voor jongens 12 t/m 15 jaar  survivalkamp  Epen.     allen van14 t/m 18 juli   

 Kosten: kinderkamp € 70,- p.p.; tienerkampen  € 80,- p.p. 

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

                

 WJD-SYDNEY  
’Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn’ 

Landelijk WJD-parallelprogramma in Limburg 

Vanuit Nederland zullen er ongeveer 600 jongeren naar Sydney afreizen om de ‘echte’ 

WereldJongerenDagen mee te beleven. Om al degenen voor wie de reis te ver of te duur is, 

toch de gelegenheid te geven de WJD op afstand mee te maken, wordt er in Baarlo een 

parallelprogramma aangeboden onder het motto  WJD@home . Via satellietbeelden kunnen 

de thuisblijvers live de belangrijkste evenementen in Sydney volgen, zoals de opening, de 

Kruisweg, de Avondwake en natuurlijk de afsluitende Eucharistieviering met de Paus. 

Daarnaast zit het weekend vol met workshops, muziek, sport en natuurlijk de eucharistie. 

Gedeeltelijk is het dagprogramma met alle leeftijden gezamenlijk, voor een deel zijn er 

aparte programma's voor tieners (12-15 jaar) en voor jongeren (16-30 jaar). 

Plaats: centrum “De Berckt” in Baarlo (Lb.)  

Aanvang:  donderdag 17 juli 

Sluiting:  zondagmorgen 21 juli 

Kosten: €120,-- (bij aanmelding vóór 1 mei, daarna € 140,--) 

Meer info en opgave: wjd@jongkatholiek.nl /  0475-5466888.  Opgeven vóór 15 juni! 

mailto:l.remkes@bisdom-roermond.nl
mailto:jongeren@bisdom-roermond.nl
mailto:‘WJD@home’
mailto:wjd@jongkatholiek.nl
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☺     WIJ FELICITEREN (ALVAST)…      ☺ 

vicaris Frans Vroemen !! 

Bisschoppelijk vicaris Frans Vroemen, woonachtig in onze Binnenstadparochie,  hoopt op 
zondag 4 mei zijn 50-jarig priesterjubileum te vieren. Dit gebeurt in een feestelijke 
Eucharistieviering om 11.30 uur in de kerk van Christus Koning in Leyenbroek, waar 
de vicaris assistent is. Aansluitend is tot 15.30 uur iedereen in de gelegenheid de jubilaris te 
feliciteren tijdens een gezellig samenzijn in de Fanfarezaal van Sint Jan (achter de kerk). 
Wij wensen vicaris Vroemen een heel mooie dag toe en Gods zegen voor de toekomst! 

 
GEZOCHT: 

de vijftigplusser met wie emeritus-pastoor Van Heijst  

vorig jaar april of mei op het Tempelplein zo spontaan gesproken heeft  

over een wekenlange fietstocht door Frankrijk!  

Was u dat??? Pastoor Van Heijst hoopt op een hernieuwd contact! 

Pastoor A. van Heijst 

Hub Dassenplein 54,Sittard - tel. 4517448 

 

SACRAMENTSDAG IN ROERMOND  donderdag 22 mei  

Op de 2e donderdag na Pinksteren -dit jaar 22 mei- viert de Kerk Sacramentsdag, het feest 

waarop wordt gevierd dat Jezus Christus zich onder de gedaante van brood en wijn als 

voedsel aan de gelovigen wil geven en voortdurend onder ons wil blijven door middel van 

zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De daaropvolgende 

zondag worden in tal van parochies in Limburg de Sacramentsprocessies gehouden. Op 

Sacramentsdag zelf,  22 mei, wordt in Roermond een gebedsmiddag gehouden voor de 

revitalisering van de parochies. Bij het uitgestelde Heilig Sacrament wordt gebeden voor de 

revitalisering van de Limburgse parochies. De middag staat in het teken van het pastoraal 

themajaar van het wijdingssacrament, waarover hulpbisschop E. de Jong zal spreken.  

Aanvang:   14.00 uur met stille aanbidding  

Afsluiting: 16.30 uur met het zingen van de vespers  
 

OPEN DAG KAIROS  zaterdag 24 mei 
Op zaterdag 24 mei organiseert Kairos, de catechistenopleiding van het bisdom, een Open 

Dag in Roermond, bedoeld voor mensen die er over denken om als catechist of 

parochieassistent een taak in een parochie te gaan vervullen of om ‘losse cursussen’ bij de 

opleiding te volgen. Deelnemers kunnen op deze dag kennis maken met de opleiding. Ook 

is tijd ingeruimd voor bezinning en kan een proefcollege, ‘Geloven in deze tijd’ gevolgd 

worden. Tijdens pauzes en lunch is volop gelegenheid om met cursisten en docenten te 

spreken. Ook een persoonlijk gesprek met directeur Johan van der Vloet is mogelijk.  

De Open Dag vindt plaats in de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat te Roermond. 

Aanmelden kan via (045) 5466930 of g.lux@bisdom-roermond.nl.  

mailto:g.lux@bisdom-roermond.nl
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Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  4512275 

Kapelaan A. van der Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar,  Baandert 23  4513381 

    Diaken R. Fleischeuer,  Patchstraat 2  4528072 
Noodnummer   4515141 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676 
 

 

NIEUWKOMERS WELKOM! 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

GEDOOPT 
Stijn,  zoon van echtpaar Meens-Crijns, Leijenbroekerweg 61 09-03-2008 

Kaylee, dochter van echtpaar Max-Mulder, Graetheide 53, Born 16-03-2008 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Stijn en Kaylee 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. 

Op 22 maart hebben HET H. DOOPSEL, H. VORMSEL en E.H. COMMUNIE ontvangen: 

Nina Kleinjans, Randenborgweg 100, Nieuwstadt 

Thaddeüs Oaikhenan, Paulusstraat 1, Sittard 

Wij wensen hen proficiat en Gods zegen op hun verdere levensweg! 
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KERKELIJK HUWELIJK 

gaan huwen: 
 

Scott Wenmakers en Joyce Schmeits, Plakstraat 6  20 – 06 - 2008 

Martijn van Montfoort en Imke Rombouts, Bourgognestraat 17 21 – 06 - 2008 

 ‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en 

 moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’    (Uit de huwelijksliturgie) 

 

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

VASTENAKTIE 2008    
 

De Vastenactie ten behoeve van landbouw-,  scholings- en gezondheidszorgprojecten in 

Bangladesh, heeft in onze Binnenstadparochie €  5083,85 opgebracht. 

Dank voor ieders bijdrage, en in het bijzonder aan alle collectanten voor hun tijd en inzet!  
 

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

 

♫♫  NOORD-HOLLANDS GASTKOOR IN PETRUSKERK   ♫♪ 

  

 

Op zondag 27 april wordt de Eucharistieviering  in de Petruskerk  opgeluisterd door  

Gemengde Zangvereniging Odeon uit Noordwijkerhout 

Dit vierstemmig koor, opgericht in 1992, telt  zo’n 65 leden, en zingt sinds mei 2006 

onder de bezielende leiding van dirigent-organist-pianist Marcel den Dulk.   

Het repertoire van het koor is op klassieke leest geschoeid en bevat o.m. vele werken van 

Brückner, Schubert, Mendelssohn en Mozart; af en toe worden echter ook  “uitstapjes” 

naar modernere componisten gemaakt. 

In de Petruskerk zal Odeon de Krönungsmesse van Mozart ten gehore brengen alsook 

enkele werken uit de Messiah van Handel. Van harte uitgenodigd! 

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

 

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: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 

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

MEIMAAND  -  MARIAMAAND 

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit 
het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee 
maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. Oktober is de 
maand van de Rozenkrans; de meimaand is bij uitstek de Mariamaand. Veel parochies 
besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria, bijvoorbeeld door het 
organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het 
houden van Maria-processies en het organiseren van bedevaarten naar Maria-oorden.  

Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het is een van de 
vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar 
niettemin van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als een 
aanvulling op de officiële eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen 
door de Apostolische Stoel en door de Bisschoppen" (encycliek Mediator Dei, nr. 182). 

Paulus VI (1963-1978) schreef een Encycliek over de Mariamaand: Mense Maio ('De 
maand mei'). Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval hij 
daarin het vieren van de Mariamaand aan als een krachtig middel ter verkrijging van vrede 
en gerechtigheid. Ook riep hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot Maria te bidden 
voor het welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie en de doorwerking van haar 
besluiten (1962-1965).  
De Mariamaand wordt op 31 mei afgesloten met het feest van “Maria Visitatie”, ofwel 
“Maria Bezoek”, waarover u meer kunt lezen in het volgende parochieblad.  
 

 

JUBILEUM-FESTIVITEITEN BASILIEK  

In mei 2008 is het 125 jaar geleden dat de kerk van O.L.V. van het 

Heilig Hart aan de Oude Markt in Sittard door paus Leo XIII tot 

BASILICA MINOR verheven werd. De kerk ontving deze titel 

vanwege de grote toeloop van pelgrims n.a.v. een opvallende 

gebedsgenezing en was de eerste in Nederland die deze titel mocht 

dragen. Vanwege dit heugelijke feit zijn er in mei tal van vieringen: 

Zondag 4 mei:  14.30 u: Maria-concert door Schola Cantorum Sanctus Michael. 

   Aansluitend lof  

Jubileum zaterdag 10 mei:18.00 u: Eucharistieviering  m.m.v.  Mannenkoor "Si-Tard"  

   en aanbieding boekje "Hoe het groeide" 

Pinksterzondag 11 mei: 10.30 u: Mariamis met m.m.v. het koor van de basiliek  

Zondag 18 mei: 10.30 u: dialectmis m.m.v. Veldeke Limburg.  

Zaterdag 24 mei  18.00 u: gezinsmis, voorafgegaan door processie   

Sacramentsdag 25 mei   9.30 u: Pontificale Hoogmis met mgr. F. Wiertz  

  en m.m.v. het St.-Petruskoor. Aansl.Sacraments- 

  processie, waarna receptie in de aula van het klooster 

  van de zusters van het Kostbaar Bloed ingang. 

http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID591052.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID575465.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID1614.html
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID591053.html
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KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD      
op:  zaterdag 19 april van 10.00 - 12.00 uur 
bij:  sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad 

  Pauluskerk – Limbrichterveld 

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

 

 

UW AANDACHT S.V.P. 

MARIA-LOF IN MEI 
Zoals ieder jaar sluiten wij ons in de maand mei graag aan bij het dagelijks 

Maria-lof in de Basiliek van O.L.V. van het H. Hart aan de Oude Markt: 
op dinsdag t/m vrijdag: om 18.30 uur  Lof 
op zaterdag:   om 15.30 uur  Rozenhoedje 
op zondag en feestdagen:  om 15.30 uur  Lof 

Op de donderdagen in mei vervalt dus het Lof en Heilig Uur in de Petruskerk! 
 

Zaterdag 19 april: Sam’s Kledingactie Mensen-in-Nood 

Zondag 20 april: Vijfde Zondag van Pasen 
Zondag 27 april: Zesde Zondag van Pasen. De Eucharistieviering van 11.30 uur in de 
St.-Petruskerk wordt opgeluisterd door Zangvereniging Odeon uit Noordwijkerhout.  

 

Woensdag 30 april: Koninginnedag 
Om 10.30 uur is er in de St-Petruskerk een Oecumenische Gebedsviering, 
met muzikale medewerking van de Philharmonie en het koor Escolum uit 
Elsloo 

Donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. De 
vieringen in onze kerken zijn als op zondag. In de avondmis op woensdag 30 april wordt 
in de Pauluskerk al de liturgie van Hemelvaart gevierd.  
Vrijdag 2 mei: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jeuzs. 
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-
gebondenen 

Zondag 4 mei: Zevende Zondag van Pasen. 
Bij gelegenheid van de Dodenherdenking is er om 18.45 uur een gebedsdienst in de 
kapel van de Zusters van St. Agnetenberg in de Plakstraat, en aansluitend een stille tocht 
naar het kerkhof. 
5 t/m 12 mei: Week van de Nederlandse Missionaris. Op Pinksterzondag is de 
meeropbrengst van de collecte hiervoor bestemd. 
Zondag 11 mei: Hoogfeest van Pinksteren. Wij herdenken en vieren de gave van de 
Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang van de Kerk en het begin van haar zending 
naar alle talen, volken en rassen. 
Maandag 12 mei: Tweede Pinksterdag. De Heilige Missen zijn als op zondag. 
Zondag 18 mei: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. 
Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste Heilige Communie van de Communicantjes van 
de basisscholen Limbrichterveld en Hoogveld en Aan de Meule 

Donderdag 22 mei: Sacramentsdag 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op 
vrijdag 13 juni 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 19 april 
08.00 uur gestev Frits Pfennings, Ria 

Scheers, echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur plzwd Baèr Gijsen; gestpljrd 

overl ouders Paques-Dols en dochter Elvire  

pljrd overl oud. Agnes en Louis Lommen-

Peeters, Hein Frenken; nad Elise Brouwers 

-Cals , Maria Collin-Stienstra (Si-tard) 
Zondag 20 april 
 Vijfde Zondag van de Pasen 

11.30 uur gestpljrd overl ouders Kretzers-

Nortier, voor de zielenrust van Willy 

Karmelk-Oremus en haar echtgenoot; pljrd 

Boy Werdens; plev overleden familieleden 

Pier-Weijzen, voor de zielenrust van Hans 

Grimmelt (Petruskoor) 
Maandag 21 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Kleikamp-

Lemmens 
Dinsdag 22 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev  overl ouders Leonard Dieteren en 
Maria Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks, tev Antonius-Brood 

Woensdag 23 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Mia Rutgers-Hulst 
19.00 uur gestev overledenen vd fam 
Feron-Hoenen, em-past. Eduard Hoenen; 
ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 24 april  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels 
19.00 uur gestev Freek Boels; ev ouders 

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 

Vrijdag 25 april 
 H. Marcus, evangelist 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev Corry Close en familie, 

overl echtp Meulenberg-Kleuters; ev tev 

HH Priesters en voor de vrede 
Zaterdag 26 april 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 
18.00 uur gestpljrd overl echtp Martens-
Van Loo; plev v fam Arnold Dieteren-Van 
Neer-Meyer, Lien Beursgens-Verwijlen, 
overl ouders Gieskens-Martens,  levende 
en overledenen vd fam Bisschops-
Maessen; nadienst Elise Brouwers-Cals, 
Maria Collin-Stienstra (samenzang) 
Zondag 27 april 
 Zesde Zondag van Pasen 

11.30 uur gestpljrd voor Joep Lammers, 

overl echtp Bergmans-Schattenberg, overl 

ouders Sjeng Janssen en Maria Janssen-

Schurgers, Margriet Diederen-Roebroek,  

overl echtp Van den Camp-Pasmans en 

dochter Riet van den Camp; gestplev overl 

echtp Roebroek-Willems; 1
e
 pljrd voor 

Toussaint Starren, pljrd voor Math Wijsen, 

Zus Kramer; plev Miny Reijnders-

Kuijpers, voor de zielenrust van Hans 

Grimmelt  (Zangvereniging Odeon) 
Maandag 28 april 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur gestev overl ouders Kleinjans-

Kühnen, overl ouders Schaekens-Peulen en 

zonen Jozef en Martin 
Dinsdag 29 april 
 H. Catharina van Siena,  
 maagd en kerklerares, patrones v Europa 
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08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke,  tev Antonius-Brood 

Woensdag 30 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

10.30 uur Oecumenische Gebedsdienst 
(Philharmonie en Escolum) 
19.00 uur gestev overl echtp Lejeune-
Hassig; ev Lor Cartigny 
Donderdag 1 mei,  
 Hemelvaart van de Heer 

11.30 uur pljrd ouders Mennens-Schmeits; 

plev overl ouders Landuyt-Willems 

(samenzang) 
Vrijdag 2 mei,  
 H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Zaterdag 3 mei 
 HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom. 
18.00 uur pljrd Lies Meulmeester-van 

Donselaar, Tilly Keijsers-Gijsen en Louis 

Keijsers; plev voor Philomène Paques-

Cals, Wil Martens, Ben en Freek Boels, 

levenden en overledenen vd fam Dieteren 

en de fam. Hellbach; nadienst Elise 

Brouwers-Cals, Maria Collin-Stienstra 

(S(w)inging Voices) 
Zondag 4 mei  
 Zevende Zondag van Pasen   

11.30 uur gestpljrd voor Martijn Canisius 

en Lie Canisius-van Leeuwen, Bèr en Mia 

Durlinger-Willems; pljrd  Piet Schmitz, 

mw. Jos Hendrix-Winants; plev Harry 

Sprengers en Jo Sprengers-Verbruggen en 

levende en overl leden vd fam Sprengers 

en de fam Verbruggen, voor de zielenrust 

van Hans Grimmelt (Petruskoor) 
Maandag 5 mei 
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 overl ouders Blous-Ten 

Dijck; ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

Dinsdag 6 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke 
Woensdag 7 mei 
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor 
goede gezinnen en de moed om 
godsdienstig te leven  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
Donderdag 8 mei 
 HH. Wiro, Plechelmus, bisschoppen,  
 en Otger, diaken 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev uit dankbaarheid bgv een 

huwelijksverjaardag 
Vrijdag 9 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Leonard Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid 

19.00 uur gestev overl ouders en 

grootouders Corbeij-Kerrens; ev tev HH 

Priesters en voor de vrede    
Zaterdag 10 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur plev Philomène Paques-Cals, 
Christien Moling-Ubben,  nadienst Maria 
Collin-Stienstra (samenzang) 
Zondag 11 mei,  

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
 

11.30 uur plzwd Elise Brouwers-Cals; 

gestpljrd overl echtp Von den Hoff-Suijlen,  

Cor de Wit en Dory Neilen; gestplev voor de 

overledenen vd fam Spanjaard, Lies Roppe 

en overledenen vd fam Roppe-Kissels, Guus 

van Aubel; 1
e
 pljrd Maria Schols-Krekels, 

pljrd Leonard Dieteren en Maria Brandts uit 

dankbaarheid; plev Jan Konings en ouders 

Wil Köhlen-Janssen, voor de zielenrust van 

Hans Grimmelt  (Petruskoor) 
Maandag 12 mei, Tweede Pinksterdag 

11.30 uur gestpljrd Frieda Martens-

Bosmans (Jeugdkoor) 
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Dinsdag 13 mei 
 H. Servatius, bisschop 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev voor Theo Meulenberg, 

overl echtp Feron-Hoenen en em-past. 

Eduard Hoenen 
Woensdag 14 mei 
 H. Matthias, apostel 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestjrd Robert Könings; 

ev overl ouders Kleikamp-Lemmens 
Donderdag 15 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev overledenen vd fam. 

Janssen-de Ponti; ev ouders Schmidt-

Fliegel, Netta en Tilke 

Vrijdag 16 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev Sint Rosa 

19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans; ev fam. Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr. Ben Janssen 

Zaterdag 17 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev tev Sint Rosa 

18.00 uur gestpljrd Koos Simons en overl 

vd fam Simons en fam Stevens; pljrd Ad en 

Tilly Pfennings-Coenen; plev Philomène 

Paques-Cals, nadienst Maria Collin-

Stienstra  (samenzang) 
Zondag 18 mei, H. Drie-Eenheid 

09.30 uur Eerste H. Communie 

communicanten Limbrichterveld-Loedoes 

en Aan de Meule 

11.30 uur gestpljrd Marianne Boelens-

Spée; gestplev overl ouders Smeets- 

Renkens, em. deken Leo Feiter en Anna en 

Maria Feiter; pljrd voor overl ouders 

Schins-Meerts en alle overledenen vd fam; 

plev overl familieleden Pier-Weijzen, voor 

de zielenrust van Hans Grimmelt 

(samenzang) 
Maandag 19 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev tev Sint Rosa, echtp Keymis-Buyink  

19.00 uur gestjrd overl ouders Van Groe-

nendaal-van Leersum; ev voor de 

overledenen vd fam Gieskens-Muyres en 

Corbeij-Kerrens 

Dinsdag 20 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev Sint Rosa 

19.00 uur gestev Fine Close; ev fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Woensdag 21 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev Sint Rosa, voor Martin Meuwissen 
en dochter Josette 
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen 

Donderdag 22 mei  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev Sint Rosa 
19.00 uur gestev Corry Close en fam; ev 

ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
Vrijdag 23 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen; ev tev HH Priesters en voor 

de vrede    
Zaterdag 24 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels 
 

ST. MICHIELSKERK 

Zondag 20 april 
 Vijfde Zondag van Pasen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur 1
e
 pljrd Roos IJzendoorn-

Wagemans en plev voor Joep Wagemans; 

plev Jan Peters (samenzang) 
Zondag 27 april 
 Zesde Zondag van Pasen 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

09.30 uur pljrd voor fam Tummers-Van Erp, 

Adrianus Oomens en zijn zus Hendrika 

(samenzang) 
Donderdag 1 mei,  
 Hemelvaart van de Heer 

08.30 uur gestev fam Derrez 

09.30 uur gestplev overl ouders Geurts, 

echtp Caulfield-Tholen (samenzang) 
Zondag 4 mei 
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Zevende Zondag van Pasen 

08.30 uur gestplev fam Willems-

Bronneberg, echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev fam Derrez; plev voor 

Harry Gubbens (samenzang) 

Zondag 11 mei Hoogfeest van Pinksteren  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd overl ouders en  

grootouders Claessens-van Eylen en voor 

zoon Eddy Claessens; gestplev Corry 

Wetzels-Wilms en voor een bijzondere 

intentie, fam. Derrez; plev voor Nenette 

Oostewijk-Corbeij  (Michielkoor) 
Maandag 12 mei, Tweede Pinksterdag 
08.30 uur tev O.L.V. van Lourdes 
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
(samenzang) 
Zondag 18 mei, 
 Hoogfeest vd H Drie-eenheid 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur ev tev alle pelgrims (samenzang) 
 

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

Zondag 20 april 
 Vijfde Zondag van de Pasen 

10.30 uur zegen voor Ewoud van de Nes 
Dinsdag 22 april 
08.30 uur voor zegen voor mevrouw 
Labad, voor overl echtp Caulfield-Tholen   
Woensdag 23 april 
08.30 uur voor zegen voor mevrouw Flohr, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen; 
Donderdag 24 april  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, uit 
dankbaarheid voor de liefde en al het goede 
van iedere dag 
10.30 uur voor Gerrit Goertz, voor een 
bijzondere intentie en voor Margriet 
Roebroek en haar familie, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Vrijdag 25 april 
 H. Marcus, evangelist 
08.30 uur voor het welslagen van een 
staaroperatie van Anneke, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 26 april 

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 27 april 
 Zesde Zondag van Pasen 

10.30 uur jaardienst ouders Schreurs-

Neilen en fam, overl echtp Caulfield-

Tholen   
Dinsdag 29 april 
 H. Catharina van Siena,  
 maagd en kerklerares, patrones v Europa 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen; 
Woensdag 30 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 1 mei  
 Hemelvaart van de Heer 

10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 

en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 

Caulfield-Tholen 
Vrijdag 2 mei 
 H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 3 mei 
 HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 4 mei  
 Zevende Zondag van Pasen   

10.30 uur voor alle levende en overleden 

leden vd Aartsbroederschap, jaardienst 

Louis Cremers, Clara Bemelmans, zoon 

Fran en dochter Claartje 

14.30 uur Maria-concert (Michielkoor) 
Dinsdag 6 mei 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 7 mei 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen; 
Donderdag 8 mei 
 HH. Wiro, Plechelmus en Otger 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
Vrijdag 9 mei 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
Zaterdag 10 mei 
18.00 uur Jubileumviering  
overl echtp Caulfield-Tholen (Si-tard)  
Zondag 11 mei, Hoogfeest v Pinksteren 
10.30 uur overl ouders Castro-Schellinx, 
overl echtp Caulfield-Tholen 
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Maandag 12 mei, Tweede Pinksterdag 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 13 mei 
 H. Servatius, bisschop 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
Woensdag 14 mei 
 H. Matthias, apostel 
08.30 uur overl heer Twan Goossens, overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 15 mei 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
familie Van Daal-Hermans en zegen over 
kinderen en kleinkinderen, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
10.30 uur voor familie G. Joosten-Gonera 
en voor Jan Jessen en familie, overl echtp 
Caulfield-Tholen 

Vrijdag 16 mei 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
 
 
 

Zaterdag 17 mei 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
Zondag 18 mei, Hoogfeest vd H. Drie-
Eenheid 

10.30 uur Dialectmis (Veldeke Limburg) 

voor de familie Helgerd-Webers, overl 

echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 20 mei 
08.30 uur ter herinnering vd trouwdag en 
zegen over kinderen en kleinkinderen, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 21 mei 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen; 

Donderdag 22 mei  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 23 mei 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen;  
Zaterdag 24 mei 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
 

MOGE DE VRUCHT  

VAN DE GEEST GROEIEN.. 

 

Heer God, geef ons de liefde 

om onze ogen te richten op Jezus 

en eerlijk te verlangen  

om zijn hart voor de mensen te zijn. 

  

Geef ons blijdschap  

om dankbaar te leven 

voor wat wij hebben 

en voor wat wij voor anderen mogen zijn. 

  

Geef ons vrede  

om helder te zien 

wat ons samenhoudt 

en om te vergeten wat ons scheidt. 

  

Geef ons geduld  

om te aanvaarden 

dat wij zwak zijn 

en veel tijd nodig hebben om te worden 

wat wij graag zouden willen zijn. 

 

 

Geef ons vriendelijkheid 

om gevoelig te worden 

voor elkaars vreugde en pijn 

en attentievol te leven. 

  

Geef ons goedheid 

om iedereen het beste te gunnen 

en om elkaar nooit een dienst te weigeren. 

  

Geef ons trouw 

om het gegeven woord nooit te breken 

en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn. 

  

Geef ons zachtheid  

om te beseffen 

hoe kleine wonden pijn kunnen doen 

en om nooit één mens te kwetsen. 

  

Geef ons ingetogenheid 

om af en toe stil te worden 

en tijd te maken om elkaar te ontmoeten. 
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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 20 april: 5e zondag van Pasen    Schola Gregoriana Sittardiensis  

10u30 nadienst: Toine Hubers  

Dinsdag 22 april  
 9u00 Christien Linssen 

Donderdag 24 april: H.Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en rel.leven 

Zondag 27 april: 6e zondag van Pasen Bernadettekoor en St.Josephkoor (Broekhem)  

10u30 Zwd. Marie-Thérèse Coenen; Bernard Köhlen        nadienst: Toine Hubers 

Dinsdag 29 april: H.Catharina van Siena, maagd en kerklerares   
 9u00 t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag  1 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer   
10u30 pastoor Jos. Linssen 

Zondag  4 mei: 7e zondag van Pasen    
10u30 Jrd. Trautsche Jacobs-Beursgens; jrd. Bertha Brouwers-Nieling; Reinhard en Fien 

v.d.Brock-Limpens;            nadienst: Toine Hubers 

Dinsdag  6 mei 
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 

Donderdag  8 mei: HH.Wiro en Plechelmus, bisschoppen, en Otger, diaken 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

Zondag 11 mei: Hoogfeest van Pinksteren    Kinderkoor   

10u30 Zwd. Toine Hubers; ovl.oud. van Tilburg-Kusters; fam. Coenen-Spaetgens 

Maandag 12 mei (2e Pinksterdag)  
10u30 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 

Dinsdag 13 mei 
 9u00 t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag 15 mei: (gedachtenis van alle heilige bisschoppen van Maastricht) 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

Zondag 18 mei: Hoogfeest v.d. H.Drieëenheid   Bernadettekoor 

10u30 oud. Hendriks-Ubachs 

Dinsdag 20 mei 

 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 

Donderdag 22 mei 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
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OVERLEDEN 
12 maart: Marie-Thérèse Coenen  (51 jaar), Heel 
20 maart: Toine Hubers (56 jaar), Kleine Steeg 24  
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
VASTENACTIE 2008 
De vastenactie heeft een mooie opbrengst, namelijk € 1539,02. Hartelijk dank aan alle ge-
vers! Maar zeker ook grote dank aan alle medewerk(st)ers! 
 
KINDERWOORDDIENST 
Op de zondagen 27 april en 11 mei is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoorddienst. De 
kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.  
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 2 mei (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de 
parochie rondgebracht.  
 
WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS 
Op Pinksterzondag 11 mei a.s. is na afloop van de H.Mis aan de uitgang van de kerk de 
jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van de Nederlandse missionarissen die eens in de 3 
à 4 jaar in Nederland terugkeren voor vakantie, studie e.d.  
 
HET ZWITSERLEVEN GEVOEL 
Met Pasen en in de tijd tot Pinksteren vieren we in de Kerk de overwinning van Christus op 
de dood en lezen we hierover in het Evangelie. Christenen, en ook vele anderen, weten het: 
er is leven na de dood. Het kan toch niet eindigen met de dood? Nee, er bestaat eeuwig 
leven. Christenen weten het van Jezus, maar eigenlijk ook daarvoor al: Joden van de 
Aartsvaders, evenals moslims dat weten. Velen stellen zich echter de vraag hoe het leven er 
dan uit zal zien. 
We kennen allemaal het beeld van Kees Brusse, onderuit gezakt in een luie strandstoel, 
cocktail onder handbereik.... We dromen allemaal van een leven in overvloed en waar niet 
meer gewerkt hoeft te worden. Zo zou het ook in de hemel uitzien, zo luidt het verhaal. 
Eeuwige overvloed en eeuwig niets doen. Maar merkwaardig genoeg is het heden ten dagen 
niet meer voor iedereen een prachtig vooruitzicht. Eerder een beklemming. Wat moet je in 
Godsnaam doen in een eeuwig leven? Is dat niet enorm vervelend? Zo’n ideaalbeeld van 
Kees Brusse, is dat wel zo ideaal? 
Vele theologen hebben hier gedurende alle eeuwen over nagedacht. Niet de eerste de beste 
theoloog heeft het eens als volgt omschreven: het leven na de dood zou kunnen zijn als het 
onderdompelen in een oneindige, warme oceaan van liefde, waar geen tijd meer is, geen 
verleden en geen toekomst: het is er gewoon! We kennen dan dus geen tijd meer, en kunnen 
ons dus niet vervelen. We voelen alleen maar de warmte, en dat we er thuis horen, en dat we 
gelukkig zijn.  
 
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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e
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 19 apr 19.00 u. Presentatieviering Eerste Heilige Communicantjes 

maandag 21 apr 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 23 apr   19.00 u Overleden familieleden Thissen-Tummers     

                                                 Ter ere van de H. Antonius 

 

 

 

6
E
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 26 apr 19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 28 apr 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 30 apr 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 

 
7

E
 ZONDAG VAN PASEN 

zaterdag 3 mei 19.00 u. Jan Smeets 

maandag 5 mei 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 7 mei 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 

 
PINKSTEREN 

zaterdag 10 mei 19.00 u. Overleden ouders Mulders ♫ Pauluskoor 

zondag 11 mei  Geen H.Mis 

maandag 12 mei  Geen H.Mis 

woensdag 14 mei 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 

 
H. DRIE-EENHEID 

zaterdag 17 mei 19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 19 mei 19.00 u. Overleden Martinus Nieuweboer 

woensdag 21 mei 
19.00 u. 

Ter ere van H. Antonius 

Ouders Van Oppen-Kurvers en Lies van Oppen-Dukers 
 

 

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. 

Pinksterzondag en -maandag zijn er geen H.Missen in de H. Pauluskerk. 
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 11 mei 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 
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De deurcollecte ten behoeve van de misdienaars heeft € 233,25 opgebracht. Dit zal 

gebruikt worden voor het jaarlijkse uitstapje. Hartelijk dank voor uw royale giften! 
 

Gedoopt 

Dylano, zoon van het echtpaar Mols-Janssen, Schachtstraat 71 Geleen 

Maartje, dochter van het echtpaar Douven 
 

Gefeliciteerd, wij bidden dat Dylano en Maartje onder de goede zorgen van zijn ouders, peters en 

meters en van de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot goede christenen. 
 

Sacramentsprocessie op 22 mei 
Op 22 mei viert de kerk het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed 

van Christus. Deze dag is beter bekend als Sacramentsdag.  

Op deze dag organiseert Orbis ‘Lemborgh’ (het verpleeghuis in de Bradleystraat) voor 

bewoners van het verpleeghuis en alle buurtbewoners een sacramentsprocessie. U bent van 

harte uitgenodigd om mee te lopen in de processie of te komen kijken De processie start om 

10.30 uur in de hal van ‘De Lemborgh’, en trekt door het verpleeghuis is getrokken, via de 

Bradleystraat en de Smithlaan naar een rustaltaar in de kapel van Orbis ‘Hoogstaete’ (het 

nieuwe multifunctionele zorgcentrum dat vorig jaar in de wijk Hoogveld geopend is). 

Daarna naar de tuin van ‘De Lemborgh’, waar de nieuw gebouwde Mariakapel officieel 

ingezegend wordt. Na afloop bent u namens de directie en personeel van Orbis Lemborgh 

uitgenodigd uit om, onder het genot van een kop koffie, nog na te genieten van het hele pro-

cessiegebeuren en de Mariakapel te bekijken in de tuin van ‘De Lemborgh’. Tot de 22e mei! 
 

Zout 
Ze was wijkverpleegkundige. Ze verloor haar man vroeg en heeft in haar eentje vier kinderen opgevoed. Altijd 
gewerkt en gebeden, vol vertrouwen. Nooit bitter geworden. Ook niet toen haar zoon het psychisch steeds 
moeilijker kreeg en aan de drugs verslaafd dreigde te raken. Haar gebed was haar houvast. Terwijl anderen om 
haar heen hun geloof verloren, bleef zij standvastig.In de loop der jaren is ze innerlijk steeds sterker geworden. 
Zelfs toen haar zoon een keer midden in de nacht opbelde en zei dat hij er een eind aan wilde maken, bleef ze 
overeind. Raakte niet in paniek. Bad met hem uit Joh 16,22 e.v.: “Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik 
u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen … Wat gij de Vader 
ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en ge 
zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij.” Hij werd rustig en beiden konden de rest van de nacht kalm 
slapen. Eén van haar dochters doet evangelisch ontwikkelingswerk. Iets waar ze volledig achterstaat. Dat haar 
Godsvertrouwen zo sterk is, wil niet zeggen dat het nooit eens wankelt. De tsunami bijvoorbeeld, die tweede 
Kerstdag 2004 honderdduizenden slachtoffers veroorzaakte, bracht haar in zo’n crisis. Ze kon het niet rijmen met 
Gods goedheid. Ze had het er moeilijk mee. Zijn we overgeleverd aan natuurkrachten? Wanneer grijpt God in? 
Wanneer wordt een gebed verhoord? Toen ze enige dagen later in de kerk zat, kon ze nauwelijks bidden. Van de 
preek echter, bleef haar bij dat gelovige mensen het zout der aarde kunnen zijn. Zeker als ons geloof stand houdt in 
beproevingen. Toen ze even later te communie ging, kreeg ze een eigenaardige gewaarwording. De heilige hostie 
smaakte uitgesproken zout op haar tong. Het was geen verbeelding. (Daar is ze als boerendochter te nuchter voor!) 
Puur zout. Alsof ze er een schepje van had genomen.  
Deze wonderlijke ervaring bracht ze in verband met de woorden die de priester uit het evangelie (Mt 5,13) had 
geciteerd: “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het 
deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld 
… Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader 
verheerlijken die in de hemel is.” Ze dacht aan al de goede werken, de humanitaire hulp, die meteen na de ramp 
wereldwijd op gang kwam. Neerknielend kon ze weer vol overgave bidden tot God, die groter is dan ons hart, 
oneindig groter dan ons bevattingsvermogen. Die desondanks – volgens Jezus – onze Vader in de hemel is en blijft 

en wiens naam dwars door alle onbegrijpelijkheid heen geheiligd zij!                                 Louise Leneman 


