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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 5 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 28 juni 2008. 
     

  

PROCESSIE EN TOESCHOUWERS! 
  

Probeer eens onder woorden te brengen wat processie nu eigenlijk inhoudt. U zult 

onderstaand een overzicht lezen van wat de officiële literatuur over processies zegt.  Het 

opvallendste is wel: de toeschouwer. Er wordt geen woord gerept over toeschouwers. We 

lezen bij herhaling dat processies weer ‘in’ zijn, op vele plaatsen komen ze weer terug. In 

krantenverslagen lezen we dan dat er zovele belangstellenden langs de kant stonden. 

Verder lezen we dat men soms de kostbare schatten van de kerken toont aan alle 

belangstellenden die langs de kant staan te kijken, een soort lopend museum. Je hoort en 

ziet vele fotografen, mensen die met hun toestellen alles vastleggen. En later kan men op 

internet de hoeveelheid foto’s van al die processies bekijken. Geslaagd?  Als pastoor 

waag ik dit te betwijfelen.  Want waar gaat nu om? Daarom : 
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Uit de literatuur. 

Processie:  eenvoudig gezegd is het een bedetocht om de godsvrucht onder de gelovigen 

te verlevendigen, om Gods weldaden te gedenken, Hem te bedanken en ook om Zijn hulp 

af te smeken. Het woord processie komt uit het Latijn en betekent: voortschrijden, 

uitgaan. We gaan dus als gelovigen op weg. En intussen houden we al die gebeden en 

gezangen waardoor we hopelijk tot het besef mogen komen dat we bij-woners zijn -niet 

be-woners, maar bij-woners: we wonen hier op aarde bij Iemand…- en dus zijn we 

gasten. We worden ons bewust dat we reizigers (pelgrims) zijn die allemaal verlangen 

eens te mogen aankomen en dan thuis te zijn in de Blijvende Stad… 

Processie is dus een kerkelijke samenkomst buiten. De plaatselijke kerkgemeenschap 

verlaat het besloten kerkgebouw en komt op straat. Dit laatste sluit het gevaar in van een 

ontaarding tot een soort manifestatie, een indrukwekkend etaleren van rijke kerkelijke 

schatten e.d. - dat zou onjuist zijn, want het gaat om die plaatselijke kerk als biddende 

gemeenschap. Het gelovige volk maakt de processie: vandaar dat men van oudsher het 

belang onderstreept van actieve deelname en wel in de zin van vooral samen bidden. 

Daarom: geen toeschouwers, maar bidders! Zoals gezegd: Gods volk is dan onderweg. 

Daarom zegt de oude traditie dat we als een soort “Bruid” onderweg zijn naar de 

Bruidegom. De Kerk is dan de bruid: daarom maken we ons mooi op om de Bruidegom 

Christus te mogen ontmoeten. Onze tocht of processie draagt in zich het beeld van die ene 

grote tocht: het Pascha (op naar het paasfeest). In de Eucharistie vieren we de 

ontmoeting met de Bruidegom: het gaan van Christus naar de Vader. De Eucharistie is 

immers voor de gelovigen nu al een onderpand en het heilig teken van wat ons eens te 

wachten staat.  

 

 

De processie is daarbij dus een zinvolle symboolactiviteit en helpt ons 

om als gelovigen daarin ons geloof te belijden en uit te drukken. We 

mogen daarbij niet verwaarlozen dat deze bedetocht een waardevolle 

werkzaamheid is waardoor we genadevolle gaven van het Sacrament 

kunnen beleven: daarom moet het hoofdaccent zijn: de gebedswaarde 

als uiting van ons kerkelijk geloofsleven, en dat laatste moet de 

particuliere devotie overtreffen! 

  

Nu, dat zijn nogal wat overwegingen. Opvallend is de opmerking dat na de processie 

eigenlijk de Eucharistie moet komen. Wij in Nederland, België en omringende landen 

hebben die traditie niet, opvallend omdat eigenlijk de processie uit onze streken afkomstig 

is (uit het Luikse). Verder het beeld van de Kerk Onderweg. We moeten een biddend volk 

zijn en we trekken rond. Er moeten dus eigenlijk geen kijkers zijn, hooguit de zieken en 

ouderen die niet aan de route kunnen deelnemen. We zien daarmee dat we in die 

onderdelen nog veel kunnen veranderen: we bidden samen hardop, of we luisteren in 

stilte naar muziek of gebed; onderlinge gesprekken zijn dus uit den boze. We beelden een 

levende, rondtrekkende kerk uit: daarom is het goed dat we aandacht geven aan eerbied-

versieringen zoals vlaggen, bloemdecoraties voor Allerheiligste als een groet, zandlopers 

als eerbetoon aan de Heer van het Leven, enzovoort.  Men wijst af dat men etaleert met 

allerlei kostbare spullen die ons eerder van de eerbied voor O.L.Heer afbrengen: het gaat 

om Hem en niet om ons zelf op de voorgrond te brengen. We zijn op weg naar Hem. Het 

is een sacramentsprocessie: geen heiligdomsvaart of reliekenstoet waar het toonkarakter 
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juist wel centraal staat. Als mensen van de moderne tijd met haar navigatie-apparatuur 

menen we soms zelf wel de weg uit te stippelen. We vragen liever niet meer naar de weg, 

we zoeken wel zelf. Maar dan raken we vervreemd van de zoekwaarden van onze 

levenstocht. U voelde al aan dat de processie eigenlijk een bedevaartstocht in het klein is. 

Honderden jaren terug waren mensen maanden, soms jaren, onderweg om hun 

bedevaartstocht te volbrengen. De uren onderweg zuiverden a.h.w. je gedachten en 

stemden je innerlijk meer en meer op God af. Zo kwam je heel anders terug in de 

maatschappij. Nu zien we vele mensen een voettocht (fietstocht) naar Compostella 

afleggen, maar het element van sport blijkt hen niet vreemd. Komt men wel tot de ware 

innerlijke vraagstellingen van je leven? Zo’n processie is een hulpmiddel om je voor te 

bereiden om de ware kernvragen van je leven. Gun je je tijd in de zin van: geef je tijd ook 

aan God! Daarom dat het element van biddend deelnemen uiterst wezenlijk is. Het gevaar 

van onze tijd is natuurlijk dat we nogal geneigd zijn om alleen maar te kijken: we kijken 

ons de ogen uit via tv en/of pc. We menen dat ons kijken een nieuwe communicatievorm 

is. We gaan naar de H Mis als er een familielid sterft, we gaan naar de Communiemis 

want een kind uit onzefamilie doet de 1
e
 H Communie, we gaan kijken om gezien te 

worden….  Echter, O.L.Heer kijkt iedere week naar ons uit …. , maar wij zetten zijn 

‘kanaal’ niet altijd op ons programma. We hebben een eigen programma; allemaal 

overwegingen die we tijdens zo’n processie kunnen houden. Je zou kunnen zeggen: de 

processie is eigenlijk een soort korte retraite-in-open-lucht. 

Durft u zo mee te bidden en mee te trekken? In ieder geval: Hij is dan onze leidsman en 

we kunnen geen betere hebben! Op Hem kun je blindelings koersen.  

     Deken W. van Rens 

GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand 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’. 
De intentie voor de maand juni luidt: ‘Wij bidden dat alle christenen een diepe en 
persoonlijke vriendschap met Christus mogen onderhouden om in staat te zijn de kracht 
van zijn liefde over te brengen naar iedereen die zij ontmoeten.’ 

 

 

WIE WAS DEKEN TIJSSEN?  XXXI 

Dr. Van der Hoff, de latere geneesheer-directeur van het Sittardse ziekenhuis, werd 

tijdens de Eerste Wereldoorlog in de pastorie van Susteren ingekwartierd. Daar leerde hij 

pastoor Tijssen kennen. Pastoor Tijssen, zo vertelde de dokter, had van missionarissen, 

die bij hem geweest waren, fijne thee gekregen; een luxe in de oorlogstijd. De thee werd 

te voorschijn gehaald en de dokter kreeg van het beste wat hij had. Toen de twee naar 

boven gingen om te slapen, gaf Tijssen de dokter wijwater. De dokter kende die gewoonte 

niet en reageerde er niet op. Wel ging hij slapen met de gedachte dat hij een merkwaardig 

man ontmoet had! We laten Dr. Van der Hoff zelf aan het woord: 
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“De volgende morgen stond ik op, hield een kort spreekuur voor de soldaten en -hoe het 

nu precies verlopen is, weet ik niet meer- maar die ganse dag heb ik, van 's morgens 

negen tot 's avonds negen, huis in en huis uit, achter hem aan langs de zieken gelopen die 

eigenlijk niet op mijn terrein lagen. Dat ik meeging, vond hij vanzelfsprekend. En ik 

tenslotte ook.  Het was in de tijd van de Spaanse griep toen Susteren, dat geen eigen 

huisarts had, geen hulp kon krijgen, noch uit Sittard, noch uit Echt. Een paar dagen later 

vertelde hij me, dat hij zo'n pijn had door eelt onder zijn voeten en hij vond het alweer de 

gewoonste zaak van de wereld, dat ik hem hielp. Bij een ander zou hij het immers zelf 

ook gedaan hebben.”  

Aan zijn familie, die hem steeds minder zag sedert de zielzorg hem opgeëist had, liet hij 

weten dat hij niet voor zijn familie, maar voor zijn parochianen priester geworden was.  

Als ze op bezoek kwamen, waren ze welkom; doch ze moesten hem niet in zijn 

bezigheden belemmeren. Wanneer hij rust nodig had of behoefte tot bezinning voelde, 

trok hij zich terug op Lilbosch, waar hij zijn tijd dan nagenoeg geheel en al tussen 

gelijkgezinden doorbracht. Voor liefhebberijen en zeker voor beuzelarijen was zijn tijd te 

kostbaar. Sigaren- en wijnhandelaars aan zijn deur, wees hij vriendelijk maar beslist af. 

De zware koffietafels, die na plechtige uitvaarten gewoonte waren, schrapte hij radicaal; 

zeer tot ongenoegen  van sommige assistenten die  etend en drinkend, soms tot 's avonds 

toe hun tijd bleven verlummelen en er een gezellige uitgangsdag van  maakten.  Hij las 

liever een mis voor de overledenen, daar had de ziel meer aan. 

Op een nieuwjaarsmorgen had hij zich weer eens ‘in tranen gepreekt’. De dag der 

Besnijdenis van Onze Heer, had hij de zijnen voorgehouden, was een heilige en 

gevaarlijke dag; heilig, vanwege het eerste bloed dat onze Verlosser op die dag voor ons 

gestort had; en gevaarlijk vanwege het drankmisbruik en de drankdwang die er dan 

gepleegd werd. Na al zijn parochianen een zalig Nieuwjaar gewenst te hebben  

-de spoorwegmensen, die zich onlangs in Susteren gevestigd hadden, kregen een 

bijzondere vermelding- drukte hij hen op het hart, de duivel toch niet in de kaart te spelen, 

en hem geen gelegenheid te geven ‘zijn vaan nog verder te ontplooien’. De toestand was 

immers al treurig genoeg. Behalve dat de jeneverfles hoogtij vierde in de parochie en 

hand in hand met de ledigheid ging, droegen de smokkelaars zonder er zich om te 

bekommeren dat hun medemensen honger leden , het eten over de grens en hadden geld 

en nog eens geld, de strop waar Judas zich aan verhing. 

Toen hij op die nieuwjaarsdag 's avonds bij burgemeester Evertz een zalig Nieuwjaar 

kwam wensen en deze hem, om hem op de proef te stellen, een glas wijn presenteerde, 

wees hij dat verontwaardigd van de hand. Een huichelaar was hij niet! De pastoor had het 

trouwens wel eens meer met de burgervader aan de stok. Maar altijd zó dat de 

vriendschap er niet door in het gedrang kwam en het wederzijds respect er niet onder 

leed. 

                                                                                      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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EERSTE HEILIGE COMMUNIE-VIERINGEN: 1 en 8 juni 

Jezus zegt: “Ga je met Mij mee”? 

Na de feestelijke Eerste Communieviering van 18 mei, volgt op respectievelijk zondag 
1 en zondag 8 juni de grote dag voor de Communicantjes van de basisscholen St. Petrus, 
De Baandert, Gustav Hoefer en SBO Het Mozaïek. In de H. Mis van 9.30 uur in de St. 
Petruskerk mogen zij dan voor de eerste keer het Lichaam van Jezus ontvangen.  
Communicantjes, wij wensen jullie nog een goede voorbereiding toe en een heel mooie 
en gezegende Communiedag!  

                             DE COMMUNICANTEN van 1 juni: 
Laura Beek 

Noortje den Brok 

Yannick Coenen 

Fay Crauwels 

Jerre Cremers 

Kari Cremers 

Frederique Dewever 

Manu Dirks 

Kayleigh Ehlen 

Mitchell Eijpe 

Romy Gelissen 

Denise de Groot 

Amy Habich 

 

Dylan Hamers 

Justin van Hek 

Sanne Hendriks 

Roel Hustinx 

Britney Janssen 

Joerie Jeurissen 

Luca Kamps 

Bryan Kern 

Colin Lehnen 

Maxime Lehnen 

Sharena Lemmens 

Luna Limpens 

 

Jimmy Meerts 

Rik Nacken 

Rianne Penders 

Yannic Penders 

Marcus Schmeits 

Bram Schulpen 

Sjef Schurgers 

Niklas Schulte 

Nina Snijders 

Luc Spetgens 

Laura Tummers 

Wout Vaasen 

 

  DE COMMUNICANTEN van 8 juni: 
 

Jordy Aendekerk 

Joyce Bakkers 

Davy Bijk 

Romy Bruins 

Kiley Coumans 

 

 

Rick van den Elzen 

Georginia Holzken 

Tyron Jungen 

Ardy van Kesteren 

Luc Meulenberg 

 

Beau Peters 

Luc Ruyten 

Sven Scheffers 

Djalissa Schreurs 

Jelle Sullot 

Dari Verwers 

 

 

  EERSTE VERJAARDAG HEILIGVERKLARING PATER KAREL      di. 3 juni 

De inwoners van Munstergeleen mogen de geel-witte Pater-Karel-vlaggen 

weer tevoorschijn halen: op dinsdag 3 juni a.s. wordt dankbaar en met 

gepaste trots herdacht dat precies een jaar geleden de Munstergeleense 

Pater Karel Houben in Rome werd Heiligverklaard. Ter gelegenheid 

hiervan is er ’s avonds om 19.00 uur in de parochiekerk een Pontificale 

Hoogmis met als hoofdcelebrant mgr. F. Wiertz.  
Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt u 

deponeren in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 3 te Munstergeleen. 

 

 

Overdag organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden een pelgrimswandeling 

naar Pater Karels geboortehuis (zie pagina 6). 
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 WAT VALT ER TE DOEN:  
 

 OPEN DAG ‘FATHERS & MOTHERS PRAYERS’  zaterdag 31 mei 

Voor alle ouders en grootouders organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin op 31 

mei een Open Dag van ‘Fathers & Mothers Prayers’ rond het thema ‘ouder-kind-relatie’. 

Elke ouder wenst dat de kinderen en kleinkinderen gelukkig worden. Helaas gaat dat niet 

vanzelf. Elk huisje heeft zijn kruisje en elk kind ook. Naast het gebed voor het kind is een 

goede en liefdevolle relatie tussen ouder en (klein)kind erg belangrijk. De vraag is vooral 

hoe die relatie in de verschillende ontwikkelingsfasen versterkt kan worden. Het program-

ma van deze dag biedt een inleiding, eucharistieviering, lunch, workshops en gebedsuur.  

Plaats: Bisdomgebouwen Swalmerstraat, Roermond 

Tijd: 10.00-16.00 uur 

Kosten:  geen  (zelf lunchpakket meenemen, soep en koffie/thee wordt verzorgd)  

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

 

PATER KAREL-WANDELING           dinsdag 3 juni  

Bij gelegenheid van de eerste verjaardag van de heiligverklaring van pater Karel Houben, 

organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden een 17 km. lange 

pelgrimswandeling naar zijn geboortehuis in Munstergeleen.  

 

De wandeldag start om 10.00 uur met het pelgrimsreisgebed in de 

Amelbergakerk van Susteren, de kerk die vorig jaar bij gelegenheid van de 

Heiligdomsvaart tot basiliek is verheven.  

Onderweg zijn er bezinningsmomenten bij het tien eeuwen oude zaalkerkje van het 

grensstadje Millen (D), en bij de Rosakapel op de Kollenberg, waar de stadspatrones van 

Sittard. Tegen 16.00 uur arriveren de pelgrims bij de kapel van Pater Karel in 

Munstergeleen, waar de tocht wordt besloten met een korte gebedsdienst.  

Start:  10.00 uur Amelbergakerk te  Susteren  

Afsluiting: 16.00 uur Pater Karel Kapel te Munstergeleen.  

Kosten: geen 

Meer info: op de website www.spvlimburg.nl 

Opgave vooraf is niet nodig: tijdig aanwezig zijn in de Amelbergakerk is voldoende.  

 

 

PELGRIMSZONDAGEN KLOOSTER WITTEM   

Klooster Wittem is een drukbezocht oord; vele bedevaartgangers en pelgrims komen er 

een kaarsje opsteken, in stilte bidden of mediteren, deelnemen aan vieringen, een 

bezoekje brengen aan de boekhandel of de tentoonstelling in de monumentale 

Kloosterbibliotheek, of op een terrasje genieten van koffie met vlaai.  

Voor de individuele pelgrims organiseert Klooster Wittem ook dit jaar weer  

op de laatste zondag van de maanden mei t/m september de Pelgrimszondagen.  

  

mailto:chg@bisdom-roermond.nl
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Op deze dagen wordt een gevarieerd dagprogramma aangeboden, waaruit u vrij kunt 

kiezen: een pelgrimswandeling van ca. 2 uur, een pelgrimsviering in de ochtend, een 

rondleiding, een gesprek met een ‘lange-afstands-pelgrim’, een bezoek aan boekhandel de 

Wegwijzer. De dag wordt afgesloten met een viering om 14.30 uur in de Gerarduskapel 

en de kloostertuin met aansluitend een kinderzegening. 

Deelname is gratis en vooraf aanmelden niet nodig. Een precies programma is op te 

vragen bij de receptie van Klooster Wittem  043-4501741 of via de website 

www.kloosterwittem.nl/pelgrimszondagen. 

Welkom op zondag 25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 augustus en 28 september! 

 

VOOR DE JEUGD:               

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

WJD@home in Baarlo 

De datum is definitief: op zaterdag 6 juli vertrekken onze Sittardse deelnemers naar 

Australië voor het grote avontuur van de WereldJongerenDagen. 

Tieners en jongeren die niet de reis naar Sydney maken, maar toch graag de WJD een 

beetje willen meebeleven, kunnen zich nog tot 15 juni aanmelden voor het 

Parallelprogramma dat gehouden wordt in Baarlo. Via satellietbeelden worden de 

belangrijkste evenementen in Sydney live gevolgd, 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. Voor een deel is 

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

programma's voor 12-15-jarigen en voor jongeren van 16-30 jaar. 

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

Aanvang:  donderdag 17 juli 

Sluiting:  zondagmorgen 21 juli 

Kosten: € 140,-- 

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

 

LIFE TEEN ZOMERKAMP    28 juli t/m 2 aug  

Onder de titel ’Discover the treasure’  biedt Life Teen een sprankelend zomerkamp voor 

tieners van 13 tot 19 jaar. Het kamp vindt plaats in een jeugdherberg in Brüggen (vlak 

over de grens bij Swalmen). Ook tieners die Life Teen niet kennen zijn welkom.  

Datum:  maandag 28 juli t/m zaterdag 2 augustus 

Kosten: € 140,-. (incl. alle overnachtingen, maaltijden en activiteiten) 

Meer info en opgave: ltkamp2008@gmail.com of  06-20387320.  

 Aanmelden kan tot 1 juli! Kijk ook eens op www.lifeteen.nl.   

 

mailto:wjd@jongkatholiek.nl
mailto:ltkamp2008@gmail.com
http://www.lifeteen.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!  

KERKELIJK HUWELIJK 

zijn gehuwd: 
 

Coen Hameleers en Chantal Orth, Mgr. Claessensstr. 40       2-5-2008   Sweikhuizen  

 ‘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) 

 

 

JUBILEUM-FESTIVITEITEN BASILIEK  

Het feestprogramma ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum 

van de Basiliek  O.L.V. van het Heilig Hart aan de Oude Markt is 

in volle gang. In het weekeinde van 24-25 mei worden de 

festiviteiten afgesloten met het Jaarfeest: 

Zaterdag 24 mei  OPENING JAARFEEST 

Korte processie van de St.Petruskerk naar de Basiliek, waar om 18.00 uur een 

gezinsmis aanvangt, opgeluisterd door Jeugdkoor St. Petrus. Aansluitend aan de Mis 

verschillende activiteiten voor de jeugd.   

Sacramentsdag 25 mei   JAARFEEST 

Om 9.30 uur Pontificale Hoogmis met hoofdcelebrant mgr. F. Wiertz, en muzikale 

opluistering door het Petruskoor. Aansluitend Sacramentsprocessie, afgesloten in de 

Basiliek met het zingen van het Te Deum. Daarna in de voormalige aula rechts van 

het klooster receptie met gelegenheid tot feliciteren van het bestuur van de 

Aartsbroederschap. 
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OVERLEDEN 

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

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

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

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

 
  

GEDOOPT  
Kaylee, dochter van het echtpaar Max-Maes, Karel de Grotestraat 23 16 - 3 - 2008 

Milena, dochter van het echtpaar Zelissen-Eikenboom, Heerlenerweg 58 11 - 5 - 2008 

Fabrice, zoon van het echtpaar Cox-Frusch, Tesmanstraat 16 11 - 5 - 2008 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Kaylee, Milena en Fabrice onder de goede zorgen van hun 

ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peter en meter en van de hele 

geloofsgemeenschap, mogen opgroeien tot goede christenen. 

 

SACRAMENTSDAG   -   SACRAMENTSPROCESSIE 

Op zondag 25 mei, de 2e zondag na Pinksteren, viert de Kerk het Hoogfeest van het 

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Zoals in tal van (Limburgse) 

dorpen en steden wordt op deze Sacramentsdag ook in onze Binnenstadparochie de 

hoogmis gevolgd door de Sacramentsprocessie, een processie met het Allerheiligste langs 

de openbare wegen als publiekelijk getuigenis van geloof en verering voor het 

Allerheiligste Sacrament. 

Om 9.30 uur begint de Hoogmis in de jubilerende Basiliek (dus niet zoals andere jaren 

in de Petruskerk!!), met onze bisschop Frans Wiertz als hoofdcelebrant. 

Rond 10.15 uur start het opstellen van de processie op de hoek DekenTijssenstraat-

Begijnenhofstraat. De opstelling van de processie is als volgt: 

1 Sjtadssjötterie St.Rosa 7 1e Communicantjes 13 Nonnevotteclub met beeldje 

2 Acolieten met kruis 8 Eerwaarde zusters  OLV Behoudenis der kranken 

3 Harmonie Sint Joseph 9 Philharmonie 14 Acolietencollege  

4 Kerkenwachtgilde 10 B&W en   St.Michiel en St.Rosa 

5 Processiegangers m/v  Gemeenteraad 15 HH. Geestelijken 

6 St.-Petruskoor en  11 Kerkbestuur 16 Allerheiligste 

 Jeugdkoor St. Petrus 12 Misdienaars 17 Processie-, Limburgse en 

Nederlandse vlag 

Aansluitend aan de Mis, zo tegen 11.00 uur, trekt de Sacramentsprocessie via de route: 

Basiliek-Oude Markt-Deken Tijssenstraat-Begijnenhofstraat-Walstraat-Wieer-Gouv. Von 

Hövellstaraat-Jubileumstraat-Julianaplein naar het rustaltaar aan Parkvijver. Terug via 

Julianaplein-Jubileumstraat-Schuttestraat-Rosmolenstraat- Nieuwstraat naar Basiliek. 

Aan de bewoners van de huizen in de straten waar de processie doorheen trekt, wordt 

vriendelijk gevraagd te zorgen voor passende versiering van huis of winkel! 
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HEILIG UUR  

Op donderdag 5 juni 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 juni zijn dat de bewoners van de: Overhovenerstraat, 

Paardestraat, Paradijsstraat, Plakstraat, Pullestraat, Putstraat, Rijksweg-Noord, 

Rijksweg-Zuid, Oude Rosmolenstraat en Rosmolenstraat. 

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

♪♫    PETRUSFESTIVAL   ♪♫    14 en 15 juni 

Na een geslaagde eerste editie in 2007, vindt dit jaar in juni wederom het 

PETRUSFESTIVAL plaats. Op zaterdag 14 en zondag 15 juni kunt u op diverse locaties in 

de binnenstad genieten van een gevarieerd muzikaal programma: 

 

 

 

    
 

Zaterdag 14 juni 

15.00 uur  Basiliek 

 

16.15 uur  Michielskerk 

 

18.00 uur  Petruskerk 

20.00 uur  Petruskerk 

 

Openinsconcert Schola Cantorem St. Michiel  
 Mariagezangen afwisseld met orgelwerken  

Concert Vrouwenkoor Con Vivo, Maastricht 
 Muziek van o.a. Mendelssohn, Fauré en Berlioz 

H.Mis m.m.v. Mannenkoor Si-tard 

Concert Schütz-Monteverdi Consort 
 Mariavespers van Monteverdi door koor solisten en orkest 

Zondag 15 juni 

11.30 uur  Petruskerk 

 

15.00 uur  Kapel   

               Agnetenberg 

16.00 uur  Markt 

 

Hoogmis m.m.v. Petruskoor + orkest  
 Première Orgelsolomesse van Mozart en Mariamotetten  

Concert Ensemble Dulcinea, Lanaken  
   Mariamotetten van Händel, Rathgeber en Pergolesi 
Slotconcert Harmonie St. Joseph 
 populair programma  

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

 

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 
 

MARIA BEZOEK (VISITATIE)     -     31 mei 

“Maria bezoekt haar nicht Elisabet”,  
luidt het tweede blijde geheim van de Rozenkrans. 

Wanneer de engel Gabriël de menswording van Christus aankondigt, 
verneemt Maria niet alleen dat zij een Zoon zal krijgen, maar tevens dat haar nicht 
Elisabet ‘die onvruchtbaar heette’ moeder zal worden en al zes maanden in verwachting is 
(Lc. 1, 36). ‘Met spoed’, vermeldt het evangelie dan, gaat Maria op weg naar Elisabet, en 
blijft ongeveer drie maanden bij haar. Dit alles herdenken wij niet alleen in de week vóór 
Jezus geboorte met Kerstmis, de Kerk viert deze gebeurtenis ook op feestelijke wijze  in 
de tijd tussen de hoogfeesten van Maria Boodschap (25 maart) en de geboorte van 
Johannes de Doper (24 juni), op de laatste dag van de mei-Maria-maand. Op dit feest van 
‘Maria Visitatie’ of ‘Maria Bezoek’ gedenken wij niet zozeer Maria’s liefdevolle 
bezorgdheid, maar vooral haar vreugde om het wonderbare dat God in haar heeft verricht 
en dat door Elisabet wordt erkend met de woorden: “Gezegend is de vrucht van uw 
schoot.” Maria jubelt haar vreugde uit in het Magnificat, de lofzang die haar dagelijkse 
plats heeft in het Kerkelijk avondgebed.  

 

Voor God zing ik een vrolijk lied. 

Ik juich, want Hij veracht mij niet. 

 Hij heeft zijn liefde mij betoond 

 met eer en blijdschap mij gekroond. 

De mensen roemen mij voortaan 

om wat God voor mij heeft gedaan. 

 

De rijken raken van hun stuk, 

de armen krijgen nu geluk; 

 de kleinen komen tot hun recht, 

 zoals aan Abraham was voorzegd. 

 
uit “Getijdenboekje voor kinderen” 

 

ONBEVLEKT HART VAN MARIA     -  zaterdag na de 2e zondag na Pinksteren 

De reine liefde van het Onbevlekt Hart van Maria geeft ons de zekerheid van haar 
moederlijke bescherming en is tegelijk het meest verheven voorbeeld van de navolging 
van Christus. Bij haar verschijningen te Fatima (1917) heeft Maria heeft de wereld zelf op 
deze bescherming en dit voorbeeld gewezen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Paus 
Pius XII de christenen opgeroepen hun toevlucht te nemen tot de heilige Moeder Gods, en 
temidden van de oorlogsverschrikkingen heeft hij in 1942 -bij gelegenheid van de 25

e
 

verjaardag van de verschijningen van Fatima- de wereld aan het Onbevlekt Hart van 
Maria toegewijd. Het Onbevlekt Hart van Maria is haar innerlijk, vervuld van de heilige 
Geest en daarom geheel naar God gekeerd. 

De devotie tot het Hart van Maria is nauw verbonden met de verering van het Heilig Hart 
van Jezus. De gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria, sinds 1996 een verplichte 
gedachtenis, is dan ook geplaatst op de dag ná het Hoogfeest van het Heilig Hart (vrijdag 
na de 2

e
 zondag van Pinksteren). Dit jaar doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat 

de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria op 31 mei valt; in dat geval viert de 
Kerk de liturgie van Maria Bezoek (zie boven). 
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UW AANDACHT S.V.P. 
MARIA-LOF IN MEI 

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 24 mei: Opening Jaarfeest Basiliek. De kerkgangers van de Petruskerk 
trekken in korte processie naar de Basiliek, waar om 18.00 uur de Gezinsmis begint, 
opgeluisterd door het Jeugdkoor. Er is dus géén avondmis in de Petruskerk! 
Zondag 25 mei: Sacramentsdag. Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam 
en Bloed van Christus. Processiezondag. Om 9.30 uur in de Basiliek Hoogmis met mgr. 
Wiertz, aansluitend Sacramentsprocessie (zie pagina 9). De Missen van 9.30 uur in de 
St-Michielskerk en van 11.30 uur in de St-Petruskerk komen te vervallen. 
Vrijdag 30 mei: Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus 
Zaterdag 31 mei: Feest van het bezoek van de maagd Maria aan Elisabet 
Zondag 1 juni: Negende Zondag door het jaar 
Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste Heilige Communie van de Communicantjes 
van de basisscholen St.Petrus, De Baandert en Gustav Hoefer. 
Dinsdag 3 juni: Eerste verjaardag heiligverklaring Pater Karel 
Vrijdag 6 juni: 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 8 juni: Tiende Zondag door het jaar.  
Om 9.30 uur in de St-Petruskerk: Eerste Heilige Communie van de Communicantjes 
van SBO Het Mozaïek.  
In Houten een landelijke voorbereidingsdag voor alle WJD-deelnemers 
Zaterdag 14 juni: Opening Petrusfestival.   
Zondag 15 juni: Elfde Zondag door het jaar 
Zondag 22 juni: Twaalfde zondag door het jaar 
Dinsdag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper 
Zaterdag 28 juni: start van het Paulusjaar 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
op vrijdag 20 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 24 mei 

08.00 uur ev overledenen vd fam Smeets-

Bouwels 

18.00 uur H.Mis in Basiliek!! 

Zondag 25 mei, Sacramentsdag 
 Hoogfeest van het Heilig Sacrament 

11.30 uur vervalt ivm Processie, 

    zie vieringen Basiliek 
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Maandag 26 mei 
 H. Filippus Neri, priester 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Dinsdag 27 mei 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 

Hoenen, overl echtp Meulenberg-Kleuters  
Woensdag 28 mei 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Math. Ronden; ev ouders 

Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke, fam. 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 
Donderdag 29 mei  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Miny Corbeij en 

overledenen vd fam. Corbeij-Kerrens 
Vrijdag 30 mei 
 Hoogfeest Heilig Hart van Jezus 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
Zaterdag 31 mei 
 Bezoek van de heilige maagd Maria  
 aan Elisabet 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis; ev uit dankbaarheid 
18.00 uur pljrd voor Melanie Lenaerts-
Laumen,ouders Jessen-Schmeitz; plev 
overl ouders Gieskens-Martens; nadienst 
Pierre Schmeits, Jacqueline Gieskens-
Hoogenberk (samenzang) 
Zondag 1 juni 
 Negende Zondag door het jaar 

09.30 uur Eerste Heilige Communie 

communicanten St.Petrus,De Baandert en 

Gustav Hoefer 

11.30 uur gestplev overledenen vd fam. 

Dieteren-Klinkers; 1
e
 pljrd  Toos 

Timmermans, pljrd Truus en Harrie 

Keijsers-Timmermans; plev voor de 

zielenrust van Hans Grimmelt (Petruskoor) 
Maandag 2 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev de H. Geest voor allen, die in ons 

bisdom en in de parochies zijn gesteld om 
leiding te geven 

19.00 uur gestev overl echtp Beckers-

Hennekens, overl echtpaar Lebens-De 

Macker en wederzijdse fam.  
Dinsdag 3 juni 

HH. Carolus Lwanga en gezellen, 
martelaren 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor Harie Vink, tev de H. Engelbe-
waarders uit dankbaarheid voor 
bescherming en leiding 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke, fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

Woensdag 4 juni 

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 gestev levende en overl leden 

fam Janssen-De Ponti, voor zielenrust van 

pastoor-deken mgr. Ben Janssen; ev overl 

ouders Kleikamp-Lemmens, Cor de Wit en 

Dory Neilen 
Donderdag 5 juni,  

HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, 
martelaren 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Pauline Feron-Hoenen; 

ev uit dankbaarheid en voor een spoedig 

algeheel herstel 

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 6 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev het Heilig Hart van Jezus; 

ev tev HH Priesters en voor de vrede 

Zaterdag 7 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom. 

18.00 uur 1
e
 pljrd Hub Ramaekers, pljrd 

ouders Wijshoff-Bormans; plev Wil 

Martens, voor levenden en overledenen vd 

fam Dieteren en de fam Hellbach; nadienst  

Pierre Schmeits, Jacqueline Gieskens-

Hoogenberk  (Jeugdkoor) 
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Zondag 8 juni  
 Tiende Zondag door het jaar   

09.30 uur Eerste Heilige Communie 

Communicanten SBO Het Mozaiek 

11.30 uur gestpljrd Paul Chorus, 

overledenen vd fam Oberdorf-Frissen; 

gestplev Lies Roppe en overledenen vd 

fam Roppe-Kissels; plev voor de zielenrust 

van Hans Grimmelt (samenzang) 
Maandag 9 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels 

19.00 uur gestev overl echtp Bergrath-

Werdens; ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke, uit dankbaarheid en voor een 

spoedig algeheel herstel 
Dinsdag 10 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overl echtp Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
Woensdag 11 juni 
 H. Barnabas, apostel 
08.00 uur ev overl ouders Leonard Die-
teren en Maria Brandts uit dankbaarheid 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev uit dankbaarheid en voor een spoedig 

algeheel herstel 
Donderdag 12 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans; ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 13 juni 
 H. Antonius v Padua, priester en 
kerkleraar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev voor Ben en Freek Boels, tev 

HH Priesters en voor de vrede    
Zaterdag 14 juni 
 H. Lidwina, maagd 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur 3

e
 pljrd Gerrit van Halbeek, pljrd 

Henriëtte Pfennings-Gielkens; plev 
Philomène Paques-Cals; nadienst Pierre 

Schmeits, Jacqueline Gieskens-Hoogenberk 
(Si-Tard) 
Zondag 15 juni,  

  Elfde Zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd overl ouders 

Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 

Martin; plev voor Miny Reijnders-

Kuijpers, voor overleden fam.leden Pier-

Weijzen, voor de zielenrust van Hans 

Grimmelt (Petruskoor) 
Maandag 16 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Fine Close; ev fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 

Dinsdag 17 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke 

Woensdag 18 juni 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor de overledenen vd fam Gieskens-

Muyres en Corbeij-Kerrens 

19.00 uur gestjrd overl ouders Van 

Heusden-Kleba; ev Cor de Wit en Dory 

Neilen 
Donderdag 19 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie,  

overl echtpaar Meulenberg-Kleuters 

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 20 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

19.00 uur ev tev HH Priesters en voor de 

vrede, voor echtp Keymis-Buyink 
Zaterdag 21 juni 
 H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

Jos Bitsch 

13.00 uur Huwelijksmis bruidspaar  

 Van Montfoort-Rombouts 

18.00 uur pljrd Jan Bormans; plev Tilly 

Zeegers-Douffet; nadienst Jacqueline 

Gieskens-Hoogenberk  (Jeugdkoor) 
Zondag 22 juni 
 Twaalfde Zondag door het jaar 

11.30 uur plzwd Pierre Schmeits; gestpljrd 

Mia Boelens-Derrez, Anna Kleinjans-
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Kuhnen; gestplev voor de zielenrust van 

Willy Karmelk-Oremus en haar ouders  

(samenzang) 
Maandag 23 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;   

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 

Dinsdag 24 juni 

 Hoogfeest Geboorte H. Johannes de 

Doper 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers; 

gestev overl ouders Schaekens-Peulen en 

zonen Jozef en Martin; ev Sjang Jessen  

 

 

Woensdag 25 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 

Donderdag 26 juni  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur ev voor mw. M. Zweipfenning 

19.30 uur Lof + Rozenhoedje (samenzang) 
Vrijdag 27 juni 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
ev uit dankbaarheid  
19.00 uur ev tev HH Priesters en voor de 

vrede, ouders Schmidt-Fliegel, Netta en 

Tilke    
Zaterdag 28 juni 
 H. Ireneüs, bisschop en martelaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

ST. MICHIELSKERK 

Zondag 25 mei, Sacramentsdag 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur vervalt, zie vieringen basiliek 

Zondag 1 juni 

 Negende zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

09.30 uur plev fam Jennen-Palmen 

(samenzang) 
Zondag 8 juni 

Tiende Zondag door het jaar 

08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev J. en J. Derrez; plev 

Nenette Oosterwijk-Corbeij  (samenzang) 

 

Zondag 15 juni 

 Elfde Zondag door het jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev M.B. Geurts; pljrd Jan 

Peters (Michielkoor) 

Vrijdag 20 juni 

13.30 uur Huwelijksmis bruidspaar  

Wenmakers-Schmeits 
Zondag 22 juni 
 Twaalfde Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
09.30 uur gestev J. Derrez (samenzang) 
 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Zaterdag 24 mei OPENING JAARFEEST 

18.00 uur 1
e
 pljrd Lor Cartigny, pljrd 

ouders en grootouders Kamps-Hardy en 

zoon Jos; plev Philomène Paques-Cals, 

Gerrit Goertz; nadienst Pierre Schmeits, 

Jacqueline Gieskens-Hoogenberk 

(Jeugdkoor) 
Zondag 25 mei, Sacramentsdag 
 Hoogfeest van het Heilig Sacrament 
 JUBILEUM 125 JAAR BASILIEK 

09.30 uur plzwd Miets Pustjens-Linden; 

pljrd Wies Pijls-Alberts; plev Miny 

Reijnders-Kuijpers, voor de zielenrust van 

Hans Grimmelt, voor bescherming en 

wijsheid op de levensweg voor kinderen en 

kleinkinderen en voor overl oud-rector vd 

Basiliek pater Freek van Leeuwen 

(Petruskoor) 

aansluitend Sacramentsprocessie 
Dinsdag 27 mei 
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen, voor welzijn van Anneke de Harde   
Woensdag 28 mei 
08.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen, uit dankbaarheid tev O.L.V. vh 
H.Hart 
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Donderdag 29 mei  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, zegen voor 
Sandra Young en familie 
10.30 uur voor Gerrit Goertz en voor overl 
ouders Joannes Oeij en Lucia Mariane, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 30 mei 
08.30 uur zegen voor mw. Van Rozelaar, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 31 mei 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-

Tholen, voor welzijn van Anneke de Harde   
Zondag 1 juni 
 Negende zondag door het jaar  
10.30 uur alle levende en overl leden vd 

Aartsbroederschap, overl echtp Caulfield-

Tholen,  jaardienst overl Christine Joosten 

en 2
e
 jaardienst  Jacobus Smeets 

Dinsdag 3 juni 
HH. Carolus Lwanga en gezellen, 
martelaren 

08.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen, voor fam Pluis-Schroten, overl fam 
en Jan Pluis 
Woensdag 4 juni 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor zegen over familie 
Donderdag 5 juni 

HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, 
martelaren 

08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 

en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 

Caulfield-Tholen 

10.30 uur voor Gerrit Goertz en voor 

Margiet Roebroek en fam 
Vrijdag 6 juni 

08.30 uur voor overl echtp Caulfield-

Tholen, zegen voor Alexander den Hartog 
Zaterdag 7 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 8 juni  
 Tiende Zondag door het jaar    

10.30 uur jaardienst voor Joep Geelen 

voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 10 juni 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

 

Woensdag 11 juni 
 H. Barnabas, apostel 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen; 
Donderdag 12 juni 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera, 
voor Jan Jessen en fam, voor Gerrit Goertz, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen;  
Vrijdag 13 juni 

H. Antonius v Padua, priester en 
kerkleraar 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 14 juni 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 15 juni 
 Elfde Zondag door het jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 17 juni 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 18 juni 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 19 juni 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 20 juni 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 21 juni 
 H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 22 juni 
 Twaalfde Zondag door het jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 24 juni 

 HF Geboorte H. Johannes de Doper  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 25 juni 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 26 juni  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 27 juni 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 28 juni 
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 25 mei: Hoogfeest vh H.Sacrament vh Lichaam en Bloed van Christus    
10u30 Jrd.oud. Swiatalski-Canton; Laurens Ehlen vw. verjaardag 

    nadiensten: Trees Hermanns-Detongre; Miep Dekkers-Melenhorst en Hub Liebregts 

Dinsdag 27 mei: H.Augustinus van Canterbury, bisschop 

 9u00 t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag 29 mei 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

Zondag  1 juni: 9e zondag door het jaar   
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; Bernard Köhlen 

    nadiensten: Trees Hermanns-Detongre; Miep Dekkers-Melenhorst en Hub Liebregts 

Dinsdag  3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 

 9u00 Gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette 

Donderdag  5 juni: HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

Zondag  8 juni: 10e zondag door het jaar   
10u30 Gest.jrd. oud. Hausmanns-Tummers; jrd. Antoon v.d.Diepstraten 

    nadiensten: Trees Hermanns-Detongre; Miep Dekkers-Melenhorst en Hub Liebregts 

Dinsdag 10 juni 

 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 

Donderdag 12 juni 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

Zondag 15 juni: 11e zondag door het jaar   Cantate (Overhoven) 

10u30 Zwd. Trees Hermanns-Detongre; ovl.oud. Muris-Tummers 

 nadiensten: Miep Dekkers-Melenhorst en Hub Liebregts 

Dinsdag 17 juni 
 9u00Gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en H.Bernadette 

Donderdag 19 juni: H.Romualdus, abt 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

Zondag 22 juni: 12e zondag door het jaar    Kinderkoor 

10u30 Zwd. Hub Liebregts; oud. Hendriks-Ubachs  

 nadienst: Miep Dekkers-Melenhorst 

Dinsdag 24 juni: Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper 
 9u00 Christien Linssen 

Donderdag 26 juni 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
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OVERLEDEN 
22 april: Trees Hermanns-Detongre  (83 jaar), Pres.Kennedysingel 8-2 
12 mei: Miep Dekkers-Melenhorst (88 jaar), Smithlaan 151  
12 mei: Hub Liebregts (88 jaar), Brugstraat 123 

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
GEDOOPT 
Op 3 mei werd gedoopt: Wouter Menten, J.Hoenstraat 2 
Op 4 mei werd gedoopt: Tijn Salden, Erasmusstraat 31 

Moge zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de 
hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen. 
 
DE MEEST GESTELDE VRAAG 
Je hoort het in de winkelstraat, op het station, in de bus. Je hoort het overal. De mobiele 
telefoon gaat, en merkwaardigerwijze hoor je bijna altijd dezelfde vraag: "waar ben je?". 
Om de een of andere reden willen we graag weten waar iemand is, als we met hem of haar 
praten, terwijl we hem of haar niet zien.  

In het Oude Testament sprak Jahweh tot Abraham, tot Mozes, maar ze konden Hem niet 
zien. En ze hadden zo graag geweten waar Hij was, hoe Hij was, hoe Hij uitzag De mens 
bleef God zoeken. Maar als God langere tijd niets van zich liet horen, liet de mens dat naar 
God zoeken ook vaker achterwege, en ging de mens zijn eigen gang. 
Totdat God Zijn eigen Zoon naar ons toezond: Jezus Christus. Hij heeft de mensen de weg 
gewezen, hoe ze moesten leven. Dat bleek beter te werken dan een onzichtbare God. Toen 
Jezus ons weer verliet, heeft Hij een geweldig teken achtergelaten. Bij het Laatste 
Avondmaal nam Hij brood en nam Hij wijn. "Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed. Blijft 
dit doen om mij te gedenken". Zo is Hij toch bij ons. We kunnen Hem blijvend zien in de 
gedaante van Brood. Een stem alleen is voor de mens niet genoeg. We willen weten hoe, 
waar en wat. 
 
HARTELIJK DANK 
De afgelopen maand is aan de kerkdeuren gecollecteerd: op roepingenzondag voor de 
priester- en diakenopleiding; opbrengst: € 66,85 en met Pinksteren: voor de 'week van de 
Nederlandse missionaris'; opbrengst: € 101,19. Hartelijk dank aan alle gevers!  
 
KINDERWOORDDIENST 
Op de zondagen 25 mei en 8 en 22 juni is tijdens de H.Mis van 10.30 uur kinderwoord-
dienst. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen tot ca. 12 jaar.  
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 6 juni (1

e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H.Communie in de 

parochie rondgebracht.  
 
SPREEKUUR 
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u. en op vrijdagavond van 17 tot 18 u. (behalve 
1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig. 
 
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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Sacramentszondag 

zaterdag 24 mei 19.00 u. OLV van Lourdes                                                  ♫Pauluskoor 

maandag 26 mei 19.00 u. Overleden ouders Mulders 

woensdag 28 mei 19.00.u. Ter ere van H. Antonius 

 
9

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 31 mei 19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 2 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

woensdag 4 juni 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 

 
10

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 7 juni 19.00 u.  Jrd  Marga Fanselow-Kessels                              ♫Pauluskoor 

maandag 9 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 11 juni 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 

 
11

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 14 juni 19.00 u. OLV van Lourdes  

maandag 16 juni 19.00 u. Voor het behoud van de Christelijke waarden en normen in 

West-Europa 

woensdag 18 juni 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 

 
12

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 21 juni 19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 23 juni 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 

woensdag 25 juni 19.00 u. Ter ere van H. Antonius 
 

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. 

Zondag 25 mei, traditionele Sacramentsprocessie in de Sittardse binnenstad. 

Meer bijzonderheden vindt u in het algemene deel van dit parochieblad. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 14 juni bij: 

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

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

 

Overleden 

Truus Ehlen – de Vaan, Smithlaan 151, 91 jaar 

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
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NIEUWE ZALIGVERKLARING IN LIMBURG 

 Twee jaar na de eerste zaligverklaring op Nederlandse bodem (van onze Sittardse zuster 

Anna Maria Tauscher op 13 mei 2006), vindt ook de tweede zaligverklaring in ons land in 

Limburg plaats. Zondag 29 juni wordt zuster Hendrina Stenmanns, medestichteres 

van de Missiecongregatie Dienaressen van de Heilige Geest uit Steyl zalig verklaard. 

Dit gebeurt tijdens een pontificale eucharistieviering in openluchttheater De Doolhof in 

Tegelen. Het door paus Benedictus XVI ondertekende decreet van de zaligverklaring 

wordt dan door voorlezing wereldkundig gemaakt. Tijdens de plechtigheid is de paus 

vertegenwoordigd door kardinaal José Saraiva Martins, prefect van de Vaticaanse 

congregatie voor zalig- en heiligverklaringen, die speciaal hiervoor uit Rome overkomt. 

Hoofdcelebrant is bisschop Frans Wiertz van Roermond. Ook honderden gasten uit 

binnen- en buitenland, onder wie ook veel kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, zullen 

aanwezig zijn. 

 

Hendrina Stenmanns 

Moeder Josefa, zoals Hendrina Stenmanns door haar medezusters wordt genoemd,  werd op 

28 mei 1852 als oudste van zeven kinderen geboren in Issum (Duitsland). Al vroeg had zij 

een open hart voor armen, zieken, noodlijdenden en stervenden. In 1884 ging ze naar Steyl, 

waar ze aanvankelijk met andere vrouwen dienstmeisje was in het Missiehuis dat de in 2003 

heilig verklaarde Arnold Janssen in 1875 daar had gesticht. Na de stichting van de 

Missiecongregatie Dienaressen van de Heilige Geest in 1889, ontving Hendrina op 17 

januari 1892 de kloosternaam Zuster Josefa en het ordekleed. Samen met Moeder Maria 

(Helena Stollenwerk) legde zij het fundament voor de jonge gemeenschap van zusters. In 

1898 werd ze overste nadat Moeder Maria op wens van Arnold Janssen intrad bij de door 

hem gestichte derde congregatie, de aanbiddings- of slotzusters. Eind 1902 begon haar 

lijdensweg. Reuma, astma-aanvallen, ademnood en waterzucht leidden uiteindelijk op 20 

mei 1903 tot haar dood, 50 jaar oud. Zij werd aanvankelijk begraven op het kloosterkerkhof. 

Enkele weken geleden werd zij bijgezet in de kloosterkapel. 

 

Tot voor kort vonden zalig- en heiligverklaringen vonden meestal in Rome plaats en altijd 

in aanwezigheid van de paus. Bij zijn aantreden in 2005 heeft paus Benedictus XVI te 

kennen gegeven dat hij alleen heiligverklaringen nog zelf zal uitspreken. De 

zaligverklaringen vinden voortaan plaats in het bisdom waarin de kandidaat-zalige 

gestorven is en waar meestal ook het zaligverklaringproces is gevoerd.  

De plechtigheid op 29 juni begint om 10.30 uur en is ook te volgen op het internet, via de 

website www.katholieknederland.nl. Mensen die de plechtigheid in Tegelen willen 

bijwonen, dienen zich, in verband met de organisatie, ruim van tevoren aan te melden.  

Dat kan via tel.077-3764241 of hendrina@steyler.de. 

Op 29 juni kan tussen 15.00 uur en 17.30 uur het klooster in Steyl bezocht worden, waar 

de nieuwe zalige is bijgezet in de graftombe in de kloosterkapel. In deze tombe liggen 

ook de stoffelijke resten van de in 1995 zalig verklaarde medestichteres Helena 

Stollenwerk  begraven. Ook is een tentoonstelling ingericht over leven en werk van de 

missiezusters van Steyl en is er een ontmoeting met missiezusters uit heel de wereld. 

 

http://www.mkwebdesign.nl/bisdomroermond/mailinglist/lt.php?id=LUQNDFMNWx8GCkxVCAhW
mailto:hendrina@steyler.de

