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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 10 januari 2009. 
     

 

  

ADVENT EN KERSTMIS 

periode om de oude traditie weer eens bewust te worden. 

Als er een gemeenschap is in Nederland waar de tradities worden gekoesterd, dan is het 

Sittard. Dat heb ik als deken vaak moeten meemaken. Wilde ik iets veranderen en het viel 

niet goed, dan hoorde ik meestal als argument: dat is traditie! Maar voor heilige tradities 

heb ik een groot respect omdat deze iets kostbaars in zich hebben, een (geestelijke) 

waarde die van generatie op generatie is overgebracht en die je als een „must‟ hanteert. 

Maar helaas zijn er ook in Sittard gelovigen die hun heilige tradities niet kennen of niet 

(meer) hanteren. Denk maar eens aan het kerkbezoek iedere week. De lege banken geven 

aan dat men de traditie van kerkgang niet in ere gehouden heeft omdat men eigenlijk te 

weinig geloofsmoed of -kennis heeft. 
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Jammer dat men zo weinig kennis heeft van ons geloof. Ik bedoel niet zozeer dat men te 

weinig bijbelse feiten en dergelijke kent. Ook niet dat de gemiddelde protestant meer van 

de bijbel zou weten dan een katholiek. Nee, dat soort kennis bedoel ik niet. Het gaat meer 

om kennis van je geloof en je eigen beleving ervan. Het is als met je eigen familie. Je 

weet veel van je gezin en je familie waaruit je voortkomt. Toch is het vanzelfsprekend dat 

de ene broer of zus meer van een bepaalde periode in je familie weet dan een ander 

familielid. Het is heel fijn die familie-weetjes met elkaar te delen. Opvallend is het dat de 

oudere familieleden daarbij de taak vervullen van doorgeven…. verder vertellen. En de 

jongere luistert dan graag naar de verhalen van het warme verleden.  

Passen we deze gedachte toe op ons geloof en de kerk. We constateren meteen dat er een 

grote breuk is met onze geloofstraditie. Het sterkste voel je dat bij een H Mis met 

ouderen, speciaal met hen die het geestelijk niet helemaal kunnen bevatten. Maar als je 

 

als priester begint te zingen of te bidden met de bekende oude gezangen of 

gebeden, dan doet iedereen spontaan mee! Maar dan zie je wel de jongeren 

zwijgen… bij hen ontbreekt iedere samenhang en band met de liturgie van 

de kerk. Soms denk ik wel eens verschrikt: hoe zal het met hen zijn over 50 

jaar? Zitten dan een aantal mensen bij elkaar die niets 

met elkaar te delen hebben op geestelijk gebied? Staat men dan eenzaam en alleen voor 

zich uit te staren? Men heeft nooit gedeeld met elkaar? Hoogstens wat computer-

programma’s die toen ‘in’ waren. Maar aan inhoudelijke zaken van geloof en leven is er 

niets, want men heeft niets opgebouwd! Dit schrikbeeld veroorzaken we zelf. We 

genieten te zeer van onze superindividualisme. Je ziet het in de moderne ziekenhuizen en 

zorgcentra: alles wordt ingericht en afgestemd op de super-individualist. Moeten we die 

breuk tussen onze generaties laten voortbestaan? Eens komt de tijd, dat we de diepgang 

van ons leven niet meer willen en kunnen ontlopen. En als je daarin jezelf niet hebt 

geschoold, sta je straks met lege handen. De zinloosheid heeft dan jou in handen, in de 

greep! Lid van een kerk zijn, is juist bedoeld om elkaar te helpen, te scholen in die 

zorgzame band met onze God en Heer. Daarom bidden we gezamenlijk tot Hem, zingen 

we Hem toe enz. De opmerking van vele mensen dat men ‟s zondags niet naar de kerk 

gaat, maar dat men bijvoorbeeld liever in de natuur wandelt en dat men daar beter God 

eert, is een camouflage om zijn eigen afwezigheid te maskeren. De band met God bouw je 

samen op, als kerk oefen je daarin samen. Het zijn maar weinigen die als gelovige de 

kwaliteit van een kluizenaar kunnen hebben. En juist die kluizenaars of monniken weten 

al te goed dat ze moeten samenkomen om als gemeenschap de eredienst te vieren: dat kun 

je niet alleen, dat doe je nooit alleen! Onze huidige onkerkelijkheid brengt daarmee aan 

het licht hoeveel mensen God eigenlijk helemaal niet kennen. We hebben wel duizend en 

één opvattingen over God en kerk, en iedereen vindt zichzelf heel verantwoord. Maar aan 

opvattingen heb je niks, dat is als bladzijde van een dagelijkse krant, je slaat ze om en 

alles is weg. Niet wat mijn mening is, maar waarop is nu mijn leven eigenlijk 

gegrondvest? Onderzoek eens je eigen staan in deze wereld. Gebouwd op los zand of op 

een rots? Een paar jaar geleden kwam er in onze Nederlandse samenleving een discussie 

over Scheppingsverhaal of Evolutie. Charles Darwin werd geciteerd als de wetenschapper 

van de evolutietheorieën en verschillende mensen trachten de Bijbel met haar 

scheppingsverhaal daarbij af te schrijven als een soort literatuur van de sprookjesboeken. 
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Jammer genoeg werd deze discussie niet afgesloten met een opdracht naar de jonge  

mensen toe: men had op de scholen landelijk leerprojecten 

kunnen arrangeren om juist Schepping en Evolutie niet 

tegenover elkaar, maar naast elkaar te plaatsen. Twee 

grootheden die elkaar prachtig kunnen aanvullen en 

verrijken. Men durfde niet,  het politieke klimaat liet het 

niet toe. Het leek erop alsof men niet over ‘geloof’ wilde 

spreke... dan maar liever los zand ... is het gevolg en gevaar 

van zo’n gedoog-houding. 

 

De Heilige Schrift of Bijbel is geen wetenschapsboek, dat wil het ook niet zijn: de 

Bijbel is een geloofsboek, dit boek moet je als het ware op je knieën lezen.  

Kerstmis vieren: de Advent helpt ons voorbereiden. Wil je iets vieren, dan kost dat 

voorbereiding. Hoe prachtig en stijlvol een diner kan zijn in het mooiste restaurant, het 

eten thuis klaargemaakt uit liefde en vriendschap door eigen inbreng en vele uren van 

voorbereiding, scoort hoger! Waarom? Omdat alleen eigen zelfgave de verbondenheid 

en liefde kan onderstrepen. Kerstmis is het vieren van die heilige verbondenheid. Onze 

kerken zijn dan de huiskamers van het Kerstkind dat ons die nacht aan zijn Heilige 

Tafel uitnodigt. Wie kijkt in de zin van ‘hoeveel sterren heeft nu dit restaurant’, begrijpt 

niets van die Heilige Nacht en al de zondagen die erop volgen.  

Zou Charles Darwin trouwens Kerstmis hebben gevierd? U leest het in het artikel over 

evolutie en schepping van een parochiaan Dr. Frans Hermes, die op mijn verzoek deze 

bijdrage  heeft geschreven. Hij is door zijn studie o.a. een deskundige in deze materie: 

daarom kon ik hem vragen ons daarop een antwoord te geven. Hij spreekt vanuit de 

wetenschap maar ook vanuit zijn geloof. 

 

Ik wens u allen toe:  stem uw leven af op een rots, de rots van ons geloof. Maakt 

radicaal een einde aan de breuk met de geloofstraditie. Ga je weer verdiepen in je geloof 

van je kerk, je ouders, laat je scholen door vrienden en familie, door kerkbezoek enz. 

Anders staan we straks met lege handen bij de Kerststal. De herders in het veld wisten 

niet zoveel van hun geloof. Maar ze waren er! Ze lieten zich leiden naar de rots van 

eenvoudig geloof en vielen niet als los zand uit elkaar. U en ik hebben het zelf in 

handen. Kom, wees niet bang, laat je gezicht zien. U en ik hebben elkaar nodig. 

Zalig Kerstmis! 

                             Deken W. van Rens 

 

 HEEFT DARWIN OOK KERSTMIS GEVIERD?  
Volgend jaar is het 150 jaar geleden, dat Charles Darwin zijn evolutietheorie publiceerde in 

zijn boek ‘Het ontstaan van Soorten door Natuurlijke Selectie’. 

Deze evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie, die voor een deel een verklaring geeft 

van een aantal eeuwenoude en diepgaande vragen, zoals over het oorsprong van het heelal, het 

ontstaan van het leven en het begin van de mens en zijn zelfbewustzijn. 

Een wetenschappelijk theorie probeert steeds, op basis van voortdurend onderzoek en daardoor 

vaak wijzigende denkbeelden of aanpassingen, een actuele beschrijving van de diverse 

verschijnselen in de natuur te geven. De evolutietheorie blijkt daarbij een zeer sterke theorie te  
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zijn, die niet zomaar weerlegd kan worden, maar beperkt zich daarbij wel maar tot een deel 

van deze vragen, en wel tot het ontstaan der soorten, dat volgens Darwin op een geleidelijke 

manier heeft plaatsgevonden via de natuurlijke selectie van de best aangepaste soorten. De 

evolutietheorie geeft geen direct antwoord op het ontstaan van DE mens en met name zijn 

zelfbewustzijn, en zeker niet op het ontstaan van het leven en de oorsprong van het heelal. 

Alleen al daarom is het niet zinvol om het geloof af te zetten tegen deze evolutietheorie, want 

het geloof is veelomvattender dan alleen het ontstaan der soorten en geeft veel meer 

antwoorden, ingegeven door onze Schepper, dan alleen over het ontstaan der soorten. Geloof 

is bovendien geen wetenschappelijk theorie en kan dus als zodanig ook niet daarmee 

vergeleken worden, dat is hetzelfde als het bekende ‘appels met peren’ vergelijken. Het is dan 

ook eigenlijk onbegrijpelijk, dat al sinds de publicatie van Darwins boek vele geloofs-

overtuigingen zich tegen deze evolutietheorie gekeerd hebben, niet alleen vele christelijke, 

maar de laatste tientallen jaren ook de islam. Net alsof je jezelf de vraag zou moeten stellen, 

dat ofwel de evolutietheorie, ofwel de overtuigingen van het geloof juist zouden moeten zijn?  

Dat is echter helemaal niet het geval, de evolutietheorie zou gezien kunnen worden als een 

verdere uitwerking van een deel van Gods schepping, maar is niet de verklaring voor de 

schepping zelf. Dat God alles tot in het detail gepland zou hebben, is maar de vraag. Ook in 

ons eigen leven geeft God ons vrijheden om onze eigen weg te bepalen. De mens is door God 

bewust geschapen met een vrije wil. Hij wil net, dat we gebruik maken van onze talenten en 

daardoor ervoor zorgen dat we met elkaar verder komen. Je kunt God dan ook niet zomaar de 

schuld geven van alles wat er mis gaat, de mens heeft in Zijn schepping ook eigen verant-

woordelijkheden en als er wat misgaat, dan is dat onderdeel van het leven waarin we zelf onze 

wegen mogen kiezen. We kunnen God wel vragen om steun, kracht en aanwijzigingen om de 

juiste keuzes te maken, maar de uiteindelijke keuzes mogen we zelf maken. Het is dan ook te 

kortzichtig om omwille van alle problemen en misstanden, eenvoudig te zeggen, dat het geloof 

niet klopt, of dat er geen God zou bestaan, want anders zou alles wel goed gaan en zouden er 

geen problemen zijn..  

De in de laatste jaren, vooral ook in de Verenigde Staten in opmars zijnde opvatting van 

Intelligent Design is alleen maar een pseudowetenschappelijke theorie, die in tegenstelling tot 

Darwins evolutietheorie niet uitgaat van een geleidelijke proces van natuurlijke selectie, maar 

bepaalde stappen toeschrijft aan vooraf door de Schepper gedefinieerde en ontworpen 

intelligente structuren van het leven, zoals bv het orgaan oog. Dus een meer stapsgewijs proces 

met intelligente stappen erin. Ook dat is echter geen wetenschappelijke theorie en dient meer 

gezien te worden als een poging van een meer orthodoxe groep gelovigen om via een alter-

natieve weg toch de schepping als de enige juiste opvatting in het Amerikaanse onderwijs-

programma te krijgen, waarin nog steeds een strikte scheiding is tussen Kerk en Staat, dus 

tussen geloof en wetenschap.   

Maar ook in de Katholieke kerk zijn er denkers geweest, die op de rand van deze grens op 

zoek waren naar de juiste inzichten. Iemand die daarin bijzonder geslaagd is een pater jezuïet, 

Pater Pierre Teilhard de Chardin. Deze vijftig jaar geleden overleden Fransman had als missie 

om het christelijk geloof zo uit te leggen, dat het niet meer in strijd was met de evolutietheorie. 

Bij vele gelovigen wekte hij bewondering, omdat zijn volharding in de jaren vijftig en zestig 

van de vorige eeuw ertoe leidde, dat het geloof hierdoor in een modern-wetenschappelijke 

wereld beter geaccepteerd werd en niet meer als achterlijk hoefde te worden weggezet. 

Al dit is ook nu weer actueel, maar hoeft dus geenszins te leiden tot verharding van 

standpunten wat nu wel of niet de waarheid is. Nogmaals, de evolutietheorie, als sterke 

wetenschappelijke theorie, verklaart maar een deel van onze vragen en kan zeker gezien 

worden als een deeluitwerking van de totale schepping, die veelomvattender is dan alleen het 

ontstaan der soorten. 
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Charles Darwin was zelf ook een gelovig man en heeft nota bene ook nog een studie 

Theologie afgerond aan de universiteit van Cambridge, voordat hij zich verder ging verdiepen 

in de wonderen der natuur en meeging op het karteringsschip de Beagle om verre oorden te 

ontdekken en ‘boldly go where no man has gone before..’  

Daarbij heeft hij wel zijn evolutietheorie ontwikkeld, maar de schepping zelf en het geloof 

heeft hij nooit openlijk overboord gegooid. Hij was namelijk bovendien getrouwd met een zeer 

gelovige en ook bemiddelde vrouw, waardoor hij zijn onderzoeken in alle rust kon doen. En 

om daarom een antwoord te geven op de vraag of Darwin ook Kerstmis vierde, geloof ik zeker 

dat hij met zijn vrouw en kinderen, na hun bezoek aan een mooie Kerstnachtdienst, de gevulde 

kalkoen niet wilde missen. 

Zalig Kerstfeest!                                  Frans Hermes 

        

 ROND ADVENT EN KERST:  
 

LUISTERMIDDAG IN KLOOSTER WITTEM woensdag 17 december 

Een sfeervolle voorbereiding op het kerstfeest: een luistermiddag rond de Messiah van G. 

Fr. Händel. Dit meesterwerk is een oratorium over Jezus’ geboorte, dood en opstanding. 

Deze middag gaat het over het eerste deel, waarin de betekenis van de geboorte vanuit de 

profetieën van het Oude Testament wordt uitgelegd. Onder leiding van pastor Jeroen de Wit 

wordt de bijbeltekst gelezen en wordt er geluisterd naar de direct aansprekende verklanking 

ervan door Händel. De middag wordt besloten met het beluisteren van A Ceremony of 

Carols, twee eeuwen later geschreven door componist Britten.  

Plaats:  Kloosterbibliotheek Wittem 

Aanvang: 14.00 uur 

Kosten: € 7,50 

Meer info en aanmelding: klooster-receptie   043-4501741.(Opgeven vóór 7 dec!) 

♪♪♫ KERSTCONCERT IN DE ST-PETRUSKERK ♪♪♫ 

Op zaterdag 20 december kunt u om 16.00 uur  in de St.Petruskerk genieten van een 

muzikaal Kerstprogramma, verzorgd door het St.-Petruskoor en het Koor Sound ’70.  

 

PELGRIMSWANDELING NAAR BANNEUX 

 

  zondag 21 december 

Ter voorbereiding op het Kerstfeest organiseert de Stichting Pelgrimswegen en 

Voetpaden op zondag 21 december haar jaarlijkse Pelgrimswandeling naar Banneux.  

 Vertrek in kleine groepen: 

-  6.30-   7.30 uur vanaf de kerk in Margraten 

-  7.45 -  8.30 uur vanaf de kerk in Noorbeek  

-  9.30 -10.15 uur vanaf Abdij Val Dieu.  
 

 

Onderweg zijn er enkele bezinningsmomenten en in Banneux wordt om 17.30 uur 

afgesloten met een Eucharistieviering. Opgave vooraf is niet nodig, tijdig aanwezig zijn 

bij een vertrekpunt is voldoende. Goede conditie en stevige wandelschoenen zijn vereist! 

Meer informatie via  045-5463563 of  info@spvlimburg.nl 
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KERSTSTAL KIJKEN 
Tijdens de Kerstdagen kunt u een bezoekje brengen aan de mooie kerststallen in onze St.-

Petruskerk, St.-Michielskerk en Basiliek. Misschien een leuk idee na het kerstdiner?!? 

Eerste Kerstdag: St. Petruskerk geopend van 13.00 tot 16.00 uur 

  St. Michielskerk geopend van 11.00 tot 16.00 uur 

  Basiliek geopend van 14.00 tot 16. 00 uur 

Tweede Kerstdag: alle kerken geopend van 14.00 tot 16.00 uur 

 

VOOR DE JEUGD: 
 

BEZINNINGSDAG VOOR JONGEREN                             13 - 14 december 

Ter voorbereiding op het Kerstfeest organiseert Bisdom Roermond een Bezinnings-

programma voor jongeren tussen 14 en 30 jaar. Zaterdags is er, na een eenvoudige 

maaltijd, een heilige Mis en een avondprogramma in samenwerking met Life Teen. 

Zondagochtend gaat het richting Banneux (België), waar momenten van bezinning en 

gebed worden afgewisseld met ontspanning en vrije tijd. Rond 17.00 uur is men weer 

terug in Maastricht.  Het is ook mogelijk om één van beide dagen te komen; vermeld dit 

wel bij aanmelding! 

Plaats:   Malberg, Maastricht 

Aanvang:  zaterdag 13 december, 16.00 uur 

Sluiting:  zondag 14 december, 17.00 uur 

Kosten:  € 10,--  (ter plekke betalen) – zelf matje of luchtbed meenemen 

Aanmelden  en info:   0475-386756  of e-mail: g.v.dierendonck@bisdom-roermond.nl  

 

   

GEBEDSINTENTIES 

De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand december luidt: ‘Wij bidden dat 

de Kerk tegenover de groeiende cultuur van geweld en dood moedig de cultuur van het 

leven moge bevorderen door middel van al haar apostolische en missionaire activiteiten.’ 

Voor januari luidt de intentie: ‘Wij bidden dat het gezin steeds meer een plaats van 

vorming in liefde, van persoonlijke groei en van geloofsoverdracht moge zijn.’ 
 

OPBRENGST “KERK EN WERELD” 

De collecte ten bate van “Wereldmissiedag 2008” in het weekeinde van 18-19 oktober 

heeft € 1100,00 opgebracht. 

Hiervan is € 330,-- bestemd voor het werk van Pater Meulemans, en € 330,-- voor de 

missie-activiteiten van onze Sittardse Mieke Scholte (via Stichting Fidesco) in 

Madagascar. De resterende € 440,00 worden rechtstreeks overgemaakt naar het 

Missieburo van Bisdom Roermond. Hartelijk dank aan alle gulle gevers en collectanten! 

mailto:g.v.dierendonck@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! 

 Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken  

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

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

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

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

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

 

 

   

OVERLEDEN 

Henny Lubbers, Odasingel 41, 66 jaar,  †  1 -11-2008 

Tiny Crabu-Philippen, Putstraat 116, 70 jaar †  5 -11-2008 

Albert Oosterwijk, Oude Broeksittarderweg 23, 87 jaar †  5 -11-2008 

Tiela Kurvers-Beckers, De Baenje,  86 jaar † 17-11-2008 

Joseph Lutgens, Baenjehof 4, 90 jaar,   † 18-11-2008 

Zuster Sidonie (Scheren), Hoogstaete, 94 jaar † 18-11-2008 

Sophie Tummers-Geurts, De Baenje, 88 jaar † 19-11-2008 

Jos Busch, Hoogstaete, 88 jaar  † 21-11-2008 

René Wielders, Hoogstaete, 90 jaar  † 21-11-2008 

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

 

GEDOOPT 
Eva, dochter van het echtpaar Olbertijn- De Vogel, Hulsestraat 2   9-11- 2008 

Daan, zoon van het echtpaar Dieteren-Wagenaar, M.T.Tauscherstr. 1 23-11- 2008 

Judy, dochter van het echtpaar Linssen-Ramakers,Ovidiusstraat 12 30-11- 2008 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Eva, Daan en Judy 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.  
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REGINA CARMELI 
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding 
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen 

Alle andere zondagen: 
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot 
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen 

 

BEZINNINGSDAG - in stilte  “Het licht doet pijn”  zaterdag 13 dec. 
Bidden op weg naar Kerstmis. Het gelaat van God zoeken, via kribbe en kruis en ons laten 
oriënteren door enkele teksten uit de christelijke traditie (van o.m. Edith Stein), opdat de 
heilige Geest ons leert wachten en bidden 

Leiding:  mgr. J. Schröder 
Tijd:  10.00 – 17.00 uur 
Kosten:  € 12,-- (lunchpakket meebrengen) 

 

BESINNUNGSTAGE  - in stilte  “Was Christen heute glauben” 27 t/m 30 dec. 
Da es heute viele Credos gibt, müssen wir  Christen nachdenken über die Frage: worin 
liegt der Sinn des Christseins? Was gibt unserem Leben Orientierung? Die Antwort 
findet sich im Glaubensbekenntnis. Aber gilt dieses Credo noch für heute? 

Leiding:  prof. B. Honings, karmeliet 
Begin:  Zaterdag 27 december, 17.00 uur  
Einde:  Dinsdag 30 december, 17.00 uur  
Kosten:  € 123,--   

 

8-DAAGSE RETRAITE - in stilte  “Wij zijn in de hoop verlost” 8 t/m 17 januari 
Van aardse kiem tot hemelse volheid. 

Leiding:  pater Bonifatius Honing, karmeliet 
Aanvang: Donderdag 8 januari, 17.00 uur 
Einde: Zaterdag 17 januari, 9.30 uur 
Kosten:  € 374,--   

    

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli,  

Kollenberg 2, Postbus 28, 6130 AA Sittard,  046-4525380, Zr. M. Gisela 

of via de prachtig vernieuwde website www.carmeldcj.nl. 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De priesters, diakens, kosters, medewerkers van de administratie… allemaal doen ze hun best 
alle gebeurtenissen in de parochies zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar waar mensen 
werken, worden fouten gemaakt. Het kan voorkomen dat iets verkeerd gaat, of dat er iets of 
iemand vergeten wordt. Heel vervelend… en bij dezen onze excuses als dat bij u het geval is 
geweest Laat u het ons weten als iets goedgemaakt kan worden?!? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HEILIG UUR  

Op donderdag 4 december 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. Wij nodigen u allen uit om op de vooravond van elke eerste vrijdag 

van de maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus - samen te bidden 

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

uitgenodigd. Voor december zijn dat de bewoners van: de Haspelsestraat, Heinseweg, 

Helstraat, Gouv. van Hövellstraat, Jubileumstraat, Julianaplein, Kapittelstraat, 

Kastanjelaan, Pres. Kennedysingel en Kerkepad.  

Vanwege Nieuwjaarsdag komt het Heilig Uur van januari te vervallen. 

 

GEZINSMIS 29 NOVEMBER 
 

 

De Advent gaat beginnen! Wij mogen ons weer gaan klaarmaken 

voor het mooie feest van Kerstmis. Op zaterdagavond 29 november 

mag de eerste kaars van de Adventkrans gaan branden. Ter 

gelegenheid daarvan is de Mis van 18.00 uur in de St.Petruskerk 

een speciale Gezinsmis, waaraan ook de Communicantjes van dit 

jaar zullen meewerken. Ouders en kinderen, van harte uitgenodigd 

om zo samen op weg te gaan naar het Kerstfeest! 

 

 

UW AANDACHT S.V.P.  
Attentie:  Op de zondagen in de Advent (30 november, 7, 14, 21 december): 
 om 16.00 uur vesperviering in de St.-Petruskerk 
   
Zondag 30 november: Eerste zondag van de Advent. Begin van het kerkelijk jaar B. 
Vrijdag 5 december: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Zondag 7 december: Tweede zondag van de Advent  
Maandag 8 december: Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, Patroonsfeest van 
Bisdom Roermond.  
Zondag 14 december: Derde zondag van de Advent, Zondag Gaudete 
Maandag 15 december: Aansluitend aan de avondmis in de St.-Petruskerk: Boeteviering 
ter voorbereiding op Kerstmis 
Zaterdag 20 december: 16.00 uur Kerstconcert in de St.-Petruskerk 
Zondag 21 december: Vierde zondag van de Advent.  
Woensdag 24 december: Vanaf 14.00 uur wordt de heilige Communie gebracht aan 
zieken en aan-huis-gebondenen. Krijgt u niet maandelijks de Communie aan huis 
gebracht, maar wilt u wel graag de kerst-Communie ontvangen, neemt u dan even contact 
op met één van de priesters/ diakens of de administratie. 
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HOOGFEEST VAN KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE HEER 
Kerstavond, vigilie van Kerstmis:  

17.00 uur: Petruskerk: Gebedsdienst ‘Kindje wiegen’, speciaal bedoeld voor kinderen 
t/m groep 2 van de basisschool en hun ouders. 
18.00 uur: Petruskerk: Gezinsmis, speciaal bedoeld voor kinderen vanaf groep 3 en hun 
ouders 
20.00 uur: Petruskerk: inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en 
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 20.30 uur. De Nachtmis wordt 
opgeluisterd door het Petruskoor, dat ook enkele malen de samenzang zal ondersteunen. 
22.45 uur: Michielskerk:  inleidende Vigiliedienst met lezing en gebed, muziek en 
samenzang ter voorbereiding op de Nachtmis van 23.00 uur, die wordt opgeluisterd 
door het Michielskoor. 

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag. 
Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag. De heilige Missen zijn als op zondag. 
Zondag 28 december: Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef 
Woensdag 31 december: Oudjaar. Om 18.30 uur in de St.-Petruskerk: grote dankdienst 
ter afsluiting van het jaar des Heren 2008, opgeluisterd door het Petruskoor. 
Donderdag 1 januari: Nieuwjaarsdag, Hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God, 
octaafdag van Kerstmis, Dag van de vrede. Na de Hoogmis van 11.30 uur in de St-
Petruskerk bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het Jochem-Erenshoes. 
NB: De HH missen zijn als op zondag, avondmis en Lof vervallen! 
Vrijdag 2 januari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.Hart van Jezus. 
Vanwege de recente Kerstcommunie wordt deze dag géén Communie aan huis gebracht! 
 Zondag 4 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen) 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
op vrijdag 3 januari 2009 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 29 november  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur Gezinsmis gestpljrd Wil Sieben; 

plev Lor Cartigny (vw zijn geboortedag); 

nadienst Henny Lubbers, Tiny Crabu-

Philippen, Tiela Kurvers-Beckers, Joseph 

Lutgens, Jos Busch, René Wielders 
Zondag 30 november 
 Eerste Zondag van de Advent 

11.30 uur gestplev voor de overledenen vd  

fam H. Canisius-Baggen; 2
e 
pljrd Mia 

Rutten, 2
e 
 pljrd Mia Dols-Frusch 

(Petruskoor) 
16.00 uur vesperdienst 
Maandag 1 december 
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor 

allen, die in ons bisdom en in de parochies 

zijn gesteld omleiding te geven 

19.00 uur gestpljrd Eduard Timmers, 

echtpaar Schickx-Tummers; gestev echtp 

Caulfield-Tholen; ev Sjeng Sanders 
Dinsdag 2 december 

08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding 
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19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 

Woensdag 3 december  
 H. Franciscus Xaverius, priester 

08.00 uur ev ter ere van St. Joseph v goede 

gezinnen en de moed om godsdienstig te 

leven 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks 
Donderdag 4 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen   
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 5 december  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev tev het Heilig Hart van 

Jezus; ev Paul Chorus, tev HH Priesters en 

voor de vrede 
Zaterdag 6 december 
 H. Nicolaas, bisschop 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom 
14.00 uur Huwelijksmis Bruisdpaar 
Doomen-Dormans 

18.00 uur plev uit dankbaarheid bgv 25-

jarig huw.jubileum, tevens pljrd voor Paul 

Hustinx en overl fam.leden; plev levenden 

en overledenen vd fam Dieteren en de fam 

Hellbach; nadienst Henny Lubbers, Tiny 

Crabu-Philippen, Tiela Kurvers-Beckers, 

Joseph Lutgens, Sophie Tummers-Geurts, 

Jos Busch, René Wielders, zuster Sidonie, 

Annie Korsten (samenzang) 
Zondag 7 december 
 Tweede Zondag van de Advent 

11.30 uur gestpljrd overl ouders Pfennings-

Hafkamp; gestplev voor de overledenen van 

fam Kelders-Schulpen; pljrd Frans Custers; 

plev Thei Jessen, overledenen vd fam 

Spanjaard (Petruskoor) 
16.00 uur vesperdienst 
Maandag 8 december 

Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis  
van de heilige Maagd Maria,  
patroonsfeest Bisdom Roermond 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Dinsdag 9 december  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Martin Meuwissen en dochter Josette  

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

Woensdag 10 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev Fine Close, overleden 

echtpaar Kaptein-Haagmans 

Donderdag 11 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev echtp. Keymis-Buyink,  

ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 12 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 13 december 

 H. Lucia, maagd en martelares  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   

18.00 uur pljrd ouders Gieskens-Martens, 

ouders Wijshoff-Bormans, Leo Willems en 

fam; plev fam Gerard Driessen-Hermans, 

José Kleynen-Cals en Philomène Paques-

Cals (vw ondernemers en buurtbew 

Brandstraat); nadienst Tiny Crabu-

Philippen, Tiela Kurvers-Beckers, Joseph 

Lutgens, Sophie Tummers-Geurts, Jos 

Busch, René Wielders, zuster Sidonie, 

Annie Korsten (Jeugdkoor o.v.)  
Zondag 14 december 
 Derde zondag van de Advent,  
 zondag Gaudete 

11.30 uur plzwd Henny Lubbers; gestpljrd 

Herman Boelens, overledenen vd fam. 

Spanjaard; gestplev em-deken Leo Feiter en 

Anna en Maria Feiter; pljrd Tity Schelberg-

Cortenraad, ouders Jan Janssen en Tilly 

Janssen-Mengelers (Petruskoor)  

16.00 uur vesperdienst 
Maandag 15 december 
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08.00 uur gestev Lies Roppe en 
overledenen vd fam  Roppe-Kissels, echtp 
Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Marijke Eijgelshoven-

Eyckeler, overl echtpaar Hosman-Flood 

19.30 uur Boeteviering (samenzang) 

Dinsdag 16 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Van 

Groenendaal-Van Leersum 
Woensdag 17 december  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen;  

ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke 
Donderdag 18 december 
08.00 uur ev voor de overledenen vd fam 
Gieskens-Muyres en Corbeij-Kerrens 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

 ev fam. Wyszenko, Meerts en Hendriks 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 19 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl echtp Feron- 
Hoenen en em-pastoor Eduard Hoenen; ev 
tev HH Priesters en voor de vrede 

Zaterdag 20 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Marie-Thérèse van Brakell-Vleugels 
16.00 uur Kerstconcert 

18.00 uur plzwd Tiny Crabu-Philippen; 

gestplev voor de zielenrust van Willy 

Karmelk-Oremus en haar ouders; pljrd Jan 

Bormans, Lies Thissen-Janssen; nadienst 

Tiela Kurvers-Beckers, Joseph Lutgens,  

Sophie Tummers-Geurts, Jos Busch, René 

Wielders, zuster Sidonie, Annie Korsten  

(samenzang) 
Zondag 21 december 
 Vierde Zondag van de Advent 
11.30 uur gestpljrd Victor Eijckeler en Elly 

Eijckelere-Tummers; plev overleden 

fam.leden Pier-Weijzen  (samenzang) 

16.00 uur vesperdienst 
Maandag 22 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
ev overl echtp Diederen-Limpens, 
overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters; ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 
Dinsdag 23 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev ouders Kleikamp-Lemmens; 

ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta en Tilke  
Woensdag 24 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

17.00 uur Kindje wiegen 
18.00 uur Gezinsmis  
plev Lor Cartigny 

20.30 uur Nachtmis   

gestplev overl ouders Tummers-Janssen, 

overl ouders Van den Berg-Frehen, levende 

en overl leden vd fam. Triepels-Vermij en  

fam Jansen-Renckens en ook voor Truus en 

Zef Triepels-Jansen; pljrd Wim de Vet; plev 

Betje Colaris Spetgens  (Petruskoor) 
Donderdag 25 december, Kerstdag 

11.30 uur gestplev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels, overl 

ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 

Martin; plev Sjeng Sanders, mw. Elly 

Daniëls, Miny Reijnders-Kuijpers, 

Maddalena Oberdorf-Cuccuru, Jan Konings 

en ouders W. Köhlen-Janssen 
 (Petruskoor) 
Vrijdag 26 december, Tweede Kerstdag 
 H. Stefanus, eerste martelaar  
11.30 uur plev Sjeng Sanders  
Zaterdag 27 december 
 H. Johannes, apostel en evangelist  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur 2
e
 pljrd Annie Peters-Salvino; 

nadienst Tiela Kurvers-Beckers, Joseph 

Lutgens, Sophie Tummers-Geurts, Jos 

Busch, René Wielders, zuster Sidonie, 

Annie Korsten  (samenzang) 
Zondag 28 december 
 Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 

11.30 uur gestpljrd ouders Willie en Fien 

Muller-Simons, Mia Rutgers-Hulst en alle 
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levende en overl leden vd fam Rutgers-

Hulst  (samenzang) 
Maandag 29 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levenden en overledenen 

vd fam J. Lejeune-Duykers 
Dinsdag 30 december 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Kleikamp-

Lemmens; ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

Woensdag 31 december, Oudjaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.30 uur gestpljrd Lies Laumen-van Loon; 

gestplev levende en overl leden vd fam. 

Triepels-Vermij en  fam Jansen-Renckens 

en ook voor Truus en Zef Triepels-Jansen; 

plev Guus Jessen (Petruskoor) 
Donderdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
 Heilige Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 

11.30 uur gestplev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels, 

Hermine Hameleers-Boelens en echtgenoot 

 (samenzang) 
Vrijdag 2 januari 

 HH. Basilius de Grote en Gregorius van 

 Nazianze, bisschoppen en kerkleraren  

08.00 uur ev uit dankbaarheid (B) 
19.00 uur gestev tev het H Hart van Jezus 
echtp Caulfield-Tholen; ev ouders Schmidt-
Fliegel, Netta en Tilke, Paul Chorus 
Zaterdag 3 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur plzwd Joseph Lutgens, René 

Wielders; plev Annie Peters-Salvino, overl 

echtelieden Schrijen-Tholen, levenden en 

overledenen vd fam Dieteren en de fam 

Hellbach; nadienst Sophie Tummers-

Geurts, Annie Korsten (samenzang) 
Zondag 4 januari 
 Openbaring des Heren 
11.30 uur plzwd Jos Busch; gestpljrd overl 

echtp Beckers-Hennekens, overledenen vd 

fam Brouwers-Geraets; pljrd Jos Moreau  

(samenzang) 
Maandag 5 januari 
 H. Karel (Houben)van Sint Andries, 
 priester 
08.00 uur gestev Lies Roppe en over-
ledenen vd fam Roppe-Kissels; ev tev de H. 
Geest voor allen, die in ons bisdom en in de 
parochies zijn gesteld omleiding te geven  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 6 januari 
 Hoogfeest Openbaring des Heren 

08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 7 januari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev ter ere van St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven 

19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen en 

uit dankbaarheid 

 Donderdag 8 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 
en Tilke 
19.30 uur Lof  (samenzang) 
Vrijdag 9 januari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

Zaterdag 10 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 30 november  
 Eerste Zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur  plev voor onze overleden 
parochianen (samenzang) 
Zondag 7 december 
 Tweede Zondag van de Advent 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev fam Jessen (samenzang) 
Zondag 14 december 
 Derde Zondag van de Advent, 
 Zondag Gaudete 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestpljrd Jack en Gertie Hage- 
Simonis en fam; plev Nenette Oosterwijk-
Corbeij (samenzang) 
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Zondag 21 december 
 Vierde zondag van de Advent 
08.30 uur gestplev fam Derrez 
09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

(samenzang) 
Woensdag 24 december 

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
23.00 uur plev voor onze parochie 

(Michielkoor) 

Donderdag 25 december, Kerstdag 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev Corry Wetzels-Wilms 

en voor een bijzondere intentie; plev Harry 
Flecken, overl fam.leden vd fam Tobben en 
de fam Keulen (mannenkoor Si-Tard) 

Vrijdag 26 december, Tweede Kerstdag 

 H. Stefanus, eerste martelaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev E. Derrez-Gieskens 
(samenzang) 

Zondag 28 december 
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestev overledenen vd fam Dols-

Zeij, kinderen en aangetrouwde kinderen  

(samenzang) 
Donderdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
 Heilige Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur  plev voor de vrede (samenzang) 
Zondag 4 januari 

 Openbaring des Heren 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur  plev tev O.L.V. van Lourdes 
(samenzang)

 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 29 november 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 30 november 
 Eerste zondag van de Advent 
10.30 uur jaardienst voor Mia en Wim 
Lubbers; voor ouders Moreau-Hensgens, zus 
Ans en broer Jos, voor overl echtp Caulfield-
Tholen 
Dinsdag 2 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 3 december  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 4 december 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur voor Gerrit Goertz, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 5 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 6 december 
 H. Nicolaas, bisschop 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 7 december 
 Tweede zondag van de Advent 
10.30 uur voor alle levende en overl leden 

vd Aartsbroederschap, voor echtp Diederen-
Limpens, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 9 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 10 december 
08.30 uur uit dankbaarheid, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Donderdag 11 december 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor ernstig 
zieke hart- en kankerpatiënt Louis 
10.30 uur voor Gerrit Goertz, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 12 december 
08.30 voor kracht, wijsheid en zegen voor 
dochter Anneke, die vandaag 60 jaar wordt, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 13 december 
 H. Lucia, maagd en martelares 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 14 december 
 Derde zondag van de Advent 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Dinsdag 16 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 17 december  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
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Donderdag 18 december 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor ernstig 
zieke hart- en kankerpatiënt Louis 
10.30 uur voor Gerrit Goertz, voor fam G. 
Joosten-Gonera, Leo Jessen en overl fam, 
voor ouders Habets-Van Gansewinkel, 
jaardienst voor ouders Maassen, zus Annie 
en fam, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 19 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 20 december 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 21 december 
 Vierde Zondag van de Advent 

10.30 uur 1
e
 plechtige jaardienst voor 

Gerrit Goertz, overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 23 december 

08.30 uur voor fam Pluis-Schrooten, overl 

fam en Jan Pluis, voor overl echtp 

Caulfield-Tholen 
Woensdag 24 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER 
Donderdag 25 december, Kerstdag 
10.30 uur voor overl ouders Simons- 
Magermans en ouders Uben-Maintz, overl 
ouders Castro-Schellinx,  overl echtp 
Caulfield-Tholen  

Vrijdag 26 december,Tweede Kerstdag 
 H. Stefanus, eerste martelaar  
10.30 uur voor Gerrit Goertz, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 27 december 
 H. Johannes, apostel en evangelist  

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
 

Zondag 28 december 

 Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 30 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 31 december 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 
 Heilige Maria, Moeder van God, 
 octaafdag van Kerstmis 
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 2 januari 

 HH. Basilius de Grote en Gregorius van 

 Nazianze, bisschoppen en kerkleraren  

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 3 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 4 januari 
 Openbaring des Heren 
 Driekoningen 
10.30 uur voor alle levende en  
overl leden vd Aartsbroederschap, voor 

overl  echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 6 januari 
 Hoogfeest Openbaring des Heren 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 7 januari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 8 januari 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 9 januari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 10 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen

 
Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël 

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard 
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard 

 

Door de kerstnacht klonk een lied, 

schoner dan de schoonste wijzen 

en de heem'len stemden in 

om de naam van Hem te prijzen, 

die de wereld redding bracht 

als in wonderzoete dromen. 

God was in Zijn een'ge Zoon 

naar het mensdom toegekomen. 

Kniel deemoedig voor Hem neer. 

Door Zijn komen en Zijn sterven 

kan een elk die Hem aanbidt 

eens het hemelrijk beërven. 

't Licht dat toen in Bethl'hem scheen 

heeft zijn glans nog niet verloren. 

Hij, die kwam en is en komt 

wordt vannacht opnieuw geboren! 
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 

    Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072 
 R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23 

Kerkbijdrage Giro 157.19.73 
Misintenties kunt U opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381 

 € € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer: 

14.76.04.133 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H.Bernadette 

 
Zondag 30 november: 1

e
 zondag van de advent    Schola Gregoriana Sittardiensis  

10u30 nadienst: Maria Kok-de Lange; Arnold Hendriksen 
Dinsdag  2 december 
 9u00 Gest.jrd. Jacob Korsten en Elisabeth Schmeitz 
Donderdag  4 december: H.Johannes van Damascus, priester en kerkleraar 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag  7 december: 2

e
 zondag van de advent       Bernadettekoor 

10u30 Jrd. Bernard Köhlen; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;  
  nadienst: Arnold Hendriksen; Gerda Banaszak-Schigt  
Dinsdag  9 december 
 9u00 Gest. jrd. echtg. Canton-Hermanns; gest. H.Mis tev. O.L.V. van Lourdes en 

H.Bernadette  
Donderdag 11 december: H.Damasus, paus 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 14 december: 3

e
 zondag van de advent    Kinderkoor 

10u30 1
e
 jrd. Theo Jansen; jrd. Wies Leers-Quadvlieg      

  nadienst: Arnold Hendriksen; Gerda Banaszak-Schigt 
Dinsdag 16 december 
19u00 tev. H.Bernadette 
19u30 Boeteviering voor kerstmis 
Donderdag 18 december 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 21 december: 4

e
 zondag van de advent  

10u30 nadienst: Arnold Hendriksen; Gerda Banaszak-Schigt 
Dinsdag 23 december 
 9u00 tev. OLV van Lourdes 
Woensdag 24 december (Nachtmis van Kerstmis)   Bernadettekoor 
22u30 pastoor Jos. Linssen 
Donderdag 25 december: Kerstmis, Geboorte van de Heer    
10u30 ovl.oud. van Tilburg-Kusters                     Schola Gregoriana Sittardiensis 
Vrijdag 26 december: H.Stefanus, eerste martelaar    Kinderkoor 
10u30 voor levende en overleden leden van de KBO Baandert 
Zondag 28 december: Feest van de heilige Familie 
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen        
  nadienst: Arnold Hendriksen; Gerda Banaszak-Schigt 
Dinsdag 30 december 
 9u00 tev. H.Bernadette 
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Zondag  4 januari: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen) 
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;  
Dinsdag  6 januari 
9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag  8 januari 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
KINDERWOORDDIENST 
De kinderwoorddienst is buiten de vakantietijd steeds op de 2

e
 en 4

e
 zondag van de maand. 

Dus op de zondagen 14 en 28 december is er kinderwoorddienst.  
 
OVERLEDEN 
24 oktober:  Marie Kok-de Lange (86 jaar), voorheen Odasingel 179 
15 november:  Arnold Hendriksen (84 jaar), Dr.Nolenslaan 72 
24 november: Gerda Banaszak-Schigt (81 jaar), H. Weltersstraat 66 

Mogen zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
GEDOOPT 
Op 2 november werd gedoopt:  Esmee Odekerken, Beek 
Op 23 november werd gedoopt:  Lisa Ninaber, F.Timmermansstraat 28 

Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele 
geloofsgemeenschap, opgroeien tot  goede christenen. 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 5 december (1

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

de parochie rondgebracht.  

 
ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD 
Op de tweede zondag van de Advent (7 december) zal een collecte aan de kerkdeur gehouden 

worden voor de jaarlijkse adventsactie 'Solidaridad' voor de Kerk in Zuid-Amerika. Dit jaar 

staat ´eerlijke handel´ centraal.  
 
BOETEVIERING VOOR KERSTMIS 
Deze is op dinsdag 16 december om 19.30 uur na de H.Mis van 19 uur.  
De H.Mis 's morgens om 9 uur vervalt. 
 
H.COMMUNIE VOOR KERSTMIS 
Op woensdag 24 december wordt de H.Communie rondgebracht in de parochie.  
Op de 1

e
 vrijdag in januari wordt geen H. Communie rondgebracht. 

 
EUCHARISTIEVIERINGEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAARSDAG 
Kerstavond worden kinderen en hun ouders van harte uitgenodigd in de 

Petruskerk om 17 uur voor het 'kindje wiegen' voor de allerkleinsten, en voor 

de Gezinsmis om 18 uur.  

In de Bernadettekerk is op kerstavond de Nachtmis om 22.30 uur. Op eerste kerstdag en 
tweede kerstdag is de H.Mis in de Bernadetekerk beide keren om 10.30 uur.   
Op Nieuwjaarsdag houden onze samenwerkende parochies een gezamenlijke H.Mis om 11.30 
uur in de Petruskerk. In de Baandert en Limbrichterveld zijn dan geen HH.Missen. 
Aansluitend is in het Jochem Erenshoes de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. 
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           St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld 
  

Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10 tel: 4512275 

Kapelaan G. van der Wegen, Oude Markt 24 tel: 4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 tel: 4513381 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 tel: 4528072 

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10  

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558 

1
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

 
zaterdag 30 nov 19.00 u.  Jrd Vic Hendriks en ouders 

maandag 1 dec 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 3 dec 19.00.u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

2
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

 
zaterdag 6 dec  19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 8 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 10 dec 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

3
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT 

 

zaterdag 13 dec 19.00 u. OLV van Lourdes            

maandag 15 dec 19.00 u. Frans Tummers en overl familieleden                                           

woensdag 17 dec 19.00 u. 

19.30 u. 

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Boeteviering 

 

4
E
 ZONDAG VAN DE ADVENT  

 

zaterdag 20 dec            19.00 u. OLV van Lourdes   

maandag 22 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 24 dec 20.30 u. OLV van Lourdes  

♫  Pauluskoor 

donderdag 25 dec 09.30 u. Kerstmis, Geboorte van de Heer 
OLV van Lourdes 

  

H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF 

zaterdag 27 dec 19.00 u. OLV van Lourdes      

maandag 29 dec 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 31 dec -- Géén  H.Mis 

 

OPENBARING DES HEREN 

zaterdag 3 jan 19.00 u. Jrd Lies Tummers-Tangelder      

maandag 5 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 7 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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Gedoopt:   Jay Zwakhalen, Fazantstraat 1 

  Mika Gerits, Botsebergweg 2 (Leut, België)  

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Jay en Mika 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. 
 

Parochiemededelingen St. Paulusparochie 

Van maandag tot zaterdag wordt om 18.40 uur het rozenhoedje gebeden. 

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

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 29 december bij: 

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

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

 

‘KRIBBE-HEILIGEN’ 

Op de drie eerste dagen van het octaaf (= achtdaagse viering) van Kerstmis wordt de feestdag van een 

heilige gevierd. De reden om direct na het geboortefeest van Jezus deze feesten te vieren, ligt in het 

verlangen van de jonge Kerk om aan het geboortefeest van Christus luister te geven door de sterfdag 

(=hemelse geboortedag) van martelaren te vieren. 

Vanouds wordt op 26 december het feest van de H. Stefanus gevierd. Volgens de traditie is hij kort 

na Jezus’ hemelvaart de marteldood gestorven. Aan zijn naam werd ‘protomartelaar’ toegevoegd, wat 

niet alleen erop wijst dat hij de eerste martelaar is, maar waarin ook doorklinkt dat zijn 

martelaarschap model staat voor alle martelaarschap. Uit de beschrijving daarvan in de Handelingen 

van de Apostelen (7,54-60) blijkt hoe Stephanus’ marteldood in grote mate overeenkomt met het 

sterven van Christus. 

Op 27 december is de feestdag van de H. apostel en evangelist Johannes, de leerling die door Jezus 

bemind werd. Deze zoon van Zebedeüs heeft wel martelingen ondergaan, maar deze deerden hem niet 

zoals de oude antifoon zegt: ‘Toen de apostel Johannes in een vat kokende olie was geworpen, kwam 

hij ongedeerd te voorschijn dank zij de beschermende genade van God.’ Ook al heeft de marteling 

niet geleid tot zijn dood, toch wordt dit gezien als een tweede vorm van het martelaarschap. In zijn 

evangelie en andere geschriften toonde Johannes zich een waar theoloog die verkondigde wat hij 

gezien had. Hij was getuige van Jezus’ gedaanteverandering, teken van de toekomstige verrijzenis, en 

van het lijden van Jezus. Onder het kruis aanvaarde hij –op Jezus’ woord– Maria als zijn moeder. 

In het feest van de Onnozele Kinderen op 28 december viert de Kerk een derde vorm van 

martelaarschap. Deze kinderen zijn vanaf het allereerste begin van de Kerk geëerd als martelaren 

omdat zij hun bloed vergoten hebben voor God en het Lam Gods. Zij werden in Betlehem om het 

leven gebracht door de gewetenloze koning Herodes, die op deze manier het kind Jezus wilde 

ombrengen. Ofschoon zij niet bewust en weloverwogen voor de dood gekozen hebben, hebben zij de 

naam van de Heer beleden – niet door van Hem te getuigen maar door in zijn plaats te sterven. 

 

IN HET PAULUSJAAR 

Uit de tweede lezing in de Kerstnachtmis: 

“De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij 

leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, 

rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige 

vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God 

en Heiland Christus Jezus.”          (uit  Titus 3, 4-6)  
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  VIERINGEN ROND KERST   
 

BOETEVIERINGEN: Maandag  15 december  19.30 uur:  

Dinsdag    16 december  19.30 uur : 
Woensdag  17 december  19.30 uur : 

Petruskerk 

Bernadettekerk 

Pauluskerk 

 KERSTAVOND: 

  

  17.00 uur  Kindje wiegen   
  18.00 uur  Gezinsmis   
  20.00 uur  Vigiliedienst en  
  20.30 uur  Nachtmis  
  20.30 uur Nachtmis     20.30 uur  Nachtmis   Pauluskerk 
  22.30 uur  Nachtmis  
  22.45 uur Vigiliedienst en  

  23.00  uur  Nachtmis    

Petruskerk   18.00 uur  Gezinsmis  Petruskerk 
Petruskerk 
 
Petruskerk  
Pauluskerk 
Bernadettekerk 
 
Michielskerk 

1
E
  KERSTDAG: 

2
E
  KERSTDAG: 

als op zondag, óók een H.Mis om 9.30 in de Pauluskerk 

als op zondag, géén H.Mis in de Pauluskerk 

 

OUDJAAR: 

NIEUWJAAR:  

gezamenlijke dankviering om 18.30 uur in de Petruskerk 

als op zondag, géén H.Mis in de Bernadette- en Pauluskerk 

 

Aansluitend aan de Eucharistieviering van 11.30 uur in de Petrus-

kerk willen de parochiegeestelijkheid en het Kerkbestuur u graag 

zoveel mogelijk persoonlijk een Zalig Nieuwjaar toewensen. U 

allen bent daarom op 1 jan. ná de H.Mis van harte welkom in het 

Jochem Erenshoes, om de beste wensen uit te wisselen en te 

toosten op het nieuwe jaar!  

 

Vrijwilligers bedankt!!! 

Bij het naderen van het Kerstfeest en de jaarwisseling gaat een hartelijk woord van  

dank uit naar onze vele vrijwilligers en vrijwilligsters. Zonder hun steun en inzet zijn we 

nergens! Natuurlijk ook hartelijk dank aan alle parochianen die het afgelopen jaar weer 

mee hebben gedaan aan de kerkbijdrage. We hopen ook het komende jaar weer op uw 

inzet en bijdrage te kunnen rekenen. 

 
 

 
Priesterteam, Diakens en Kerkbestuur 

en alle medewerkers 
wensen U allen 

‘n Zalig Kerstfeest en Gezegend 2009!! 

 

 
 


