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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 4 april 2009. 
    

 

 
 

VASTEN  
 Als alles in je leven  

zo evident en normaal is geworden, 

dan wordt het tijd om (even) te vasten. 
  

Vasten wordt dan  

een loskomen uit dat alledaagse ritme 

en teruggaan naar de hartslag van het leven. 
  

Vasten wordt dan  

een loslaten van aangeprezen levenswijzen 

en weer voelen waar het op aankomt. 
  

 

Vasten wordt dan 

een loswringen uit gedwongen contacten 

en vriendschappen sluiten die het hart raken. 
  

Vasten wordt dan 

een losmaken uit een God-vreemde wereld 

en Hem zien in mensen om je heen. 
   

Veertig dagen vasten 

doet ons weer verrijzen 

tot echt mens. 
Antoon Vandeputte 
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EN TOEN KWAM DE CRISIS… 

Vastenavond als crisisbezwering, kan dat? 

Velen gebruiken het als een excuus. De economische crisis: banken blijken ineens niet 

meer zo ‘safe’ zijn. Ze blijken gewoon ondernemers te zijn. Ze willen enkel geld 

verdienen. En daar is niks mis mee. Wie van ons wilt niet de kost verdienen? Wie van ons 

wil zich niet inspannen om dagelijks zijn voedsel te kunnen kopen, de huur of hypotheek 

te betalen? Toch is het verwonderlijk dat grote groepen mensen ineens afhankelijk zijn 

van allerlei geldstromen die plots niet mee naar fabrieken of ondernemingen stromen en 

daardoor niet meer salarissen aan huisgezinnen kunnen betalen. Mensen verliezen ineens 

hun baan want er zijn geen opdrachten meer enz.  

Ons economisch systeem blijkt helemaal niet zo veilig te zijn. We horen ineens bij de 

groep van mensen die maar moeten afwachten hoe het in de toekomst zal worden. We 

voelen ons nog wel veilig in vergelijking met andere arme landen, maar de financiële 

onzekerheid knaagt aan ons. Wat zal er gebeuren? In januari 2006 werden we al 

gewaarschuwd voor een komende crisis. Nu zijn we verrast!? Of wilden we het niet weten 

of horen? We zijn zo (ver)(ge)wend dat onze luxe en welvaart vanzelfsprekend naar ons 

toestromen. Het komt er nu op aan dat we meer en meer bewust moeten zijn van echte 

waarden die niet ‘beursgenoteerd’ zijn.  Er zijn heel wat andere waarden die niet aan de 

waan, het weer of de wind van de dag blootstaan. Waarom zijn we altijd bezig met meer 

en meer? Waarom moeten er banen met topsalarissen zijn die andere mensen aan de kant 

zetten of houden?  

We komen nu even bij een heel ander (geestelijk) crisismoment.  

Vastenavond, carnaval… begrippen die ons op een ander niveau plaatsen: relativiteit, 

betrekkelijkheid. De komende dagen naar Vastenavond helpen ons weer om die 

betrekkelijkheid even royaal te vieren. Te vieren met gezellige avonden en optochten die 

onze komende dagen overspoelen. Of je nu hoog of laag staat op de maatschappelijke 

ladder, rijk of arm bent, iedereen kan meedoen, zelfs de armste kan zich vinden in die 

vreugde, in de humor en spot die we met elkaar delen en kunnen uitdragen. Het 

‘geestelijke van Vastenavond’ zit hierin dat het ons onderscheidt van het leven van 

alledag. En daarom kun je van Vastenavond even een tijd van wegvluchten maken of 

even een tijd van opluchting. En dat beeld zie je ook in de samenleving: even helemaal 

weg, op vakantie, je even afwenden van de dagelijkse samenleving, of een ander die zegt: 

we gaan ermee door en delen met elkaar waarden die ons omhoog tillen naar een 

verbondenheid waardoor we zoveel mogelijk voor elkaar kunnen klaarstaan en naar 

elkaar kunnen omzien. Wie om een ander hartelijk kan lachen, zíet hem of haar dan ook. 

Dan heb je oog en hart voor elkaar.  

Die verbondenheid is ‘heilig’ in onze kerk, maar moet ook heilig zijn in onze 

samenleving, anders gaan we ten onder aan egoïsme. Hoe je het ook wendt of keert: met 

zijn allen zijn we terecht gekomen in een samenleving die verharding en geldelijk gewin 

méér voorop heeft gesteld dan duurzame liefde, rechtvaardigheid en liefde. 

Overheidspersonen (die immers leiding willen geven) moeten meer lef gaan tonen en 

daarbij keuzes voor ogen hebben waar het gaat om geestelijke waarden en niet enkel om 

materiële waarden.  
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Vanaf paus Johannes XXIII is er een hele ommekeer gekomen in denken: niet alleen in de 

kerk, maar ook in de hele wereld, de rijke en arme volkeren. Hij deed een oproep om de 

mens en dus alle werknemers in hun waardigheid te herstellen en hen daadwerkelijk tot 

deelgenoten te maken van het gemeenschappelijke werk: “de ondernemingen moeten het 

karakter krijgen van een echt menselijke gemeenschap, die met haar geest de onderlinge 

betrekkingen en de verschillende functies en diensten doordringt.” Zijn opvolger paus 

Paulus VI kwam daarna met de beroemde encycliek Populorum Progressio en het was de 

eerste encycliek die volledig was gewijd aan sociale en economische ontwikkeling van de 

Derde Wereldlanden en globale rechtvaardigheid. Hij stelde in het licht van de Katholieke 

Sociale Leer armoede en uitbuiting aan de kaak. In de encycliek deed de paus een 

dringend beroep op alle mensen van goede wil mee te werken aan de opbouw van een 

nieuwe wereldorde. Paulus VI achtte het de plicht van politici om in hun samenlevingen 

“het elan te wekken voor een nauwere wereldsolidariteit en de burgers ertoe te brengen 

om de nodige belastingheffing op hun luxueuze uitgaven te aanvaarden teneinde de 

ontwikkeling van de volken te bevorderen en de vrede te handhaven”. Daarmee was hij 

zijn tijd vooruit! Het sociale leed dat miljoenen mensen dagelijks ondergaan, is  -zo 

schreef de paus-  ook het gevolg van onwetendheid. Daarom riep hij de denkers van de 

wereld op om alles in het werk te stellen om manieren te vinden om de universele 

broederschap tot stand te brengen. Aan de katholieke geloofsgemeenschappen in de rijke 

landen vroeg hij zich intensief met de ontwikkelingsproblematiek bezig te houden. Deze 

paus schreef toen als een soort droom: “Moge eindelijk de dag aanbreken, waarop de 

betrekkingen tussen de volken het stempel zullen dragen van wederzijds respect en van 

vriendschap, van saamhorigheid bij de samenwerking en van een gemeenschappelijk 

arbeiden aan elkaars vooruitgang, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid draagt. De 

jonge en zwakkere volkeren eisen, dat zij een actief aandeel krijgen aan de opbouw van 

een betere wereld, waarin ieders recht en roeping meer worden geëerbiedigd.” 
 

 

En nu staan we voor Vastenavond! Het moet ons blij maken dat 

we een beroep kunnen doen op elkaars gezelligheid en 

hartelijkheid. Prachtige dagen met een lach en traan! Om ons 

eigen innerlijk weer eens bij te stellen en vooral de solidariteit met 

elkaar eens te verfrissen. Dat wensen we elkaar van harte toe. 

Mooie dagen toegewenst. En daarna: soberheid en blijheid – de 

beste remedie om te werken aan de voortgang van onszelf en met 

al onze verbondenen waar ook ter wereld! 

 Alaaf  –  Vastenavond samen! 

Deken W. van Rens  

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

herders van de Kerk zich altijd laten leiden door de heilige Geest bij hun onderricht en 

dienstverlening aan Gods volk.’ 

De gebedsintentie voor de maand maart luidt: ‘Wij bidden dat de rol van de vrouw in alle 

landen van de wereld meer geapprecieerd en gewaardeerd moge worden.’ 
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 IN DE VEERTIGDAGENTIJD:  
 
IN ONZE ST.-PETRUSKERK elke zondag om 16.30 uur: Vesperdienst  
    elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg  

ONTMOETINGSDAGEN VOOR VROUWEN     17 en 24 maart 

De jaarlijkse ontmoetingsdagen voor vrouwen van de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis 

vinden deze vastentijd plaats ‘op locatie’. U kunt kiezen uit een inspirerende dag in Steyl 

op 17 maart of een week later in het Missiehuis in Cadier en Keer. Thema is beide dagen 

“Het lijden en de Verrijzenis van Christus”. Het programma bestaat uit een inleiding, 

eucharistieviering, lunch en een thema-lezing door kunsthistorica drs Paris-Vankan. 
Datum: dinsdag 17 maart  

Plaats: Klooster H. Hart in Steyl  

Tijd:  9.30 – 16.00 uur 

Kosten: € 5,-- (incl. warme maaltijd) 

Datum: dinsdag 24 maart   

Plaats: Misiehuis Cadier en Keer 

Tijd:  9.30 – 16.00 uur 

Kosten: € 5,-- (incl. museum-bezoek) 

Meer info en opgave: schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl of    0475- 386820. 
 

STILLE OMGANG              van 21 op 22 maart 

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart vindt in Amsterdam de traditionele Stille 

Omgang plaats, een eigentijdse herdenking van de vroegere Middeleeuwse 

Mirakelprocessie te Amsterdam. Het is thans een bidtocht in stilte met  jaarlijks zo’n 

tienduizend deelnemende pelgrims, mannen en vrouwen, uit heel Nederland. Vanuit Zuid- 

en Midden-Limburg gaan ook dit jaar weer vele pelgrims per autobus naar Amsterdam te 

vervoeren. 

Traditiegetrouw zal hulpbisschop mgr. E. de Jong de pelgrims vergezellen, met hen de 

Stille Omgang lopen en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 

01.30 uur in de Amsterdamse St. Nicolaaskerk, (tegenover het Centraal Station) begint. 

Na de Mis worden de pelgrims per bus naar de Lutherse Kerk aan het Spui vervoerd, waar 

gelegenheid is om een kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 03.45 uur 

vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg.  

Vertrek: 21 maart om 20.45 uur bij NS-busstation Sittard 

Terugkomst:  zo.ochtend 22 maart rond 6.45 uur, NS busstation 

Kosten:  € 17,50 per persoon 

Aanmelding en kaartverkoop: t/m vrijdag 13 maart bij de Zrs. Karmelietessen 

Kollenberg 2, Sittard, Tel  452 53 80 
 

 

vrijdag 6 maart: WERELDGEBEDSDAG “Vele leden, één Lichaam” 

De 1
e
 vrijdag van maart is ieder jaar Wereldgebedsdag. Wereldwijd wordt 

dezelfde liturgie gevierd- dit jaar voorbereid door vrouwen in Papoea en 
Nieuw Guinea-, en zijn vrouwen over de hele wereld verenigd in een keten van gebed.  

In Sittard vindt een gebedsviering plaats om 19.00 uur  

in de kapel van de Zusters Agnetenberg (Plakstraat). 

 

mailto:t.konickx@bisdom-roermond.nl
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VOOR DE JEUGD: 
 

TIENERWEEKEINDE ‘Be a light’ 27 t/m 29 maart: 

Een weekend van de Jeugd- en Jongerenafdeling van het bisdom voor jongens en meiden 

tussen de 12 en 17 jaar, om veel plezier te maken, samen het geloof te delen en de kracht 

van het licht te ontdekken. Thema is dan ook: ‘Be a light – Durf te stralen!’, waarmee al 

vooruit gekeken wordt naar het thema van het 450-jarig Bisdomjubileum.  

Plaats: kampeerboerderij ’t Leienhoes te Wylré 

Aanvang:  vrijdagavond 27 maart 

Sluiting:  zondagmiddag 29 maart 

Kosten:  € 45,--  

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

  

DEKEN 40 JAAR PRIESTER 

Op 31 mei 1969 werd onze deken,Wilbert van Rens, tot priester gewijd. Dit 
jaar is dat dus 40 jaar geleden. Een heuglijk feit dat uiteraard gevierd gaat 
worden. Er is inmiddels een feestcomité gevormd, dat op uitdrukkelijk 
verzoek van deken Van Rens een sober feest zal organiseren. Of dat in  

 

Sittard mogelijk is, zullen we op 31 mei a.s. zien! Toevallig valt 31 mei 2009 op een 
zondag. Sterker nog: op 1

e
 Pinksterdag. Op deze dag zal het robijnen priesterfeest in de 

St.-Petruskerk gevierd worden met een plechtige Hoogmis, en aansluitend een receptie. 
Natuurlijk zal het feestcomité u in komende nummers van het parochieblad uitgebreid 
blijven informeren over deze feestelijke gebeurtenis, maar reserveert u de datum alvast in 
uw agenda! 

 

VIERING MET ZIEKENZALVING    dinsdag 24 maart 
In deze Veertigdagentijd tijd worden wij ons weer meer bewust van de vergankelijkheid 

en broosheid van ons bestaan, en tevens van de oneindige liefde van Jezus die ons in alles 

nabij wil zijn. Hij zelf heeft ons ook het Sacrament van de Ziekenzalving gegeven, om 

wanneer ziekte en lijden op onze weg komen, heel de mens tot hulp en steun te zijn, hoop 

en vertrouwen op God te schenken, en te sterken tegen beproevingen en tegen angst voor 

lijden en dood. Het Sacrament is bedoeld voor alle gelovigen die ernstig verzwakt zijn 

door ouderdom of ziekte, en kan meerdere malen ontvangen worden. 

 Vóór de Goede Week houden de zusters van Agnetenberg ieder jaar een Heilige Mis met 

ziekenzalving voor hun zieke en zwakke medezusters. Parochianen die graag de 

ziekenzalving willen ontvangen, zijn van harte welkom in deze viering: 

dinsdag 24 maart om 17 uur in de kapel in de Plakstraat. 

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

deelnemen, dan kunt u zich aanmelden bij zuster Virgo, 4511739. 

Voor meer informatie of een gesprek kunt u zich ook altijd wenden tot de deken, kapelaan 

of één van de diakens 

mailto:jongeren@bisdom-roermond.nl
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HET HEILIG VORMSEL 

In een feestelijke Eucharistieviering in de St.-Petruskerk mochten op 

zondag 25 januari 62 jongens en meisjes uit onze parochies uit handen van 

vicaris Vroemen het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen:  

Milou van Aarle 

Roosmarie Achterborg 

Noa Baggen 

Sjo van den Berg 

Emiel Bongaarts 

Lieske Brinkman 

Aylin Celik 

Guus Clemens 

Tom Corstjens 

Chantalle Dekker 

Ashley Dreessen 

Manuela Dresens 

Melissa Dresens 

Rowdy van Dijk 

Mika Ehlen 

Robin van den Elzen 

Maxime van Gellekom 

Alanis Gerrits 

Claire Gijsen 

Kiona Hendrikx 

Whitney Hendrix 

Ken Hundscheidt 

Leroy Huiveneers 

Tom Jansen 

Maartje Janssen 

Dämiën de Jonge 

Maarten Joosten 

Michel Kraus 

Lars Lamboo 

Kevin Lehnen 

Timo Leinders 

Kimberley Lewis 

Jaysey Lourens 

Verena Lowis 

Remco Lückers 

Tonny Meerts 

Shawna Muyres 

Tonjo Quix 

Tanja Schelberg 

Ruben Schifferling 

Puck Schippers 

Céline de Sévrèn-Jacquet 

Jasper Spiertz 

Martijn Spiertz 

Jill Stevens 

Sem Stevens 

Jari Swarte 

Luc Tillie 

Max Trebus 

Christiaan Ubachs 

Mitchel Verheijen 

Charlene van der Waart 

Kelly Wanrooij 

Joris van der Wegen 

Demi Wetzels 

Laura Wiktorowicz 

Pascalle de Win 

Riccardo Winants 

Iris Wind 

Melle Wijnands 

Kimberly Wijsman 

Tess van de Worp 

 

Jongens en meisjes: PROFICIAT!  Wij wensen jullie van harte toe dat Gods Geest jullie  

mag helpen en bemoedigen elk op je eigen plekje je lichtje te laten schijnen, zoals jullie 

hebben gezongen: “This little light of mine, I’m gonna let it shine !!” 

☺     WIJ FELICITEREN      ☺ 

mevrouw M. Bronnenberg-Wijnands  

mevrouw C. van Noorden-van der Hijden       

mevrouw D. Timmermans  

die op zondag 1 februari de Pauselijk onderscheiding Bene Merenti mochten ontvangen 

wegens hun bijzondere verdiensten voor het Dameskoor (Trouw- en Rouwkoor), dat 

zovele liturgische plechtigheden in onze kerk verzorgt. Mw. Bronneberg en en mw. Van 

Noorden zijn al sinds de oprichting (40 jaar) lid van Dameskoor; mw. Timmermans was 

hiervan 15 jaren bestuurslid en bovendien 38 jaar lid van het Petruskoor.  

De dames Van Noorden en Timmermans ontvingen hun onderscheiding uit handen van 

deken Van Rens aansluitend aan de H.Mis van 11.30 uur in de St.-Petruskerk, mevrouw  

Bronnenberg-Wijnands uit handen van mgr. Gijsen in de kapel van de Karmelietessen aan 

de Kollenberg.  
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Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  4512275 

Kapelaan A. van der Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar,  Baandert 23  4513381 

    Diaken R. Fleischeuer,  Patchstraat 2  4528072 
Noodnummer   4515141 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676 
 

 

NIEUWKOMERS WELKOM! 

Aan alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadsparochie: 

Van harte welkom namens onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep! 

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

Dan verzoeken wij u vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven,       

 -schriftelijk of telefonisch- aan:   

de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,   4512275 

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

  

   

OVERLEDEN 

At Nagy, Landsteinerstraat 30, Geleen, 50 jaar † 11 -1-2009 

Noel Olislagers, De Baenje, 86 jaar  † 13 -1-2009 

Ine Bronneberg, Van Pallandststraat 32, 65 jaar † 13 -1-2009 

Zef Vroemen, Putstraat 89, 83 jaar  † 24 -1-2009 

Toos Cals-Schins, Rijksweg Noord 62, 83 jaar  † 24 -1-2009 

Robert Thijssen, Brandstraat 17, 85 jaar   † 28 -1-2009 

Louis Streutjens, Odasingel 48, 71 jaar   † 29 -1-2009 

Harie Boshouwers, Gelderhof 38, 87 jaar   †  3 - 2-2009 

Zuster Romualda (Van Duuren), Plakstr. 24, 90 jaar, †  3 - 2-2009 

Lambèrt Barten, Rosmolenstraat 42-2, 77 jaar  †  5 - 2-2009 

Josef (Pa) Schreurs, De Lemborgh, 89 jaar  †  9 - 2-2009 

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

 

KERKELIJK HUWELIJK         

gaan huwen: 

 

 

Gert-Jan Ketelaars en Joyce Heijnen, Eindhoven  27 maart 2009 

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

 moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’    (Uit de huwelijksliturgie) 
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GEDOOPT 
Jana, dochter van het echtpaar  Kicken- V.d. Laar, Ridgewaystr. 14 11-01-2009 

Luca, dochter van het echtpaar Paiano-Dumont, Persiuspad 5 11-01-2009 

Myrthe, dochter van het echtpaar Hensen-Kienhuis, Rijksweg Z. 141 18-01-2009 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Jana, Luca en Myrthe 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. 

 

HEILIG UUR  

Op de donderdagen 5 maart en 2 april houden wij het maandelijks biduur voor 

roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God 

gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste 

Sacrament in de St.-Petruskerk. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de 

maand - bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus – bent u van harte 

uitgenodigd samen te bidden voor genoemde intenties. Voor het Heilig Uur van 5 

maart worden in het bijzonder uitgenodigd de bewoners van de: Limbrichterstraat, De 

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

Molenbeekstraat, Nieuwstraat en Odasingel. Voor donderdag 2 april de bewoners van 

de: Overhovenerstraat, Paardestraat, Paradijsstraat, Plakstraat, Pullestraat, 

Putstraat, Rijksweg Noord en Zuid, Rosmolenstraat en Oude Rosmolenstraat. 

 

♫♫  CONCERT COLLEGIAM AD MOSAM  ♫♪ 

  

Op zondag 22 maart om 20.00 uur 

in de St.-Petruskerk 

‘Die Sieben Letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze’ 

van Barokensemble Collegium AD MOSAM 

Kleinkoor, Solisten en Strijkorkest 

onder leiding van Huub Ehlen 

 

 

 

 

In dit Haydn-jaar voert Collegium AD MOSAM een nieuwe en eigen versie voor 

strijkorkest, kleinkoor en solisten uit van Haydns meesterwerk  “ Die Sieben Letzte 

Worte”. Deze meesterlijk muzikale symboliek, ontleend aan de laatste woorden van Jezus 

aan het kruis, geeft ons een zinnelijk beeld van de verlossing geeft. Mozarts juweeltjes 

Alma Dei Creatoris en Ave Verum Corpus completeren dit passie-concert. 

 

 

450 JAAR BISDOM   

Eén van de hoogtepunten van het jubileumjaar 450-jaar-Bisdom zal een 

bedevaart met bisschop Wiertz naar Rome zijn, van 30 april t/m 7 mei 2010. 

U kunt zich nu al voor deze reis inschrijven; folders vindt u achterin de kerk.  
 

 Kaarten verkrijgbaar via  

 -de Uitbalie Stadsschouwburg  

 4524400 / uitbalie@sssg.nl 

 Meer info: -Coll.AD MOSAM: 

- info@admosam.nl 

mailto:uitbalie@sssg.nl
mailto:info@admosam.nl
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REGINA CARMELI 
Zondag na de 1e vrijdag van de maand: 
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding 
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen 

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

 

GEBEDSMORGEN    zaterdag 28 feb. 
- met inleiding op het leven en werken van "zalige Moeder", 
  uitstelling van het allerheiligst Sacrament, aanbidding, gebed voor speciale intenties,     
  Plechtige heilige Mis en gelegenheid tot verering van een relikwie van de zalige  
Leiding:  em.bisschop J. Gijsen 
Tijd: 10.30 – 12.30 uur 

Voor de kinderen (a.u.b van tevoren aanmelden) is er een aangepast programma zijn, 

en, indien gewenst, een speciale kinderzegen. 

 

5-DAAGSE RETRAITE  - in stilte  “Kennen en bidden met Sint Jan” 8 t/m 14 maart    (Carnaval) 
Leiding:  pater Theofiel Maes, karmeliet  
Aanvang:  Zondag 8 maart, 17.00 uur  
Einde:  Zaterdag 14 maart, 9.30 uur  
Kosten:  € 245,--   

 

BEZINNINGSDAG  - in stilte “God spreekt mij aan in de H. Schrift”  za. 14 maart 
Leiding:  pater Theofiel Maes, karmeliet  
Tijd: 10.00 u. – 17.00 uur    
Kosten:  € 12,--   (Lunchpakket meebrengen) 

 

BEZINNINGSDAGEN  - in stilte  “Met Maria op weg naar Pasen”  24 t/m 27 maart 
Een  voorbereiding op het Paasfeest met bijzondere aandacht voor Maria als moeder van 
de Heer. 
Leiding:  pater Frans Vervooren, karmeliet 
Begin:  dinsdag 24 maart, 17.00 uur  
Einde:  vrijdag 27 maart, 13.30 uur  
Kosten:  € 135,--   

   

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. 

 

Denkt u aan uw kerkbijdrage?     Parochie H. Petrus en H. Michaël 
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard 

t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard 
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MET DE LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES 
voor jong en oud, ziek en gezond… 

Busreizen: 3-11 juni 31aug-8sept. 23 sept -1okt. 

Treinreizen: 4-11 juni       1 – 8 sept. 24 sept -1 okt. 

Vliegreizen: 5-10 juni       2 – 7 sept.      25-30 sept. 

                      Meer informatie: mw. Gerda Janssen 4516323  

        of kantoor van de Limburgse Bedevaarten:  043-3215715 

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

UW AANDACHT S.V.P. 

In de Veertigdagentijd:  elke vrijdag om 19.30 uur Kruisweg in de St.Petruskerk  
   elke zondag om 16.30 uur Versperdienst in de St.-Petruskerk 

 
Zondag 22 februari: Vastenavondzondag. Zevende Zondag door het jaar, Feest van Sint 
Petrus’ Stoel, patroonsfeest van de Petruskerk. Tevens herdenking van de sterfdag van 
deken Tijssen. 
Op Carnavalsmaandag en –dinsdag vervalt de avondmis van 19.00 uur in de Petruskerk. 
Woensdag 25 februari: Aswoensdag,  

 

verplichte vasten- en onthoudingsdag, begin van de Veertigdagentijd. 
Onder alle HH. Missen wordt de As gezegend en aan de gelovigen het 
askruisje uitgereikt. Start van de Vastenaktie. 

Zondag 1 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd 

Vrijdag 6 maart: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Vanaf 17.00 uur wordt de Heilige Communie rondgebracht aan zieken en aan-huis-
gebondenen. Ook vandaag Wereldgebedsdag. 
Zondag 8 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd  
Zondag 15 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd.   
Donderdag 19 maart: Hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige Maagd 
Maria, Sint Joep. Om 9.30 uur is er een H. Mis in de St.-Petruskerk, opgeluisterd door het 
Trouw- en Rouwkoor. De avondmis van 19.00 uur én het Lof vervallen deze dag! 

Zondag 22 maart: Halfvasten, Vierde zondag van de Veertigdagentijd,  
Zondag “Laetare”. In Sittard: Krombroodrapen! Aan het eind van de 
Eucharistieviering van 8.30 uur in de Michielskerk vindt traditiegetrouw 
de zegening plaats van de krombroodjes, die na de Mis aan de 
kerkgangers worden uitgedeeld. De H.Mis van 11.30 uur is een speciale 
Gezinsmis, opgeluisterd door ons Jeugdkoor: alle grote en kleine 
mensen: welkom! 

 

Om 20.00 uur concert  van Collegium Ad Mosam in de Petruskerk, om deze reden wordt de 
vesperdienst deze namiddag gehouden in de St.-Michielskerk  

Woensdag 25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer. Maria Boodschap 
Zondag 29 maart: Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd. 
Vrijdag 3 april: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
Deze dag wordt geen Heilige Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen, 
omdat dat een week later gebeurt, op Witte Donderdag 9 april. 
Zaterdag 4 april: om 18.00 uur in de Petruskerk een Gezinsviering bij gelegenheid van 
Palmpasen, met medewerking van het Jeugdkoor. 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
op vrijdag 27 maart 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 21 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur  plev Philomène Paques-Cals, 

Sjeer Pfennings, voor een bijzonder intentie 

op voorspraak v deken Tijssen; nadienst 

Noel Olislagers, Ine Bronneberg, Zef 

Vroemen, Toos Cals-Schins, Robert 

Thijssen, Louis Streutjens, Harie 

Boshouwers, Joseph Schreurs (samenzang)  
Zondag 22 februari, Carnavalszondag 
 Zevende Zondag door het jaar 
 Feest van Sint Petrus’ Stoel, 
 patroonsfeest van de St.-Petruskerk  
 herdenking sterfdag deken Tijssen  
11.30 uur gestpljrd overl kandidaat-zalige 

past-deken Tijssen (samenzang)  
Maandag 23 februari 

 H. Polycarpus, bisschop en martelaar 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur Géén avondmis 
Dinsdag 24 februari  

08.00 uur  gestev echtp Caulfield-Tholen,  

overl echtp Van de Wiel-Bronneberg; 
 ev Martin Meuwissen en dochter Josette 

19.00 uur Géén avondmis 
Woensdag 25 februari, Aswoensdag  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Sjang Jessen 

19.00 uur gestev levende en overl leden vd 

CV ‘Marotte Zitterd’; ev overl ouders 

Janssen-Donners, ouders Schmidt-Fliegel, 

Netta en Tilke, fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks  
Donderdag 26 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

ev Tiny Martens-Kleijnen 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 

Hoenen, overl echtp Meulenberg-Kleuters 

19.30 uur Lof  (samenzang) 
Vrijdag 27 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur jrd Gér Pfennings; ev Piet Kox en 

Piet van Gellekom, Sjeng Sanders 
19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 28 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

J.W. Limpens-Houben;ev overl grootouders 

Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

18.00 uur plzwd Noel Olislagers; gestpljrd 

Philomène Paques-Cals; plev Gertruda 

Dieteren-van Neer, levende en overl. leden 

kapel "Hel en Valsj", voor een bijzonder 

intentie op voorspraak v deken Tijssen; 

nadienst Zef Vroemen, Toos Cals-Schins, 

Robert Thijssen, Louis Streutjens, Harie 

Boshouwers, Joseph Schreurs (samenzang) 
Zondag 1 maart 
 Eerste Zondag v.d. Veertigdagentijd,   

11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en 

Maria Mager; pljrd Jacques Brouwers, 

Frans Engelen; pl herdenking Lei Martens; 

plev uit dankbaarheid (R) (Petruskoor)  

16.30 uur Vespers 
Maandag 2 maart 
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen, die 
in ons bisdom en in de parochies zijn 
gesteld om leiding te geven 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 3 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-past. Eduard Hoenen 

Woensdag 4 maart  
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08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven   

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 5 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke, fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 6 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus; 

ev tiv HH Priesters en voor de vrede   
19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag 7 maart 

08.00 uur gestev Lies Roppe en over-

ledenen vd fam Roppe-Kissels, echtp 

Caulfield-Tholen; ev voor priesterroepingen 

in parochie, dekenaat en bisdom 

 18.00 uur plzwd Zef Vroemen; gestpljrd 

Jes Beaumont en tevens pljrd Jo van 

Mulken; plev Philomène Paques-Cals, 

levenden en overledenen vd fam Dieteren 

en de fam Hellbach, voor een bijzonder 

intentie op voorspraak v deken Tijssen; 

nadienst Toos Cals-Schins, Robert 

Thijssen, Louis Streutjens, Harie 

Boshouwers, Joseph Schreurs (Jeugdkoor) 
Zondag 8 maart 
 Tweede Zondag v.d. Veertigdagentijd 
11.30 uur gestplev overl echtp Arnoldts-

Thissen, Lies Roppe en overledenen vd fam 

Roppe-Kissels; pljrd Konrad Kleuters en 

Maria Kleuters-Stassen (Petruskoor) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 9 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 
Dinsdag 10 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen, levende en overl. leden vd 

fam Musolf-Nyssen 
Woensdag 11 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van 

Loon; ev Cor de Wit en Dory Neilen 

Donderdag 12 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 13 maart 
08.00 uur ev Leonard Dieteren en Maria 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 14 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur pljrd Jo Tummers en dochter 
Vivian; plev Philomène Paques-Cals, voor 
een bijzonder intentie op voorspraak v 
deken Tijssen; nadienst Harie Boshouwers, 
Joseph Schreurs (samenzang) 
Zondag 15 maart 
 Derde Zondag v.d. Veertigdagentijd 

11.30 uur plzwd Toos Cals-Schins, Robert 

Thijssen, Louis Streutjens; pljrd Miny 

Reijnders-Kuijpers; plev overl familieleden 

Pier-Weijzen (Petruskoor) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 16 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Jo van Basten-Batenburg; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 
Dinsdag 17 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden ouders 

Kleikamp-Lemmens; ev ouders Schmidt-

Fliegel, Netta en Tilke 
Woensdag 18 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Donderdag 19 maart 
 Hoogfeest van H Jozef,  
 bruidegom vd Maagd Maria 
08.00 uur gestplev Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

past-deken Ben Janssen (vw De Mander); 

ev Martin Meuwissen en dochter Josette, 

Sjang Jessen, Joseph Brandts en Johanna 

Rouschop uit dankbaarheid ( Rouw- en 

Trouwkoor) 
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19.00 uur Géén avondmis en géén Lof 
Vrijdag 20 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl. oud. Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin; ev tiv HH 

Priesters en voor de vrede   

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 21 maart 
08.00 uur gestev Jo van Basten-Batenburg 
18.00 uur plzwd Harie Boshouwers; 
gestplev voor de levende en overl leden vd 
fam Thijssen en Sevens, en tevens voor 
Robert Thijssen; plev Louis Streutjens (vw 
buurt Odasingel), voor een bijzonder 
intentie op voorspraak v deken Tijssen; 
nadienst Joseph Schreurs (samenzang) 
Zondag 22 maart, Zondag “Laetare” 
 Vierde Zondag v.d. Veertigdagentijd  

11.30 uur Gezinsmis plev  Maddalena 

Oberdorf-Cuccuru (Jeugdkoor) 
16.30 uur Vespers in Michielskerk 
20.00 uur Concert Ad Mosam 
Maandag 23 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 

Hoenen 
Dinsdag 24 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters 

Woensdag 25 maart 
 Hoogfeest Aankondiging vd Heer,  
 Maria Boodschap 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur gestjrd Nico Bitsch; gestev 

Marijke Eijgelshoven-Eyckeler; ev Cor de 

Wit en Dory Neilen 
Donderdag 26 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke, fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 27 maart 
08.00 uur ev voor de overledenen vd fam 
Smeets-Bouwels  
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 28 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 
18.00 uur plev Gertruda Dieteren-van Neer, 
plev Louis Streutjens (vw buurt Odasingel), 
Robert Thijssen (vw bew en ondernemers 
Brandstraat) (samenzang) 
Zondag 29 maart 
 Vijfde Zondag v.d. Veertigdagentijd 

11.30 uur plzwd Joseph Schreurs; gestpljrd 

overl ouders Kissels-Van Neer en overl 

ouders Tossaint-Weerenbeck, overl ouders 

Frits en Leonie Meulenberg-Schreurs 

(Petruskoor) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 30 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev levenden en overledenen 

vd fam Bitsch-Lejeune; ev Sjeng Sanders, 

Dinsdag 31 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
Woensdag 1 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev ter ere van St. Joseph voor goede 
gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven 
19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-pastoor Eduard Hoenen 
Donderdag 2 april  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev ouders Schmidt-Fliegel, Netta 

en Tilke 
19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 3 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev tev het H. Hart van Jezus; 

ev tiv HH Priesters en voor de vrede   

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 4 april 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev voor priesterroepingen in parochie, 

dekenaat en bisdom.  
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ST. MICHIELSKERK 

Zondag 22 februari,  
Carnavalszondag  
Zevende Zondag door het jaar 
 Feest van Sint Petrus’ Stoel,  
 herdenking sterfdag deken Tijssen 

08.30 uur gestev fam. Willems-Daemen 

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

F.Lemmens (samenzang) 
Zondag 1 maart 
 Eerste zondag vd Veertigdagentijd 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur pljrd Huub van den Brock 

(samenzang) 
Zondag 8 maart 
 Tweede zondag v.d. Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

09.30 uur plev voor alle pelgrims  

(samenzang) 

Zondag 15 maart 
 Derde zondag vd Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestev F. Lemmens (samenzang) 
Zondag 22 maart, Zondag “Laetare” 
 Vierde zondag vd Veertigdagentijd,   
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
plev voor de overleden en levende leden 
van het Krombroodrapencomité 
09.30 uur gestpljrd René Oberdorf 
(samenzang) 
16.30 uur Vespers 
Zondag 29 maart 
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur plev t.e.v. OLV van Lourdes 

(samenzang)

 

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

Zondag 22 februari, Carnavalszondag 
 Zevende Zondag door het jaar 
 Feest van Sint Petrus’ Stoel,  
 herdenking sterfdag deken Tijssen 
10.30 uur  3

e
 jaardienst voor Johan 

Bisschoff , overl echtp Caulfield-Tholen 

(Pauluskoor, Limbricht) 
Dinsdag 24 februari  
08.30 uur voor welzijn voor Bert 

Hagedoorn, overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 25 februari, Aswoensdag  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 26 februari  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur voor zegen voor Tine Rijkeboer 
op haar 85

e
 verjaardag, voor overl echtp 

Caulfield-Tholen   
Vrijdag 27 februari  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 28 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 1 maart 
 Eerste zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur  voor alle levende en overl leden 

vd Aartsbroederschap, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen  
Dinsdag 3 maart  

08.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 4 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 5 maart  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Vrijdag 6 maart   
08.30 uur voor zegen en behoud van 
gezondheid voor Mirjam en Emma, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 7 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 8 maart 
 Tweede Zondag vd Veertigdagentijd 
10.30 uur jaardienst voor Gerrit Koenen, 

voor overl ouders Castro-Schellinx, voor 

overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 10 maart  
08.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 11 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
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Donderdag 12 maart  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen   
Vrijdag 13 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 14 maart 
09.00 uur voor zegen en behoud van 
gezondheid voor Anneke en Alberdina, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 15 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd 
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 17 maart  

08.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 18 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 19 maart  
 Hoogfeest van H Jozef,  
 bruidegom vd Maagd Maria   
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Vrijdag 20 maart 
08.30 uur voor Nou Smeets en alle 
overledenen vd fam Smeets-Brull, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 21 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 22 maart, Zondag “Laetare” 
 Vierde Zondag v.d. Veertigdagentijd  

10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 24 maart  

08.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 25 maart 
 Hoogfeest Aankondiging vd Heer,  
 Maria Boodschap 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 26 maart  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor Pierre Schmeits, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 27 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar 
Ketelaars-Heijnen 

Zaterdag 28 maart 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 29 maart 
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-
Tholen, voor alle levende en overleden leden 
vd Aartsbroederschap 
Dinsdag 31 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 1 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 2 april 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 3 april 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 4 april 
08.30 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 

Vergeet u de Vastenaktie niet?!? 
In de Binnenstad-parochie zijn wij bovendien dringend op zoek naar vrijwilligers die mee 

willen helpen de zakjes huis-aan-huis op te halen. Hebt u tijd om in de Goede Week in wat 

straten de zakjes in te zamelen? Belt u dan even met de administratie: 4512275. 

Wellicht een  idee om op deze wijze met uw tijd en inzet een Vastenoffertje te brengen! 

 

Mooi nieuw Gezinsboek om thuis samen op weg te 

gaan naar Pasen. Het kost € 14,95 en is te bestellen 

via www. onsdagelijkbrood.nl  

of via Boekhandel Adonai (Haspelsestraat) 
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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 

 € 7 € 21 hoogmis) kunt U ook overmaken op banknummer: 

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

 

Zondag 22 februari: 7e zondag door het jaar      
10u30  nadienst: Nacci Janssen-Pijpers 
Dinsdag 24 februari: GEEN H.MIS 
Woensdag  25 februari: aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag) 
 9u00 Christien Linssen 
Donderdag 26 februari 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag  1 maart: 1e zondag van de 40-dagentijd  
10u30 Jrd. Nol en Annie Salemink-Schmeits     nadienst: Nacci Janssen-Pijpers 
Dinsdag  3 maart 
 9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag  5 maart 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag  8 maart: 2e zondag van de 40-dagentijd           Bernadettekoor 
10u30 1

e
 jrd.Marie-Therese Coenen; Bernard Köhlen; nadienst: Nacci Janssen-Pijpers 

Dinsdag 10 maart 
 9u00 t.e.v. H.Bernadette 
Donderdag 12 maart 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 15 maart: 3e zondag van de 40-dagentijd 
10u30 Gest.jrd. Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard;  
  Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens;          nadienst: Nacci Janssen-Pijpers 
Dinsdag 17 maart: H.Patricius, bisschop  
 9u00 Gest.jrd. Gerardus Schulpen en Elisabeth Spetgens 
Donderdag 19 maart: Hoogfeest: H.Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 22 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd     Kinderkoor 
10u30 Jrd. Arno Dieteren en en ovl.oud. Dieteren-Zinken; Gerda Banaszak-Schigt 
   nadienst: Nacci Janssen-Pijpers 
Dinsdag 24 maart 
 9u00 Gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette 
Donderdag 26 maart 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieuze leven 
Zondag 29 maart: 5e zondag van de 40-dagentijd   Schola Gregoriana Sittardiensis 
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen 
Dinsdag 31 maart 
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 
Donderdag  2 april: H.Franciscus van Paola, kluizenaar 
 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 22 februari en 8 en 22 maart is er kinderwoorddienst.  
 
GEDOOPT 
Op 11 januari werd gedoopt: Izzie Haïne, Weustenraderstraat 19 
Op 25 januari werd gedoopt: Fee Faust, Overhovenerstraat 19 
Op 25 januari werd gedoopt: Luc Vroomen, Broeksittarderweg 165 

Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele 
geloofsgemeenschap, opgroeien tot goed christenen. 

 
OVERLEDEN 
8 februari: Nacci Janssen-Pijpers  (86 jaar), Hoogstaete (voorheen H. Welterstraat) 

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 6 maart (1

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

de parochie rondgebracht. Op de 1
e
 vrijdag in april wordt geen H.Communie 

rondgebracht, omdat dit een week later in de Goede Week gebeurt. 
 
PIRATEN 
Ze zijn weer helemaal terug van weggeweest: piraten. Piraten houden zich niet aan wetten. 
Ze stelen geld, sieraden en alles wat los en vast zit. Ze verzamelen kostbaarheden in 
geheime bergplaatsen en ze behangen zich met goud en edelstenen. En ze moorden ook 
nog. Maar ze hebben ook iets sympathieks; ze zijn namelijk avontuurlijk en spannend en 
dat trekt aan.  
Wij kennen Jezus. Hij stal niet en moordde niet. Hij verzamelde geen kostbaarheden in 
geheime bergplaatsen en behing zich niet met goud en sieraden. Hij was eigenlijk vrij saai. 
Hij sprak vaak in raadselen. En Hij had oog voor mensen die niet meetelden. Hij had een 
aantal volgelingen, maar velen wilden niets met hem te maken hebben. Jezus, dat was toch 
een onruststoker? Hij ging in tegen de heersende trend. Het staat niet in de Bijbel, maar wie 
weet heeft iemand hem wel eens "die piraat van het Meer van Galilea" genoemd.  

En toch ... toch heeft Zijn leer zich over de hele aarde verspreid. Overal in de wereld zijn 
mensen die Hem en zijn boodschap centraal stellen in hun leven. Armen en rijken, jongeren 
en ouderen, zieken en gezonden. We staan voor de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. 
We vieren eerst nog Carnaval, en dan sympathiseren we misschien nog met de piraten aan 
het begin van dit stukje. Kunnen we echter worden als mensen die op Jezus lijken? En 
krijgen we dan - zeker in de komende Vastentijd - ook oog voor mensen die niet meetellen 
in de wereld? 
 
VASTENACTIE 2009 
Op de achterpagina van dit parochieblad kunt u uitgebreide informatie over de Vastenactie 
2009 lezen. De parochies van het dekenaat Sittard hebben dit jaar voor een project in 
Brazilië gekozen. In dit parochieblad treft u het vastenzakje aan. De gevulde zakjes worden 
zoals gebruikelijk in de week vóór Palmzondag bij u opgehaald. Treffen de mede-
werk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het gevulde zakje ook in de brievenbus achter in de 
kerk of in de brievenbus van de pastorie deponeren.  
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 St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld 
  

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

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

Diaken B. ter Haar, Baandert 23 : 4513381 

Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2 : 4528072 

R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10  

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558 

7
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 21 feb 19.00 u. Jrd Dora Hochstenbach 

maandag 23 feb  Geen H.Mis  

woensdag 25 feb 19.00.u. Aswoensdag 

1
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 28 feb         19.00 u. Jrd Bart Bons ♫ Pauluskoor 

maandag 2 maart 19.00 u. OLV van Lourdes 

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

2
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 7 maart 19.00 u. OLV van Lourdes                                           

maandag 9 maart 19.00 u. Overl. Tonnie Willemen 

woensdag 11 maart 19.00 u. Ter ere van de H. Jozef 

3
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 14 maart        19.00 u. OLV van Lourdes ♫ Pauluskoor 

maandag 16 maart 19.00 u. OLV van Lourdes 

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

4
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 21 maart 19.00 u. OLV van Lourdes                                                

maandag 23 maart 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 25 maart 19.00 u. Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) 

5
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

zaterdag 28 maart 19.00 u. OLV van Lourdes ♫ Pauluskoor     

maandag 30 maart 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 1 april 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Parochiemededelingen St. Paulusparochie 
Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het rozenhoedje, en op vrijdag Lof. 

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

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 21 maart bij: 

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

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

In de eerste eeuwen van de kerk bestond er nog geen privé-biecht. Christenen die zware 

zonden hadden bedreven en berouwvol waren, werden aan het begin van de vastentijd.  

opgenomen in de publieke boetestand. van de kerk. Dan moesten ze ‘in zak en as’ voor de 

bisschop of priester in kerk aanwezig zijn. De zak was een zwart harig kleed zonder 

mouwen (boetekleed) en op hun hoofd werd as gestrooid als teken van berouw en 

boetvaardigheid. Na lange tijd boetedoening konden ze weer volledig deelnemen aan de 

gemeenschap van de kerk. Toen de openbare boete in de Middeleeuwen door de privé-

biecht werd vervangen, is het symbool van de as op het hoofd zeer populair gebleven en 

tot op heden blijven bestaan. Het werd een kruisje dat op de schedel of het voorhoofd 

werd getekend. Paus Urbanus II schreef het in 1091 voor iedereen voor. Het rituale van 

Florianus citeert in de 12
e
 eeuw de begeleidende woorden: ‘Bedenk wel dat gij stof zijt en 

tot stof zult wederkeren.’ Deze gedachte aan de dood heeft met boetvaardigheid te maken. 

De zondige mens zonder berouw en boete wacht immers bij zijn dood de veroordeling 

door God. Zo is het askruisje gezien zijn oorsprong een symbool van berouw, 

boetvaardigheid en voorbereiding op het paasfeest 

Doe de vastentest 

Vasten: wel eens van gehoord of zelf wel eens gedaan? Vast u om het 

‘in’ is, om af te slanken of omdat u in de voorbereidings-tijd op Pasen 

het oprecht soberder aan wilt doen en iets wilt laten staan? Om er achter 

te komen wat voor vastentype u bent, heeft de website van Vastenactie 

een Vastentest ontwikkelt. U vindt de test op www.vastenactie.nl. Op 

die site leest u ook meer over de Vastenactiecampagne 2009 en over de 

projecten die Vastenactie dit jaar ondersteunt. 

 

Thema 2009 

Het thema van Vastenactie 2009 luidt: ‘Ontmoet de Ander’. Daarmee wordt de drieslag 

vol gemaakt die Vastenactie in 2007 begon. Eerst ‘Leef in Eenvoud’, toen ‘Zorg voor 

Elkaar’ en nu dan de  ontmoeting, kroon op een driejarige thematiek over onze leefstijl in 

relatie tot ons geloof en tot elkaar. Dit wordt ook verwoord in de Vastenbrief van paus 

Benedictus XVI van 2007: “Het is vooral dringend om elke vorm van verachting van het 

leven en van uitbuiting van de menselijke persoon te bestrijden, en om de dramatische 

vereenzaming en verlatenheid van veel mensen te verlichten. Zo wordt de vastentijd voor 

elke christen tot een nieuwe ervaring van Gods liefde die ons in Jezus Christus 

geschonken is – een liefde die we van onze kant verder schenken aan onze naasten, vooral 

aan hen die lijden en in nood verkeren.” 

 

IN HET PAULUSJAAR 

Op de 2e Zondag van de Vasten horen we Paulus’ woorden aan de Romeinen: 

“Indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? 

Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij  

Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet  

al het andere schenken?    ( Romeinen 8, 31b-33) 
 

http://www.vastenactie.nl/
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VASTENACTIE 2009 
 

Sojaboeren in Brazilië 

Op Aswoensdag horen wij zoals ieder jaar in het Evangelie Jezus tot ons zeggen: “Beoefen uw 

gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken. Wanneer gij dus een 

aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor uit zoals de huichelaars doen (...) opdat zij door de 

mensen geprezen worden. (...) Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet.” De 

Vastentijd begint, van oudsher een tijd voor ons, katholieken, van bezinning en gebed, van 

grotere toeleg op het ontvangen van de Sacramenten én van het geven van onze overvloed aan 

mensen die weinig of niets hebben. In het licht van het Evangelie zien wij de Vastenaktie.  

Ons Dekenaat kiest ervoor de Vastenaktie dit jaar te bestemmen voor een project in 
Brazilië. In grote delen van het Amazonewoud zorgt de komst van gigantische 
sojaplantages voor steeds grotere problemen. De kleine boeren en inheemse 
bevolkingsgroepen worden zonder enig respect van hun land gejaagd of gedwongen te 
leven onder barre omstandigheden. Vastenaktie vraagt in het bijzonder de aandacht 
voor de provincies Pará en Mata Grosso, beide ongeveer 30 keer zo groot als 
Nederland. De lokale bevolking, boerenfamilies met hun kleine landbouwbedrijfjes, 
worden op onrechtmatige wijze in het nauw gedreven door de grote sojaproducenten. 
Vastenaktie helpt, in samenwerking met de lokale kerkelijke organisaties Commisaõ 
Pastoral de Terra en Caritas Pará, te strijden tegen deze misstanden, overheid en 
lokale instanties onder druk te zetten om de problemen aan te pakken, en slachtoffers 
onteigeningsconflicten te begeleiden. Met uw steun kunnen de organisaties 
economische alternatieven ontwikkelen, die lokale boeren in staat stellen hun 
landbouwwerkzaamheden voort te zetten, en boeren trainen in andere vormen van 
landbouw en gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen. 

Gééf, via het Vastenzakje, het Vastenofferblok in de kerk 

of via giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’ 

Parochianen van de Paulusparochie:  

u vindt in dit parochieblad het bekende Vastenzakje, dat u gedurende de Vastentijd , 
gevuld,  in de Vastenaktiebus in de kerk kunt deponeren.  

Parochianen van de Bernadetteparochie:  

u vindt in dit parochieblad het bekende Vastenzakje, dat huis-aan-huis bij u wordt 
opgehaald in de week van 30 maart t/m 4 april. 

Parochianen van de Binnenstad:  

u treft het Vastenzakje aan in het volgend parochieblad.  
Het wordt huis-aan-huis bij u opgehaald in de Goede Week, 6 t/m 11 april !  

 MISSTIPENDIA:  

Attentie: Per 1 maart hanteren onze parochies de adviestarieven van het Bisdom: 

 een eenvoudige dienst door de week (leesmis) blijft:  €    7,--  

 een Eucharistieviering op zaterdag of zondag blijft:  €  21,--  

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

 begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst: € 275,-- 


