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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 21 februari 2009. 
     

 

  

. 

(ZIEKEN)COMMUNIE VANUIT DE EUCHARISTIE ! 

WANNEER WEL /NIET  -   WAAROM WEL/NIET 
 

Iedere eerste vrijdag van de maand (of bij Hoogfeesten) brengen we als Kerk de H. 

Communie bij onze zieken en ouderen thuis, in ieder geval bij hen die niet in de 

gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. Zij (of hun familieleden) hebben zich 

aangemeld bij een van onze priesters of diakens. Ook kunnen bij gebrek aan priesters- en 

of diakens de door Bisschop aangewezen catechisten en/of assistenten de bevoegdheid 

krijgen om hen aan huis de H. Communie te brengen. De Kerk wil dus heel bewust zorg 

dragen dat haar gelovigen maandelijks Ons Heer ontvangt.  
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Kort en bondig gezegd: O.L.Heer verwaarloost haar dierbaren niet, zeker als men niet 

meer naar de Kerk kan komen, dan komt O.L.Heer naar U toe! Het is echter opvallend 

dat de laatste tijd veel minder mensen de maandelijkse H. Communie ontvangen. Komt 

het door betere gezondheidszorg? Of is er minder kerkverbondenheid?   

 

Je maakt als priester jammer genoeg mee dat men minder ‘eerbiedig’ 

met O.L.Heer omgaat. De kapelaan tracht in alles onze Eerste Commu-

nicanten duidelijk te maken dat je niet zomaar een stukje brood krijgt; 

het is de Heer zelf. Maar niet alleen de kinderen moeten daarin 

(bij)geschoold worden, ook volwassenen! Als je de H. Communie 

uitdeelt binnen de H.Mis, dan ben je soms verbaasd over de on-

waardigheid die gelovigen kunnen betonen als ze ter communie gaan. 

Het lijkt erop alsof men deelneemt aan een afhaalservice.  Kauwend en soms druk 

pratend met anderen ontvangen ze de Heer. Gelukkig is het een minderheid die dit 

achteloos doet. Je moet juist als gelovige je persoonlijk afvragen: ben ik wel waardig 

om Hem te ontvangen? Er is de laatste tijd een goede ontwikkeling bezig die men eerder 

bij jonge volwassenen ziet. Ze gaan wel mee in de rij naar de H. Communie, maar op 

het moment van het ontvangen van de H Communie slaan ze kruislings hun handen 

voor de borst en zeggen dan: Heer, geef mij uw zegen! De priester of diaken zegent hen 

dan i.p.v. de H. Communie te geven: het kunnen gelovigen zijn die deze keer de H. 

Communie overslaan, ofwel dat men anders-gelovige is en dat men dus niet volledig 

aan de H. Mis kan deelnemen of om andere persoonlijke redenen. Je ziet dit steeds meer 

bij H Missen met een internationaal karakter, waar gelovigen van allerlei landen en 

gezindten bij elkaar komen. We kunnen onze jonge mensen en kinderen alleen een 

voorbeeld geven als we zelf laten zien dat we in de Eucharistische Heer geloven. En dat 

vereist eerbied en respect, een heilige discipline die je met elkaar beoefent. De Kerk zelf 

is ook heel gedisciplineerd inzake regels rondom de H. Eucharistie. De H. Communie 

mag je bijvoorbeeld alléén binnen een H. Mis uitdelen en niet bijvoorbeeld binnen een 

Woord-of Gebedsdienst. De enige uitzondering hierop is de Ziekencommunie en 

bijvoorbeeld de H. Communie uitdelen in verpleeg- en verzorgingstehuizen als men 

daar niet aan de H. Eucharistie kan deelnemen! Wat een onzin, zei laatst iemand. In 

onze parochie houden ze gewoon Woord- en Communiedienst als er geen priester is. Je 

kunt de mensen toch de H. Communie niet onthouden... is dan het z.g. vrome verweer 

… en dat horen we zelfs bij collega-priesters. Ook in onze Kerk gaan onkunde en 

onbegrip vaak samen.  Waarom is deze regel zo streng? Allereerst moeten we begrijpen 

dat je juist streng moet zijn uit liefde. Een vader en moeder kunnen wel eens streng zijn 

omdat ze veel van hun kinderen houden. Een liefde zonder strengheid (in de zin van 

discipline) deugt niet, want liefde moet je heel gedisciplineerd overbrengen. Soms moet 

het ene kind meer aandacht krijgen dan het andere en dat alles wordt als liefde en 

zorgzaamheid ervaren. Juist dat het ene kind meer krijgt dan het andere omwille van de 

liefde, daardoor weet iedereen dat het dezelfde liefde is die geeft en schenkt. En als je 

als vader of moeder veelal via sympathie en voorkeur met je kind bezig bent…. dan ben 

je met verwennerij en partijdigheid bezig en niet met liefde! Zo ook onze God en Heer. 

De gelovige moet zich op weg begeven (dat is de discipline) om in de Eucharistische 

Maaltijd Hem te ontmoeten. En als hij/zij door ziekte of ouderdom dit niet meer kan, 

dan komt de Heer hem/haar tegemoet in de Ziekencommunie.  
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En dat is juist de uitzondering: vanuit de Eucharistie, vanuit de Heilige 

Maaltijd wordt hem of haar de H Communie gebracht. Men probeert 

daarom bij voorkeur vlak ervoor, tijdens de H Mis of na de H Mis de H 

Communie rond te brengen. Die band met de H Eucharistie is wezenlijk! 

Gelovigen die dus goed ter been zijn, en die moeten meemaken dat in hun 

parochiekerk geen H Mis kan worden gehouden wegens priestergebrek, 

moeten dus de buurtparochie bezoeken waar wel de H Mis wordt gevierd. 

 

 

En de priesters die de parochies moeten bedienen, dienen er zorg voor te dragen dat in 

iedere parochie tenminste in het weekeinde een H Mis wordt gevierd. Vanuit deze 

achtergrond wordt het ook duidelijk dat onze Bisschoppen het alle parochies verboden 

hebben om op de zaterdagavond/zondag Woord- en Gebedsdiensten te houden -met 

daarin opgenomen de H. Communie- ter vervanging van de Zondagse H Mis.  

Nu terug naar de maandelijkse Ziekencommunie. Veel van onze ouderen zijn door ziekte 

en zorg gedwongen om elders te gaan wonen in een zorgwoning of omgeving. Het is aan 

hun en of aan de naaste familieleden, ofwel mantelzorgers om te bezien of zij maandelijks 

de H Communie kunnen en willen ontvangen. Heeft men daar in het huis of instituut 

regelmatig de H Mis of H. Communie, dan wordt er daar voor gezorgd. Maar is het zo dat 

men verstoken is van regelmatige verbondenheid met de H Mis of H Communie, laat U 

het ons weten! We zijn gaarne bereid om in naam van O.L.Heer bij U binnen te lopen. Hij 

klopt in ieder geval bij U aan! Het is aan U of U Hem aan de deur laat staan; bedenk wel: 

als U een priester of diaken aan de deur laat staan, dat is niet zo erg, maar dat U Hem aan 

uw deur laat staan…. dat zou bedenkelijk zijn! 
 

Deken W. van Rens 

GEBEDSINTENTIES 

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

gezin steeds meer een plaats van vorming in liefde, van persoonlijke groei en van 

geloofsoverdracht moge zijn.’ 

Voor februari luidt de intentie: ‘Wij bidden dat de herders van de Kerk zich altijd laten 

leiden door de heilige Geest bij hun onderricht en dienstverlening aan Gods volk.’ 

 
 

  

HEILIG VORMSEL 

Ruim zestig jongens en meisjes van de groepen acht van onze 

basisscholen bereiden zich in deze tijd voor op hun heilig Vormsel. In 

de viering op zondag 25 januari gaan zij hun doopbelofte hernieuwen 

en zélf hun ‘ja’ uitspreken aan God en aan Zijn Kerk. 
Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de handoplegging en de zalving 

van het voorhoofd met het heilige Chrisma. De vormheer, dit jaar viacris F. Vroemen, 

spreekt daarbij de woorden uit: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. 

Dit merkteken, of zegel, van de Heer dat een vormeling ontvangt, is eenmalig en blijvend; 

het sacrament van het Vormsel kan men dan ook maar één maal ontvangen. 
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KERKBESTUUR 
HH PETRUS & MICHAEL, H BERNADETTE EN H. PAULUS. 

 
Op 1 november jongstleden was regulier aftredend: 

mevrouw Bernadette Dieteren, woonachtig in de Brandstraat. 

Met grote inzet en vooral betrokkenheid heeft zij gedurende 12 jaar als kerkmeester onze 

parochies gediend.  Haar aandacht voor liturgie en jongeren was zeer belangrijk en 

vormde een wezenlijke bijdrage in de kerkbestuursvergaderingen. Ondanks het feit dat 

haar gezondheid de nodige aandacht vroeg, was zij altijd trouw aanwezig in onze 

vergaderingen. We hebben grote waardering en we danken haar voor haar bijdragen aan 

kerk en samenleving!  

Mevrouw Dieteren wordt opgevolgd door  

☺   de heer Guus Janssen, wonende in de Simpsonstraat,   ☺ 

die binnen het kerkbestuur te zijner tijd de taak van secretaris zal gaan vervullen.  

 

We zijn blij dat we weer parochianen hebben kunnen vinden om de taak van kerkmeester 

op zich te nemen. Benoemingen en terugtreden van kerkmeesters worden bepaald door 

bisschoppelijke richtlijnen en het is de Bisschop van Roermond die benoemt en ontslaat. 

De bisschoppen van Nederland vragen regelmatig om tijdig te zorgen voor voordrachten 

van nieuwe kerkmeesters en dat men na 8 jaar, hooguit 12 jaar terugtreedt. Graag doen we 

bij deze een oproep aan u allen om kandidaten voor het kerkmeesterschap bij de 

voorzitter of secretaris kenbaar te maken. Het zittende kerkbestuur bespreekt de 

voordracht en kiest dan een kandidaat die men aan de Bisschop voordraagt. Verder moet 

het zittende kerkbestuur erop toezien dat er altijd kandidaten worden voorgedragen met 

bepaalde kwaliteiten die het bestuur op dat moment nodig heeft. De Bisschop vraagt 

vooraf altijd naar trouwe verbondenheid van de kandidaten met de kerk.  In onze tijd is 

het niet gemakkelijk om kandidaten te vinden, omdat de kerkverbondenheid niet door alle 

katholieken als vanzelfsprekend wordt uitgedragen. Voeg in onze tijd erbij dat men ook 

nog parochies gaat samenvoegen, dan vinden heel wat kandidaat-kerkmeesters het een 

enorme klus op om juist in zo’n proces bestuursverantwoordelijkheid te dragen.  

Al met al: verheugend dat men ja-zegt op ons verzoek om kerkmeester te worden en 

dankbaar dat aftredende kerkmeesters deze verbondenheid met de kerk  hebben 

waargemaakt. Veel dank en waardering voor dit werk! 

                             Deken W. van Rens 

 

MEMISA – MEDISCHE PROJECTEN 

In het hele land worden in katholieke kerken collectes gehouden voor een gezondheids-

project van Cordaid MEMISA. Dit jaar staat de collecte in het teken van het opleiden van 

community health nurses en andere gezondheidsmedewerkers, die in een afgelegen 

gebied in centraal Ghana, - aanstaande - moeders in hun zwanger- en moederschap 

kunnen begeleiden. De collecte vindt plaats in het weekend van 7-8 februari. 
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450 JAAR BISDOM   

Het logo hiernaast zult u in het komende jaar nog vaak gaan zien. 

2009 wordt voor ons bisdom namelijk een bijzonder jaar. Vanaf 

mei vieren we het feit dat het Bisdom Roermond 450 jaar geleden 

werd opgericht. In de periode van zaterdag 9 mei 2009 tot en met 

zondag 23 mei 2010 zullen er in heel het bisdom tal van activiteiten 

plaatsvinden onder het thema ‘Al Licht’. 

Op 12 mei 1559 kondigde paus Paulus IV een bul af, waarmee hij 

een groot aantal nieuwe bisdommen in de Nederlanden oprichtte. 

Het geloof had toen allang wortel geschoten en er waren nieuwe 

structuren nodig om de gelovigen te begeleiden. 

De eerste bisschop was Wilhelmus Lindanus. Het bisdom bestond in die tijd uit een 

lappendeken aan gebiedsdelen. In 1801 werd dit bisdom opgeheven. In 1853, met het 

herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd het mogelijk om bisdommen 

op te richten. Zo werd een nieuw bisdom Roermond opgericht. Daarmee werd de oude 

zetel van Roermond uit 1559 (die stand had gehouden tot 1801) hersteld. De huidige 

bisschop, mgr. Frans Wiertz, is de 23
e
  bisschop van het 450-jarige bisdom Roermond. 

Als motto voor het jubileumjaar is gekozen voor de woorden Al Licht. Dit thema verwijst 

in de eerste plaats naar het ‘Licht van Christus’.  Het drukt ook uit dat wij, als Limburgers 

die weten we dat je geen gelegenheid voorbij moet laten gaan om samen te vieren –of het 

nu om familiefeesten gaat, vereningsjubilea of kerkelijke hoogtijdagen-, allicht ook het 

450-jarig bestaan van ons Bisdom willen vieren. Daarnaast klinkt in ‘allicht’ ook iets door 

van de vanzelfsprekendheid waarmee het katholieke geloof al eeuwenlang aan onze regio 

verbonden is.  

Het themajaar wordt ondersteund door bovenstaand logo, vormgegeven door Judith 

Eurlings uit Voerendaal. Het logo geeft elementen van licht, vuur, feest, kerkramen, linten 

van een mijter, de huisstijlletter van het bisdom en het samenzijn van mensen op 

stylistische wijze weer.  

In de periode van zaterdag 9 mei 2009 tot en met zondag 23 mei 2010 zullen er in heel het 

bisdom tal van activiteiten plaatsvinden. Hoogtepunten in dit jubileumjaar zijn onder 

meer een boottocht met vuurbal over de Maas, een provinciale katholiekendag en een 

Rome-bedevaart met de bisschop. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor speciale 

activiteiten in dit kader in de verschillende dekenaten van het bisdom. In Sittard zal de 

viering van het jubileum gekoppeld worden aan de Sint Rosafeesten eind augustus. 

 

 

 

Een hartelijk woord van dank aan al degenen die ook dit jaar weer 

hebben meegewerkt aan de bouw van de kerststallen en de mooie 

kerstversieringen in onze kerken! Allemaal vrijwilligerswerk!  

Het wordt ten zeerste door ons allen gewaardeerd!! 
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  *************** WAT VALT ER TE DOEN: *************** 

 
BEZINNINGSWEEKEND VOOR 30-PLUSSERS          23 - 25 januari 

Een Bezinningsweekend voor mensen in de leeftijd van ong. 28 t/m 45 jaar, die zijn 

‘uitgegroeid’ uit de jongeren-activiteiten, maar nog wel graag met leeftijdgenoten 

samenkomen voor geloofsverdieping en ontmoeting. In dit Paulusjaar is het thema  

“Geen ander fundament dan Christus” 

Plaats:  Bezinningshuis Regina Carmeli, Sittard 

Leiding:  pastoor M. Otto 

Aanvang:  vrijdag 23 januari, 17.00 uur 

Sluiting:   zondag 25 januari 17.00 uur 

Kosten:   € 70,-- 

Meer info en opgave: pastoor Otto  043-3642259 / www. platform30plus.ontheweb.nl 

 

BRIGIDA-WANDELING WITTEM-NOORBEEK 
 

  zondag 1 februari 

Bij gelegenheid van het Sint Brigidafeest organiseert de Stichting Pelgrimswegen en 

Voetpaden op zondag 1 februari een Pelgrimswandeling van Wittem, via de 

Gulpenerberg en Reijmerstok naar Noorbeek, waar om 11.00 uur de Brigida-Hoogmis 

wordt meegevierd. Hierna is er ‘Frühschoppen’ in de cafés. Terug kan men om 13.00 

uur gezamenlijk wandelend via een andere mooie route door het Gulpdal en Landsrade, 

óf op eigen gelegenheid (kwart vóór elk uur gaat een rechtstreekse bus naar Wittem.) 

Meer informatie via  045-5463563 of  info@spvlimburg.nl  
 

HEILIGE BLASIUS 

De heilige Blasius is in onze regio vooral bekend door de aan zijn 

gedachtenis verbonden Blasiuszegen. Deze zegen, met twee gekruiste 

kaarsen voor de borst, raakte in gebruik in de 13
e
 eeuw en wordt in de 

meeste Limburgse parochies nog steeds in de Missen op of rond 3 

februari aan de kerkgangers gegeven. Van het leven van de heilige 

Blasius is niet zo heel veel bekend. Hij leefde in de vierde eeuw, ten 

tijde van –naar men aanneemt-  keizer Licinus, en hij was bisschop van 

Sebaste in Armenië. Naast het priesterambt oefende Blasius ook het vak 

van geneesheer uit. In het jaar 316 werd hij door keizer Licinus 

gevangen  gezet, gemarteld en onthoofd.  
 

Dat wij Blasius nu nog kennen en vereren, komt vooral door een gebeurtenis tijdens zijn 

gevangenschap. Een wanhopige vrouw kwam bij hem met haar kind; haar zoontje dat de 

verstikkingsdood nabij was, door een visgraat die in zijn keel was blijven steken. 

Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel. Blasius zou tijdens zijn 

gevangenschap nog meer wonderen hebben verricht, maar met name door het voorval 

met de visgraat, is hij de heilige die wordt aangeroepen tegen keelziekten, angina, bof,  

astma en krop.  
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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 

Annie Korsten, Hoogstaete, 95 jaar  † 24-11-2008 

Lily van Groenendael-Wielders, Putstr. 99, 93 jaar †   8-12-2008 

Jac Verheiden, Rijksweg-Zuid 29-7, 84 jaar † 11-12-2008 

Bella Dols-Dols,  Pres. Kennedysingel 24,   67 jaar † 14-12-2008 

Dora v.d. Kerkhof-van Dartel, Steenweg 83, 90 jaar † 20-12-2008 

Lei Martens, Pullestraat 3,   79 jaar                       † 21-12-2008 

Rob Kuijer, Komeetlaan 8, 64 jaar  †   1 - 1-2009 

Mien Puts-Tummers, De Lemborgh, 80 jaar †   4 - 1-2009 

Fien de Man-Paes, De Lemborgh, 89 jaar  †   4 - 1-2009 

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

 

GEDOOPT 
Sjoerd, zoon van het echtpaar Spanjaard-Sullot, Biddlestraat 21   16-11- 2008 

Suomi, dochter van het echtpaar Lemmens-Vossen, Resedastr. 6   30-11- 2008 

Keano, zoon van het echtpaar Vervaart-Jannenga,  Karolingenstr. 130   7- 12- 2008 

Veerle, dochter van het echtpaar Houben-Keijbets, Hoogveldlaan 48  14-12- 2008 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Sjoerd, Suomi, Keano en Veerle 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  “De Goddelijke Voorzienigheid”  zaterdag 17 jan. 

Leiding:  pater Bonifatius Honings 
Programma: 10.00 u. koffie / thee    
 10.30 u. 1

e
 inleiding    

 11.40 u. H. Mis  
 12.30 u. lunch (lunchpakket meebrengen) 
   stille tijd 
 13.15 u. gelegenheid tot biechtgesprek 
 14.45 u. 2

e
 inleiding   

  aansluitend uitstelling v.h. H. Sacrament, stille aanbidding   
 16.00 u. Eucharistische Zegen, Vespers   
  aansluitend koffie / thee  

Kosten:  € 12,--   

 

BEZINNINGSDAGEN  - in stilte  “Van wurgende eenzaamheid  22 t/m 24 februari 

      tot vruchtbaar alleen zijn” (Carnaval) 

Vrede hebben met de eenzaamheid die in elk van ons leeft, leidt tot een vredig alleen 
zijn met de Heer… en tot hartelijke ontmoetingen met de medemens. 

Leiding:  pater David Willems 
Begin:  Zondag 22 februari, 17.00 uur  
Einde:  Dinsdag 24 februari, 13.30 uur  
Kosten:  € 86,--   

   

INFORMATIE EN AANMELDINGEN: Bezinningshuis Regina Carmeli,  

Kollenberg 2, Postbus 28, 6130 AA Sittard,  046-4525380, Zr. M. Gisela 
of via de website www.carmeldcj.nl. 

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

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 

De Week van gebed voor de Eenheid wordt in 2009 gehouden van 18 tot 25 januari.  

De zondag van de eenheid is op 18 januari. De Raad van Kerken in Nederland en de 

Evangelische Alliantie hebben voor 2009 een gezamenlijk thema:  

“Eén in Gods hand”  (uit Ezechiel 37, 19b). 

In de kerk van Vrangendael is er op zondag 25 januari een Oecumenische viering. 

Meer informatie over de Week van de Eenheid kunt u vinden op www.raadvankerken.nl 
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HEILIG UUR  

Op donderdag 5 februari 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 februari zijn dat de bewoners van: het 

Kerkplein, Kerkstraatje, Chr. Kisselsstraat, Kloosterplein, Op de Kollenberg, 

Kollenberg, Kollenbergerhof,  Lahrstraat,  A. Laudylaan en Leijenbroekerweg.  

 

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL 

Amnesty International vraagt ons in januari, een brief te schrijven om de vrijlating te 
vragen van Salwa Salah en Sara Siureh, allebei 17 jaar oud. Deze Palestijnse tieners 
werden in juni door de Israëlische politie gearresteerd, zogenaamd omdat ze een 
veiligheidsrisico vormen. De Israëlische autoriteiten handelen hiermee in strijd met de 
ook door hen ondertekende VN-verklaring van de Rechten van het Kind en met de 
Vierde Geneefse Conferentie, die verbiedt dat Palestijnen in Israël gevangen gehouden 
worden. 

Achter in de kerk liggen brieven waarin wordt gevraagd hun onwettige detentie terstond 
te beëindigen of hun op korte termijn een eerlijk proces te geven. U wordt uitgenodigd 
zo´n brief mee te nemen, thuis ondertekenen en te verzenden. 

 

♪♪♫ GREGORIAANS KOOR IN ST-PETRUSKERK ♪♪♫ 

zaterdag 14 februari 

Het Gregoriaans koor Schola’ 54 telt ruim 20 zangers, hoofdzakelijk oud-leerlingen van 

de toenmalige Bisschoppelijke Kweekschool in Roermond. In Roermond werd het 

Gregoriaans bestudeerd en uitgevoerd o.l.v. hun zangleraar, de bijna legendarische 

promotor van het Gregoriaans Jos Lennards. Het koor, geformeerd in 1954, zingt vooral 

het Gregoriaans volgens de monniken van Solesmes in Frankrijk. . 

Veel van de oud-leerlingen bleven het Gregoriaans trouw en zijn nog steeds dirigent of 

lid van één of ander Gregoriaans koor in Limburg en Brabant. Een reünie in 1994 was 

de aanleiding om met oud-studenten de draad weer op te pakken. Het koor zingt nu, na 

het overlijden van dirigent en oud-leraar en oud- directeur Jan Janssen en oud-leerling 

Jan van Haren o.l.v. Jo Valkx uit Arcen. Het koor zingt regelmatig overal in de 

provincie waar leden en/of oud-leden van het koor wonen. Zaterdag is Sittard aan de 

beurt en wordt de eucharistieviering van 18.00 uur in de St.-Petruskerk opgeluisterd. 

Iedereen is van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen; heel bijzonder natuurlijk 

alle mensen die het Gregoriaans een warm hart toedragen. 
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KOREN, VERENIGINGEN, COMITÉS… ATTENTIE A.U.B. 

Het komt regelmatig voor dat muziek-, culturele of andere verenigingen graag hun 

activiteiten willen aankondigen in ons parochieblad, maar de kopij daarvoor te laat bij 

onze administratie aanleveren. Daarom publiceren wij aan het begin van 2009  een 

overzicht van de ‘deadlines’ van de parochiebladen van dit jaar. Secretarissen en ‘pr-

managers’, gelieve dit overzicht uit te knippen en te bewaren! 

Overzicht verschijning Parochiebladen 2009 

Parochieblad   kopij aanleveren vóór 

blad nr 3 (looptijd 21 feb - 4 april)   12 februari 

blad nr 4 (looptijd 4 april - 9 mei)    26 maart 

blad nr 5 (looptijd 9 mei -13 juni)    1 mei 

blad nr 6 (looptijd 13 juni - 25 juli)     4 juni 

blad nr 7 (looptijd 25 juli - 5 sept.)   16 juli 

blad nr 8 (looptijd 5 sept. – 17 okt.)    27 augustus 

blad nr 9 (looptijd 17 okt. – 28 nov.)   8 oktober 

 

 UW AANDACHT S.V.P.  

Zondag 11 januari: Feest Doop van de Heer. Afsluiting van de Kersttijd. 
Zondag 18 januari: Tweede Zondag door het jaar. 
18 t/m 25 januari: Gebedsweek voor de eenheid. 
Zondag 25 januari: Derde zondag door het jaar. Bekering van de heilige apostel Paulus. 
In de St.-Petruskerk wordt in de eucharistieviering van 11.30 uur het sacrament van het 
heilig Vormsel toegediend aan de vormelingen uit onze drie parochies.  
31 januari-1 februari: In alle heilige Missen van dit weekeinde wordt aan de 
kerkgangers de Blasiuszegen gegeven, ter afweer van keel- en andere ziekten 

Zondag 1 februari: Vierde zondag door het jaar.  
Maandag 2 februari: Maria Lichtmis, Feest van de Opdracht van de Heer. Dag van het 
Godgewijde leven. In de ochtend- en avondmis vindt zegening van de kaarsen plaats. 
Dinsdag 3 februari: gedachtenis van de heilige Blasius. Blasiuszegen. 
Vrijdag 6 februari: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen. 
Tiende verjaardag van de bisschopswijding van mgr. E. de Jong 
Zaterdag 7 februari: om 18.00 uur in de Petruskerk een gezinsviering b.g.g. van het 
feest van Maria Lichtmis, opgeluisterd door het Jeugdkoor. 
Zondag 8 februari: Vijfde Zondag door het jaar. 
In de Missen van 7 en 8 februari: collecte voor Memisa. 
Woensdag 11 februari: Gedachtenis van O.L.Vrouw van Lourdes, Wereldziekendag  
Zondag 15 februari: Zesde zondag door het jaar. 100

e
 sterfdag Arnold Janssen 

Dinsdag 17 februari: Dag van het Jodendom. 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
op vrijdag 20 februari 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 10 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
18.00 uur plzwd Sophie Tummers-Geurts; 
plev overl echtelieden Schrijen-Tholen, José 
Kleynen-Cals en Philomène Paques-Cals, 
(vw buurtbew en ondernemers Brandstraat); 
nadienst  Lily van Groenendael-Wielders, 
Jac Verheiden, Bella Dols-Dols, Dora v.d. 
Kerkhof-van Dartel, Rob Kuijer, Mien Puts-
Tummers, Fien de Man-Paes (Jeugdkoor) 
Zondag 11 januari 
 Feest Doop van de Heer 
11.30 uur plzwd Annie Korsten; gestplev 

Rie Rutgers, overl fam Muyres-Maessen; 

pljrd overl ouders Eduard Smeets en Mia 

Erkens, ouders Schins-Meerts en alle 

overledenen vd fam, Mieke Nieuwboer en 

tevens voor Tom Nieuwboer; plev fam 

Schmeitz-Ehlen (Petruskoor) 
Maandag 12 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke, fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
Dinsdag 13 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur ev ouders Gisbertz-Wijnen 
Woensdag 14 januari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen; 

 ev overl ouders Kleikamp-Lemmens 
Donderdag 15 januari 
 H. Arnold Janssen, priester  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Fine Close, overl. ouders 

Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 16 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam. 

Feron-Hoenen, ev echtp Keymis-Buyink  
Zaterdag 17 januari 
 H. Antonius, abt 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur pljrd Pierre Meisen, Elly 

Beursgens-Kessels, Eugène Frusch; 

nadienst  Lily van Groenendael-Wielders, 

Jac Verheiden, Bella Dols-Dols, Dora v.d. 

Kerkhof-van Dartel, Rob Kuijer, Mien Puts-

Tummers, Fien de Man-Paes (samenzang)  
Zondag 18 januari 
 Tweede zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd Guus van Aubel; 

gestplev voor Ingrid Pijls, voor overl fam 

Cobben-Cals, voor de overledenen vd fam 

Duynstee-Van Basten Batenburg; pljrd 

Pierre Kubben en overl fam Kubben-

Ermans; plev Miny Reijnders-Kuijpers, 

overl familieleden Pier-Weijzen 

(Michielkoor)  
Maandag 19 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam. 

Stessen,  overl echtp Kaptein-Haagmans 

Dinsdag 20 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev Juul, Arthur en Salvatore 

Woensdag 21 januari  
 H. Agnes, maagd en martelares 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev Cor de Wit en Dory Neilen 
Donderdag 22 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 23 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Maria ten Dijck; ev fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 
Zaterdag 24 januari 
 H. Franciscus van Sales, bisschop en 
kerkleraar  
18.00 uur plzwd Lily van Groenendael-
Wielders, Jac Verheiden, Bella Dols-Dols; 
nadienst Dora v.d. Kerkhof-van Dartel, Rob 
Kuijer,  Mien Puts-Tummers, Fien de Man-
Paes (Jeugdkoor) 
Zondag 25 januari 
 Derde zondag door het jaar 

11.30 uur Toediening H. Vormsel 

gestpljrd Corry Strijbos, overl echtp Ritzen-

Merckelbagh; pljrd Armand Verhoeve en 

tevens voor Alice Verhoeve-Cremers 

(samenzang) 
Maandag 26 januari 
 HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestev overl echtp. Feron-

Hoenen en em-past. Eduard Hoenen 
Dinsdag 27 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev voor de overledenen vd fam Smeets-
Bouwels 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Woensdag 28 januari 
 H. Thomas van Aquino, priester en 
kerkleraar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters; jrd Cor Fischer  
Donderdag 29 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 
en Tilke fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr Ben Jansen 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 30 januari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur ev Sjeng Sanders, de levende en 

overleden familie Nikolava- Kangva  

Zaterdag 31 januari 
  H. Johannes (Don) Bosco, priester  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur nadienst Dora v.d. Kerkhof-van 

Dartel, Rob Kuijer, Mien Puts-Tummers, 

Fien de Man-Paes (samenzang) 
Zondag 1 februari  
 Vierde zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd Sef en José Kleyen-Cals 

en overl ouders Martens-Kleyen; gestplev 

overl ouders Busard-Helwegen; pljrd 

H.A.M. (Helene) Gruisen-Hendriks, Fien 

Huijs-Doggen (Petruskoor) 
Maandag 2 februari 
 Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis 
08.00 uur ev ter ere van de H. Geest voor 
allen die in ons bisdom en in de parochies 
zijn gesteld om leiding te geven  
19.00 uur gestev Clara Dohmen 

Dinsdag 3 februari 
 H.Blasius, bisschop en martelaar 
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 
Woensdag 4 februari  
08.00 uur ev ter ere van St. Joseph voor 

goede gezinnen en de moed om 

godsdienstig te leven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 5 februari 
 H. Agatha, maagd en martelares 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-pastoor Eduard Hoenen; ev fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 6 februari 
 HH Paulus Miki en gezellen, martelaren 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev ter ere van het H. Hart van 

Jezus; ev Paul Chorus 
Zaterdag 7 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
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ev voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom 

18.00 uur Gezinsmis 

pljrd Joep Kamp; plev overl ouders Paulus-

van Neer, voor de levenden en overledenen 

vd fam Dieteren en de fam Hellbach; 

nadienst Rob Kuijer, Mien Puts-Tummers, 

Fien de Man-Paes (Jeugdkoor)  
Zondag 8 februari 
 Vijfde Zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd overl echtpaar 

Meulenberg-Pennings, overl echtp Van 

Neer-Schurgers; gestplev overl ouders 

Schaekens-Peulen en zonen Jozef en Martin  

(samenzang) 
Maandag 9 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans 

Dinsdag 10 februari 

 H. Scholastica, maagd 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 
Woensdag 11 februari 

 O.L.Vrouw van Lourdes  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev R.P. Jan Janssen 
Donderdag 12 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 13 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 
ev overl ouders Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Zaterdag 14 februari  
 HH. Cyrillus, monnik, en Methodius,   
 bisschop, patronen van Europa 

08.00 uur gestev levende en overleden 
leden vd fam Janssen-De Ponti, echtp 
Caulfield-Tholen  
18.00 uur plzwd Rob Kuijer, Mien Puts-
Tummers; gestplev voor de zielenrust van 
Willy Karmelk-Oremus en familie; pljrd 
Christien Moling-Ubben, Lies Meuwissen-
Schmeits; plev Philomène Paques-Cals  
(Schola ‘54) 
Zondag 15 februari  
 Zesde Zondag door het jaar 
11.30 uur gestpljrd Tiny Hoogenberk, 

ouders Pierre Schols-Klinkers en zoon 

Pierre; gestplev overl ouders Eyckeler-

Buijzen en dochter Marijke; plev Miny 

Reijnders-Kuijpers, overl familieleden Pier-

Weijzen  (Petruskoor) 
Maandag 16 februari  

08.00 uur gestev Lies Ropp en overledenen 

vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 17 februari   
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

Woensdag 18 februari                         

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; ev overl 

ouders Kleikamp-Lemmens 
Donderdag 19 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 20 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 
Zaterdag 21 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
 

 
 

Attentie: in dit parochieblad vindt u het formulier  
voor de actie Kerkbalans (kerkbijdrage)! 
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ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 11 januari  
 Feest Doop van de Heer 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
plev Jacqueline Kabuth-Goossens  
09.30 uur gestev J. en J. Derrez, overl 
ouders Heinen-Schuurmans (samenzang) 
Zondag 18 januari 
 Tweede Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;   
plev Jacqueline Kabuth- Goossens  

09.30 uur gestpljrd Zus Cornelissen-

Konings (samenzang) 
Zondag 25 januari 
 Derde Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;   
plev Jacqueline Kabuth- Goossens   

09.30 uur gestplev fam Storms-Zinken, 
echtp Caulfield-Tholen (samenzang) 

Zondag 1 februari 
 Vierde Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;   
plev Jacqueline Kabuth-Goossens 

09.30 uur gestpljrd Harry Flecken, overl 

ouders en grootouders Cristofoli-Pezzot en 

zoon Aldo; pljrd Nico Schrijen (samenzang) 

Zondag 8 februari 

 Vijfde Zondag door het jaar 
08.30 uur plev Jacqueline Kabuth-Goossens  

09.30 uur gestev M. Schmeits, echtp 

Caulfield-Tholen (samenzang) 
Zondag 15 februari 
 Zesde Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-Wilms; 

gestev J. en J. Derrez (samenzang)

 

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

Zaterdag 10 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 11 januari  
 Feest Doop van de Heer 
10.30 uur jaardienst Gerard Borstboom,  
overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 13 januari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 14 januari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 15 januari 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur fam G. Joosten-Gonera en Joep 
Geelen, overl echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 16 januari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 17 januari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 18 januari 
 Tweede Zondag door het jaar 
10.30 uur jaardienst Mart van Etten en 
Anneke van Etten-Dake, René Bux en Fien 
Bux-Janssen, overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 20 januari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 21 januari  

 H. Agnes, maagd en martelares 
08.30 uur jaardienst overleden heer en mw 
Vernooy, overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 22 januari 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen 
10.30 uur Pierre Schmeits 
Vrijdag 23 januari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 24 januari 
 H. Franciscus van Sales, bisschop en 
kerkleraar  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 25 januari 
 Derde zondag door het jaar 
10.30 uur jaardienst Emiel Cals, overl 
echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 27 januari 
08.30 uur overl fam Smeets-Bruls, overl 
echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 28 januari 
 H. Thomas van Aquino, priester en 
kerkleraar 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 29 januari 
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08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 30 januari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 31 januari 
  H. Johannes (Don) Bosco, priester  

09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 1 februari  
 Vierde zondag door het jaar 
10.30 uur voor alle levende en overleden 
leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Dinsdag 3 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 4 februari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 5 februari 
 H. Agatha, maagd en martelares 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur fam G. Joosten-Gonera, overl 
echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 6 februari 
 HH Paulus Miki en gezellen, martelaren 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 7 februari 
09.00 uur overl ouders Lebens, overl echtp 
Caulfield-Tholen  
Zondag 8 februari 
 Vijfde Zondag door het jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
 

Dinsdag 10 februari 

 H. Scholastica, maagd 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 11 februari 

 O.L.Vrouw van Lourdes  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 12 februari 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 13 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 14 februari  
 HH. Cyrillus, monnik, en Methodius,   
 bisschop, patronen van Europa 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 15 februari  
 Zesde Zondag door het jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 17 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 18 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 19 februari 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 

en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur Pierre Schmeits, jaardienst voor 

Père Maurice Vanhie msc., overl echtp 
Caulfield-Tholen 

Vrijdag 20 februari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 21 februari 
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 

 

 
 
 
 
 

Attentie: in dit parochieblad vindt u het formulier  
voor de actie Kerkbalans (kerkbijdrage)! 
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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 11 januari: feest van de Doop van de Heer Kinderkoor 
10u30 overleden ouders Gerards-Schoonus 
Dinsdag 13 januari: H.Hilarius, bisschop en kerkleraar 
 9u00 tev. H.Bernadette 
Donderdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zondag 18 januari: 2e zondag door het jaar      
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen 
Dinsdag 20 januari: H.Fabianus, paus en H.Sebastianus, martelaren 
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 
Donderdag 22 januari: H.Vincentius, diaken en martelaar 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zondag 25 januari: 3e zondag door het jaar       Bernadettekoor 
10u30 Zwd. Gerda Banaszak-Schigt; uit dankbaarheid 
Dinsdag 27 januari: H.Angela Merici, maagd 
 9u00 tev. OLV van Lourdes 
Donderdag 29 januari 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zondag  1 februari: 4e zondag door het jaar  Schola Gregoriana Sittardiensis 
10u30 Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; 
Dinsdag  3 februari: H.Blasius, bisschop en martelaar 
 9u00 tev H.Bernadette 
Donderdag  5 februari: H.Agatha, maagd en martelares 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zondag  8 februari: 5e zondag door het jaar      Kinderkoor  
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen 
Dinsdag 10 februari: H.Scholastica, maagd 
 9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag 12 februari 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zondag 15 februari: Feest van de H.Bernadette     Bernadettekoor 
10u30 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette 
Dinsdag 17 februari 
 9u00 tev OLV van Lourdes 
Donderdag 19 februari 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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KINDERWOORDDIENST 
De kinderwoorddienst is buiten de vakantietijd steeds op de 2

e
 en 4

e
 zondag van de 

maand. Dus op de zondagen 11 en 25 januari en 8 februari is er kinderwoorddienst.  
 
NIETS GEMIST 
Je hoort het vaak: "er was gisteravond weer niets op TV". Vandaag de dag kunnen we 
minstens 30 televisiezenders op onze TV krijgen. Maar het is vaak zoeken voordat je datgene 
gevonden hebt dat je graag wil zien. Meestal hoor je dan de volgende dag wat je allemaal 
gemist hebt. Maar daar hebben we intussen een oplossing voor: via internet kun je al 
uitgezonden programma's achteraf bekijken en beluisteren. En dan zijn we weer helemaal bij. 
Er zijn in 2.000 jaar tijd veel mensen geweest die Jezus nooit gezien of gehoord hebben. 
Maar ze hoorden op een gegeven moment toch over Hem vertellen. En zo konden ze achteraf 
toch beluisteren wat Hij te zeggen had. Zijn apostelen en hun opvolgers zijn Zijn verhalen 
blijven doorvertellen, tot en met de dag van vandaag. We hoeven niets te missen!  
 
GEDOOPT 
Op 4 januari werd gedoopt: Mika Schreurs, Bretagnestraat 41 
Moge hij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de 
hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot een goed christen. 
 
KERKBALANS 2009: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE  
In de maand januari vindt ieder jaar de landelijke Actie Kerkbalans plaats. Dan wordt uw 
aandacht gevraagd voor de financiële kant van de parochie. Zie voor meer informatie de 
acherzijde van dit parochieblad. Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19-
.73 t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard. 
 
BLASIUS-ZEGEN 
De Blasiuszegen kunt u ontvangen op zondag 1 februari in de H.Mis van 10.30 uur en op de 
feestdag van de H.Blasius, 3 februari in de H.Mis om 9 uur.  
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 6 februari (1

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

de parochie rondgebracht.  
 
MEDISCHE PROJECTEN IN DE MISSIE  
Op zondag 8 februari is de jaarlijkse collecte voor de ondersteuning van medische projecten 
in missielanden. Na de H.Mis van 10u30 is er collecte aan de kerkdeur.  
 
FEEST VAN DE H. BERNADETTE 
De Bernadetteparochie viert jaarlijks op 18 februari het feest van de H. Bernadette. Omdat 
deze datum dit jaar buiten de veertigdagentijd valt, kan dit feest naar de zondag verplaatst 
worden. Daarom is op zondag 15 februari om 10.30 uur een plechtige H.Mis.  
 
SPREEKUUR 
Op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur en op vrijdagavond van 17 tot 18 uur (behalve 
1e vrijdag van de maand) is altijd iemand aanwezig. 
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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 
  

DOOP VAN DE HEER 

zaterdag 10 jan 19.00 u. Jrd Overl. ouders Lebens-Janssen en Zef en Mia Lebens 

maandag 12 jan 19.00 u. OLV van Lourdes  

woensdag 14 jan 19.00.u. Voor de zielen in het vagevuur 

 
2

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 17 jan         19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 19 jan 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 21 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
3

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 24 jan 19.00 u. Jrd Tiny Schoenmakers      Patroonsfeest H. Paulus 

maandag 26 jan 19.00 u. OLV van Lourdes                                           

woensdag 28 jan 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
4

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 31 jan         19.00 u. OLV van Lourdes ♫ Pauluskoor 

maandag 2 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 4 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
5

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 7 feb 19.00 u. Jrd Frans Thissen      

maandag 9 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 11 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
6

E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 14 feb 19.00 u. OLV van Lourdes     ♫ Pauluskoor 

maandag 16 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 18 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

 

 

Overleden 

Albert Buursma, 96 jaar, Smithlaan 151 

Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer. 
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Parochiemededelingen St. Paulusparochie 

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

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

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 7 februari bij: 

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

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

 

Op zaterdag 24 januari vieren we in de Pauluskerk in dit Paulusjaar in plaats van de derde 

zondag van het jaar, het feest van de bekering van de heilige Paulus.  

 

IN HET PAULUSJAAR 

In de lezing van het feest van de bekering van Paulus,  

horen we Paulus’ eigen getuigenis: 

“Onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was, omstraalde mij 

rond het middaguur plotseling een fel licht uit de hemel. Ik viel 

ter aarde en ik hoorde een stem tot mij zeggen: “Saul, Saul, 

waarom vervolgt gij Mij?” Ik antwoordde: “Wie zijt Gij, 

Heer?” Hij hernam: “Ik ben Jezus van Nazaret, die gij 

vervolgt.” Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden 

niet de stem van Hem die mij toesprak.  Ik zei: “Wat moet ik 

doen, Heer?”  

 

En de Heer weer tot mij: “Sta op en vervolg uw reis naar Damascus; daar zal 

men u alles zeggen wat gij te doen hebt.” Omdat ik echter niet zien kon, 

tengevolge van de schittering van het licht, werd ik door mijn gezellen bij de 

hand geleid en zo kwam ik in Damascus aan. Een zekere Ananias, een 

wetgetrouw man, die om zijn goede naam en faam bekend staat, bij alle joddse 

ingezetenen, kwam mij bezoeken, ging voor mij staan en sprak: “Saul, broeder, 

word weer ziende.” Op datzelfde ogenblik zag ik hem staan. Toen zei hij: “De 

God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen, de 

Rechtvaardige te zien en een stem uit diens mond te horen, omdat gij voor Hem 

bij alle mensen zult moeten getuigen van wat ge gezien en gehoord hebt. (...)” 

                                                                  (uit  Handelingen 22, 6-15) 

 
Denkt u aan uw kerkbijdrage? 

 In dit parochieblad vindt u het formulier 

voor de actie Kerkbalans (kerkbijdrage)!
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Onder het motto: "EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE" -  

    DAAR GEEF JE VOOR!   

zal bij het verschijnen van dit parochieblad de actie Kerkbalans 

2009 in onze parochies van start gaan. 

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

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

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

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

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

betrokken bij sociale projecten en de zorg voor mensen. En tenslotte zijn kerk-

gebouwen oases van rust in onze snelle en jachtige samenleving. 

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

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

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

één van de belangrijkste inkomstenbronnen van onze parochie. Kerken krijgen in 

Nederland géén steun van de overheid. De parochie wordt niet gefinancierd door de 

paus of de bisschop, maar is afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. Geloven is gratis. 

Maar het onderhoud van de Kerk kost wel geld en het werk van de priesters en hun 

medewerkers ook. Daarom: gééf aan de Actie Kerkbalans als de Kerk u lief is. Door 

uw bijdrage kan de Kerk haar waardevolle werk blijven doen! 

In dit parochieblad vindt u geen acceptgiro, maar een machtigingsformulier met een 

uitgebreide handleiding. 

 

  MISSTIPENDIA:  

De Misstipendia blijven ook in 2009 ongewijzigd: 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis): €    7,--  

Eucharistieviering op zaterdag of zondag: €  21,--  

Huwelijksmis / uitvaartmis: per 1maart: € 340,-- 

 AGENDA:  

zondag 25 januari: om 11.30 uur in de St.-Petruskerk: viering van het H. Vormsel 

 van alle vormelingen van de drie parochies 

31 januari-1 februari:   

en dinsdag 3 februari: in alle heilige Missen: Blasiuszegen 

 

za 7- zo 8 februari: Collecte voor Memisa 


