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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 28 november 2009. 
     

 

 

DAMIAAN:  GEWOON HEILIG 
Terug van een paar dagen Lourdes. Even tot rust komen in deze mooie bedevaartsplaats. 

Tot voor kort leidde ik – pastoraal gezien – zo’n bedevaart,  maar de reglementen van 

het bestuur bepaalden dat ik als een soort emeritus-priester meeging: ik was weer 

gewoon pelgrim, overigens niet gek! Wat wel gek is dat je in onze maatschappij door 

het bereiken van een bepaalde leeftijd, je ineens bekwaam of onbekwaam bent. De 

regering is overigens bezig om het tegenovergestelde te doen: het opschroeven van de 

aow-leeftijd naar 67 jaar. Trouwe verbondenheid blijft helaas ondergeschikt aan een 

getal. Maar mensen hebben gelijk als ze stellen: 40 jaar heb ik ervoor moeten sparen, ik 

mag dan toch mede het door mij gespaarde geld aanspreken? Maar na terugkomst van 

Lourdes zag ik de beelden van de Heiligverklaring van o.a. Pater Damiaan 
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Pater Damiaan de Veuster: de grootse Belg aller tijden, een titel 

die Vlamingen, Walen en Duitstalige Belgen hem 2 jaar geleden 

gaven. De Apostel der melaatsen, zo wordt hij wel genoemd, en 

heel wat Belgen zijn trots op hem: dat was hun opvallende 

eensgezindheid! Kijk, daar kunnen wij Nederlanders nu eens 

een voorbeeld aannemen. Deze pater Damiaan had geen recht 

op A.O.W. of andere voorzieningen. Zijn oudste broer zou als 

pater naar de missie gaan op de Hawaï Eilanden, maar hij werd 

ziek, terwijl de reis al geregeld was. Damiaan kreeg toen van de 

Algemene Overste verlof de plaats van zijn broer in te nemen.   

Op 19 maart 1864 ontscheepte hij te Honolulu, waar hij vervolgens op 21 mei priester 

gewijd werd. Zonder dralen stortte hij zich met hart en ziel in het harde leven van 

plattelandsmissionaris op Hawaï, het grootste eiland van de archipel. Om de verbreiding 

van de lepra in te dammen, had de regering besloten tot deportatie naar het naburige 

eiland Molokai van allen die met deze ongeneeslijke ziekte besmet waren. De hele 

missie was met hun lot begaan. De bisschop sprak erover met zijn priesters. Hij wilde 

niemand van hen in naam van de gehoorzaamheid verplichten daarheen te gaan, want 

hij besefte dat dit gelijk stond met een terdoodveroordeling. Vier confraters boden zich 

aan: ze zouden beurtelings het eiland bezoeken en de melaatsen in hun ellende bijstaan. 

De eerste die vertrok was Damiaan. Hij kwam op Molokai aan op 10 mei 1873. Op zijn 

eigen verzoek en volgens de wens van de melaatsen bleef hij definitief op Molokai. Zelf 

ook door de ziekte aangetast, stierf hij er op 15 april 1889. Zijn stoffelijke resten werden 

in 1936 naar België overgebracht en bijgezet in de crypte van de kerk van de 

Congregatie van de Heilige Harten in Leuven. Was afgelopen zondag niet de dag van de 

evangelielezing over die rijke jongeman die vroeg aan Jezus: wat moet ik doen om het 

eeuwig leven te verwerven? Ik hou me toch aan alle geboden, doe ik dan soms iets 

verkeerds? En heel wat mensen geven aan missie en ontwikkelingsprojecten…. die doen 

toch ook goed? Wat je ook aan goede dingen doet, het is en blijft het hoogste goed als 

de mens in staat is zichzelf weg te schenken! Je kunt je ergeren over anderen die het 

allemaal anders hadden moeten en kunnen doen…  maar wat heb je zelf gedaan, wat 

heb je van jezelf weggeven, niet van je overvloed, maar van je eigen “ik”. 

Allerheiligen/Allerzielen: over mensen die zichzelf wegschenken en mensen die vragen 

dat we voor hen bidden. Want niet allen hebben die rust gevonden. In God alleen 

kunnen we die rust vinden. Daarom bidden we Alle Heiligen toe dat ze ons blijven 

sterken met hun fantastisch voorbeeld van Gods Liefde. Allerzielen: onze dierbare 

overledenen vragen ons: bid voor mij om die rust en vrede die ik heel mijn leven lang 

zocht. Damiaan: gewoon doen en bidden!! 

deken W. van Rens 

   NIEUWS VAN PATER FRANS MEULEMANS 

De aartsbisschop heeft besloten om op vrijdag 18 december Baba I in Kameroen te 

verheffen tot volwaardige parochie. Pater Meulemans en zijn medewerkers zijn na dit 

heuglijke bericht direct aan de slag gegaan om een feest voor te bereiden!
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GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor oktober luidt: ‘Wij bidden dat de zondag 

moge worden beleefd als de dag waarop de christenen bijeenkomen om de Verrezen 

Heer te vieren door hun deelname aan de Eucharistie.’ 

Voor de maand november luidt de intentie: ‘Wij bidden dat alle mannen en vrouwen ter 

wereld, in het bijzonder degenen die verantwoordelijkheid dragen op politiek en 

economisch terrein, in hun ijver voor het behoud van de schepping nooit verzwakken.’  

 

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD      

op:  zaterdag 31 oktober, 10.00 - 12.00 uur 
bij: sacristie Petruskerk - Kerkplein Binnenstad 

 Pauluskerk – Limbrichterveld 
 

In 2009 steunt Sam’s Kledingactie een project in Kenia waarin ‘droogte cyclus 

management’ centraal staat. Droogte is al jaren één van de meest serieuze problemen in 

Kenia en kan een nog groter probleem worden als gevolg van klimaatveranderingen. Dit 

leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en dieren en veroorzaakt 

conflicten om de schaarse waterbronnen en weidegronden. Samen met lokale partners 

zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in 

droogte-periodes, door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van 

waterbronnen.  

Meer algemene informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de 

gesteunde projecten vindt u via www.samskledingactie.nl of  073-687 1060.  

                             
 

INZEGENING NIEUWE SPEELPLAATS BS ST. PETRUS  
Op zaterdag 19 september vond de plechtige inzegening plaats van de speelplaats van 

Basisschool St.-Petrus. Deken Van Rens mocht op deze zonnige middag Gods zegen 

afroepen over de nieuwe speelplaats, waarna wethouder Berry van Rijswijk de officiële 

opening verrichtte. De verbouwing van de speelplaats (die nu tot één van Limburgs 

mooiste speelplaatsen behoort) was het laatste onderdeel van een grondige renovatie 

van de hele basisschool, om de school aan te passen aan de huidige visie op onderwijs. 

De St.-Petrusschool is tesamen met de kinderopvangstichting MIK, afd. De Bellon.  

gehuisvest in één van de meest karakteristieke schoolgebouwen (uit 1922) van de stad 

Sittard-Geleen, aan Kloosterplein 5, direct aan de Dominicanenwal. 

 

Samen zorgen zij ervoor dat onderwijs en opvang van leerlingen 

hand in hand gaan, een opzet waar kinderen wel bij varen.  

Wilt u meer weten: maakt u gerust een afspraak om te komen kijken 

op een school waar het binnen en buiten goed vertoeven is:  

046-4515122 

http://www.samskledingactie.nl/
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 IN DE HERFST:  

STRIJKERSGROEP  IN DE ST-PETRUSKERK zondag 18 oktober 

The Violin Kids is de strijkersgroep van de muziekschool in Kotka (Finland), opgericht 

door viooldocente Airi Koivukoski. Bijzonder aan deze groep van meer dan 20 leden, is 

dat musici van alle niveaus, van beginners tot aan conservatoriumstudenten, samen 

spelen. Het zeer diverse repertoire varieert van klassiek tot volksmuziek. The Violin 

Kids hebben al vele demonstraties en concerten gegeven in o.a. Canada, China, Italië en 

Rusland. Van 14 t/m 21 oktober zijn zij in Limburg te gast. Op uitnodiging van Arno 

Kerkhof musiceren zij op zondag 18 oktober in de St. Petruskerk in de hoogmis van 

11.30 uur, en verzorgen aansluitend nog een kort concert. Op het programma staat, 

naast Finse muziek, ook muziek van Astor Piazolla en Pietro Mascagni 

 

ZONNEBLOEM - CONCERT   zondag 25 oktober 

Op 25 oktober organiseert de ‘Zonnebloem’ Regio Sittard voor de 4
e
 maal een prachtig 

concert in de Christus Koningkerk van Leyenbroek, waaraan dit jaar wordt meegewerkt 

door het GKC-koor uit Hulsberg, en het Russisch Byznatijns koor Cantus ex Corde o.lv. 

Pierre Willems. Iedereen is welkom en de entree is gratis! 

Plaats: Christus Koningkerk aan de Leyenbroekerweg 

Tijd: 15.00 uur  
 

LEZING over Geloofsopvoeding  vrijdag 13 november 

Mevrouw Carolien Poukens van Andel, moeder van drie dochters en leerkracht basis-

onderwijs komt spreken over het onderwerp “Mag en kan ik mijn kind in deze tijd wel 

opvoeden in mijn geloofsovertuiging? En zo ja, hoe doe je dat dan?” Er worden 

handvaten gegeven hoe in de dagelijkse praktijk met kinderen over God te spreken. 

Plaats: Christelijke Boekhandel Adonai, Haspelsestraat 8, 6131 GD Sittard.  

Tijd: 10.00-11.00 uur  

Meer info en aanmelding:     046-7501505 / info@boekhandeladonai.nl 

 

ONTMOETINGSDAGEN VOOR VROUWEN      3, 8 en15 december 

De Stg. Mgr. Schrijnen-Huis organiseert in de Advent weer ontmoetingsdagen voor 

katholieke vrouwen. Dit keer met een heftig thema ‘Liefde, rozengeur en handelswaar, 

van loverboy naar pooierboy’ Mw. E. van Nouland zal een interactieve presentatie geven 

over mensen- en vrouwenhandel, de situatie in Nederland en elders in de wereld. Verder 

is er o.m een eucharistieviering, een verzorgde lunch, boekenstand. Op di.15 december is 

er een apart programma voor kinderen (op de andere dagen is er geen kinderopvang!).    

Plaats: Bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100, te Roermond 

Data:  (keuze uit) donderdag 3, dinsdag 8 december en dinsdag 15 december 

Tijd:  10.00 – 16.30 uur 

Kosten: geen 

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

mailto:info@boekhandeladonai.nl
mailto:t.konickx@bisdom-roermond.nl
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KATHOLIEKE JONGEREN DAG    “Durf te leven!” zondag 8 november 

Jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag met actief en inhoudelijk programma voor tieners 

en voor jongeren (16- 30 jaar),  met o.m. Leo Feijen en pastoor Marc Timmermans. 

Plaats: Maaspoort Sport & Events, Den Bosch 

Tijd:  10.00 – 17.00 uur 

Kosten:  € 8,-- in de voorverkoop via internet, straks  € 10,-- aan de kassa  

Meer info:  030-2326923 of via de website:www.jongkatholiek/kjd.nl 

  

TIENERDAG   “Light in the darkness”                 zaterdag 28 november 

Voor alle jongens en meisjes tussen 12 en 17 jaar organiseert Bisdom Roermond weer 

een coole Tienerdag, met veel muziek, toneel, dans en nog veel meer. Speciale gasten 

zijn o.a. hulpbisschop Everard de Jong, muziekgroep The Fruits en een ‘mystery guest’. 

Plaats:  Start: H.Geestkerk   Dagprogramma: ’t Witte Kerkje te Roermond 

Tijd: 10.30 - 17.00 uur 

Kosten:  vrijwillige bijdrage (richtlijn € 5,00) 

Meer info & opgave (vóór 14 nov): r.kerstens@bisdom-roermond.nl /0475-386803.  

 
 

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!  

 

 

 

 KERKELIJK HUWELIJK        
  gaan huwen:  

Theo Sanders en Jolanda Kessler, Lindenhof 41         13 - 11 - 2009   ‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en 

  
‘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) 

http://www.jongkatholiek.nl/agenda/www.jongkatholiek.nl
mailto:r.kerstens@bisdom-roermond.nl
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De eerstvolgende cyclus van de cursus ‘Huwelijksvoorbereiding’ zal plaatsvinden   

op de maandagavonden  11, 18 en 25 januari in het zaaltje bij de H. Bernadettekerk. 

Aanstaande bruidsparen kunnen zich hiervoor aanmelden bij diaken Ter Haar:  4513381 
__________________________________________________________________________________________ 

   

OVERLEDEN 

Sjeer Grijs, De Baenje, 90 jaar  †  11 - 9 - 2009 

Annemie Maessen-van Duinen, Donatusplein 22, 64 jaar †  15 - 9 - 2009 

Corrie Canton-Laheij, De Lemborgh, 90 jaar †  23 - 9 - 2009 

Anna Schreurs-Huntjens, De Lemborgh, 90 jaar †  24 - 9 - 2009 

Jeanne Rozeman-Nies, De Baenje, 92 jaar  †  24 - 9 - 2009 

Fien Boh-Orbons, de Baenje, 89 jaar  †  27 - 9 - 2009 

Sjang Cremers, Parklaan 11/15, 87 jaar  †    4 -10- 2009 

Nellie van Delden, Hoogstaete, 79 jaar  †   11-10- 2009 

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

GEDOOPT 
Chloë, dochter van echtpaar Fey-Smits, Straatsburglaan 66    6- 9-2009  

Joep, zoon van echtpaar Janssen-Kuckelkorn, Havikstraat 8  13- 9-2009  

Eva en 

Sara, dochters van echtpaar Driessen-Chessa, Hoolstraat 5, Stein  13- 9-2009  

Zoë, dochter van echtpaar Kuypers-Van der Zwaag, Cavalariestr 51  13- 9-2009 

Jarno, zoon van echtpaar Coenen-Daniëls, Beukeboomweg 4  27- 9-2009 

Birgit, dochter van echtpaar Bindels-Spiertz, Pater Schreursstr. 11 11-10-2009 

Raf, zoon van echtpaar De Gelder-Ramaekers, J. Ruijtersdreef 4 11-10-2009 

Teun, zoon van echtpaar Vroomen-Eggen, Margrietlaan 20 11-10-2009 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Chloë, Joep, Eva, Sara, Zoë, Jarno, Birgit, Raf en Teun 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 donderdag 5 november houden wij het maandelijks biduur voor roepingen tot 

het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en ander aan God gewijde leven en 

tevens voor goede gezinnen bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-

Petruskerk. Op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand -bijzonder 

toegewijd aan het H. Hart van Jezus- bent u van harte uitgenodigd samen te bidden 

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

speciaal uitgenodigd. In november zijn dat de bewoners van de: Chr. Kisselsstraat, 

Kloosterplein, Op de Kollenberg, Kollenberg, Kollenbergerhof,  Lahrstraat,  A. 

Laudylaan en Leijenbroekerweg, Limbrichterstraat en De Limpensstraat. 
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♪♫  JEUGDKOOR ST.-PETRUS VAARWEL...! ♪♫ 

Na bijna 50 jaar is er helaas een einde gekomen aan het Jeugdkoor-geluid in onze 

parochie. Ondanks uitgebreide pogingen om het ledenaantal op een verantwoord niveau te 

brengen, zijn wij er niet in geslaagd om 'ons Jeugdkoor St.Petrus' in leven te houden en 

zullen we vanaf nu zonder verder moeten. Wij blijven hopen dat dit niet voor eeuwig zal 

zijn. Graag willen wij iedereen die ons jarenlang gesteund heeft, heel hartelijk bedanken, 

met een extra dank-je-wel voor de leden van het laatste uur en hun ouders! 

Wij hopen dat de herinnering aan het samen zingen altijd bij jullie zal blijven...! 

Arno Kerkhof - Marlies Hendriks - Els van der Ham  

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

 

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 

Gebedsmiddag bgv vr. 30 oktober 

FEESTDAG van de ZALIGE MOEDER Maria-Teresa Tauscher 

16.30 uur  Plechtige Mis, gelegenheid tot verering van een relikwie     
  van de zalige. Aansluitend ontmoeting bij koffie en thee 
18.15 uur  korte inleiding door mgr. Gijsen over het leven en werken  
   van de zalige Moeder Maria-Teresa 
18.30 uur  uitstelling van het Allerheiligste, Aanbidding 
19.00 uur  Duitse vespers met speciale intenties 

 

 

BEZINNINGSDAGEN - in stilte  “Ik geloof in de Verrijzenis 10 t/m 12 nov. 
     en het eeuwig leven” 

Het overwegen van het geheim van leven en dood, onze hoop op het eeuwige leven.  
Leiding:  Pater Fr. Vervooren, karmeliet 
Aanvang:  Dinsdag 10 november, 15.00 uur  
Sluiting: Donderdag 12 november, 13.30 uur  
Kosten:  € 90,-- 
 

6-DAAGSE RETRAITE   - in stilte “Die frohe Botschaft nach Lukas”  15 t/m 22 nov. 
Naar het Lucasevangelie, waarin Jezus ons de God van liefde verkondigt. 
Leiding:  Kan. Dr. K. Gatzweiler 
Aanvang:  Zondag 15 november, 17.00 uur  
Sluiting: Zondag 22 november, 9.30 uur  
Kosten:  € 288,-- 
 

 INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,   
   4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl. 
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ALLERZIELEN-LIJST 2009 

Zoals gewoonlijk volgt hier de lijst van al degenen van wie wij in het 

afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben moeten nemen:  

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

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

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

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

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

Zuster Sidonie (Scheren),   Rijksweg Zuid 20,  94 jaar † 18-11-2008 

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

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

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

Lily van Groenendael-Wielders, Putstraat 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 

At Nagy, Landsteinerstr. 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 

Louis Corbeij,  Hoogstaete,  81 jaar †  28 -2-2009 

Mia Boon-Thijssen, Smithlaan 109,  85 jaar †    1- 3-2009 

Mia Houben-Durlinger, Baenjehof 48,   87 jaar †    3 -3-2009 

Johanna Fabus-Könings, Julianaplein 3,  95  jaar †    5 -3-2009 

Sjuul Paques, Odasingel 74,  82 jaar †    7 -3-2009 

Herman Kothuis, voorheen Wilhelminastraat,   80 jaar †   22-3-2009 

Mia Zentjens-Paes, Putstraat 79,  84 jaar †   23-3-2009 

Wil Erkens, Cavaleriestraat 122,  77 jaar †   25-3-2009 

Emmy de Boer-Timmermans, Hoogstaete,         101 jaar †  28 -3-2009 

Thei Kees, Putpoort 136,  89 jaar †  10- 4-2009 

 Sjeer Geilen, Baenjehof 57,  77 jaar †  25- 4-2009 
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Els Meertens-Dols, Wilhelminastraat 13-12, 78 jaar †     3- 5-2009 

Wies van Kempen-Dresen, Russellaan 4,  93 jaar †     6- 5-2009 

Alice Ruers-van de Bilt, De Lemborgh,  94 jaar †   22- 5-2009  

Toos Willen-van Buggenum, Hoogstaete,  86 jaar †   23- 5-2009  

Ivan Jenkins, Olmstraat 45, Echt,  66 jaar †   24- 5-2009  

Zuster Paula Maria (Kleebauer),  Kollenberg 2, 91 jaar †   24- 5-2009 

Jo Bronneberg, Hub Dassenplein 20,   81 jaar †   25- 5-2009 

Jan Pijls, Gelderhof 36,    82 jaar †     7- 6-2009 

Emmy Offermans-van de Bilt, De Lemborgh,  97 jaar †   16- 6-2009 

Gerda Collé-Linssen, De Baenje,  85 jaar †   16- 6-2009 

Wim Limpens, Mathias Kempstraat 2,  85 jaar †   21- 6-2009 

Jac Segers, Steenweg 40,   72 jaar †   23- 6-2009 

Thei Canton, Putstraat 99,  85 jaar †   30- 6-2009 

Rosie Kissels (zuster Martine),  Plakstraat 24,  90 jaar †     1- 7-2009 

Frits Coenen, De Wiëer  28,  79 jaar †   12- 7-2009 

Annie Peukens-Bachaus, Mgr. Claessenstraat 36, 73 jaar †   18- 7-2009 

Liza Joosten,De Baenje,   88 jaar †    1 - 8-2009 

Bertha Hermans-Spijkers, De Baenje,  87 jaar †    1 - 8-2009 

Wolf Geene, Baenjehof 57,  77 jaar †    6 - 8-2009 

Erna Storms, De Baenje,  90 jaar †  16 - 8-2009 

Theresia Spanjaard, Hub Dassenplein 50,  95 jaar  †  24 - 8-2009 

Jos Laumen, Bradleystraat 24,  58 jaar  †  27 - 8-2009 

Sjeer Grijs, De Baenje,   90 jaar †  11 - 9-2009 

Annemie Maessen-van Duinen, Donatusplein 22, 64 jaar †  15 - 9-2009 

Corrie Canton-Laheij, De Lemborgh, 90  jaar †  23 - 9-2009 

Anna Schreurs-Huntjens, De Lemborgh,  90 jaar †  24 - 9-2009 

Jeanne Rozeman-Nies, De Baenje,  92 jaar †  24 - 9-2009 

Fien Boh-Orbons, De Baenje,  89 jaar †  27 - 9-2009 

Sjang Cremers, Parklaan 11/15,   87 jaar †   4 -10-2009 

Nellie van Delden, Hoogstaete,   79 jaar †   11-10- 2009 

                      

De blaren vallen, vallen als van ver, 

als welkten in de hemel verre tuinen; 

ze vallen met ontkennende gebaren. 

 

En in de nachten valt de zware aarde 

uit alle sterren in de eenzaamheid 

 

Wij allen vallen.  Deze hand zal vallen. 

En kijk je naar de andere: het is in allen. 

 

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen 

oneindig teder in Zijn handen op. 
              

                      

Wij gedenken onze overledenen in de HH. Missen op Allerzielen, 2 november, 

en tijdens de gebedsdiensten op de Algemene Begraafplaats op  

zondag 1 november en maandag 2 november om 15.00 uur. 
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 UW AANDACHT S.V.P. 

Zondag 18 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het jaar. WereldMissiedag 
Zondag 25 oktober: Dertigste zondag door het jaar. Bijbelzondag. 
Zondag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. . 
Om 15.00 uur gebedsdienst bij het graf van deken Tijssen op de begraafplaats. 
Maandag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen.  
De ochtendmis van 8.00 uur vervalt. Om 9.30 uur in de St.-Petruskerk  
een plechtige Requiemmis,  opgeluisterd door het Rouw- en Trouwkoor.  
Om 15.00 uur gebedsdienst bij het graf van deken Tijssen op de begraafplaats.  
Om 19.00 uur de gewone (stille) avondmis van 19.00 uur.  
Dinsdag 3 november: gedachtenis van de H. Hubertus,  
na de ochtendmis zegening van het Hubertusbrood. 
Vrijdag 6 november: 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. 
Zaterdag 7 november: om 18.00 uur in de St.Petruskerk een Gezinsmis b.g.v. Sint 
Maarten, met aansluitend Sint Maartensstoet. 
Zondag 8 november: Klaproosdag. Om 10.00 uur in de St.-Petruskerk een oecumenische 
dienst voor de Engelse gevallenen, opgeluisterd door het Petruskoor.Willibrordzondag. 
Zaterdag 14 november: Mannenkoor SI-Tard luistert de H.Mis van 18.00 uur op. 
Zondag 15 november: Drie-en-dertigste zondag door het jaar 
Zondag 22 november: Christus, Koning van het heelal. Laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. De hoogmis van 11.30 uur in de St.-Peteruskerk wordt dit jaar opgeluisterd door het 
Michielkoor én de Schola Gregoriana Sittardiensis. 
 

 

♪♫  GEZINSMIS SINT MAARTEN ♪♫ 

Wie maakt er een mooie lampion?!? 
Op  de elfde van de elfde viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Martinus: 

Sint Maarten. Bij gelegenheid hiervan is er op zaterdag 7 november om 18.00 uur  

in de St.-Petruskerk weer een Gezinsviering, met het Sint Maarten-verhaal en vrolijke 

liedjes. Aansluitend aan de H.Mis trekken we met al jullie mooie lampionnen in een 

lichtjesstoet door de straten. Jongens en meisjes, doe je best en kom op 7 november met 

een mooie lampion - én je vader en moeder - naar de St.-Petruskerk. Doe je best! 

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

Denkt u aan uw kerkbijdrage?? Girorekening 1032540 – Rabobankrekening 147603676 

t.n.v. Penningmeester Parochie-comité kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard. 

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

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen  
uiterlijk vrijdag 20 november 2009 opgegeven te zijn op de pastorie, Kloosterplein 10: 
ofwel via  4512275  - of  via e-mail-adres:  kantoor-fedpetrus@123telcom.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. 
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ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 17 oktober 
 H. Ignatius van Antiochië,  
 bisschop en martelaar 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur 2
e
 pljrd Gonny van Eeten-van 

Etten; nadienst Sjeer Grijs, Annemie 

Maessen-van Duinen, Anna Schreurs-

Huntjens, Jeanne Rozeman-Nies, Fien Boh-

Orbons, Sjang Cremers, Nellie van Delden 

(samenzang) 
Zondag 18 oktober 
 Negenentwintigste Zondag d/h jaar 

11.30 uur gestpljrd Jan Bielders en Maria 

Bielders-Brouns; pljrd overl ouders Zef en 

Barbara Schillings-Houben, Pierre Clerx en 

Antje Clerx-Bosch, ouders Cobben-

Quadackers en Harry Cobben; plev ouders 

De Haes-Hellemans, Cor de Wit en Dory 

Neilen, overl familieleden Pier-Weijzen 

  (Petruskoor en strijkorkest) 
Maandag 19 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestjrd Marietje Janssen;  

gestev overl echtp Feron-Hoenen en em-

past. Eduard Hoenen 

Dinsdag 20 oktober 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Woensdag 21 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Donderdag 22 oktober 
08.00 uur ev overl ouders Marx-
Hoedemakers en overl kinderen 
19.00 uur gestev levende en overl leden vd 

fam Musolf-Nyssen, echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 23 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Meulenberg-Kleuters 
Zaterdag 24 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur plzwd Sjeer Grijs; gestpljrd Lien 

Beursgens-Verwijlen; nadienst Annemie 

Maessen-van Duinen, Anna Schreurs-

Huntjens, Jeanne Rozeman-Nies, Fien Boh-

Orbons, Sjang Cremers, Nellie van Delden 

(samenzang) 
Zondag 25 oktober 
 Kerkwijding v geconsacreerde kerken 
waarvan de wijdingsdatum onbekend is 
11.30 uur gestpljrd Harie Houben, 

overledenen vd fam Kaptein-Haagmans; 

pljrd Mia Smeets uit dankbaarheid 

(samenzang) 
Maandag 26 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 

Dinsdag 27 oktober 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overledenen vd fam Smeets-Bouwels  

19.00 uur ev echtp Keymis-Buyink  
Woensdag 28 oktober 

 HH. Simon en Judas, apostelen 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 29 oktober 
08.00 uur ev voor overl ouders Donners-
Hennen en overl kinderen 

19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van 

Loon, echtp Caulfield-Tholen; ev voor overl 

ouders Kleikamp-Lemmens 
Vrijdag 30 oktober 
 Z.  Maria Teresa vd H. Jozef, maagd  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev tiv HH Priesters en voor de 

vrede 
Zaterdag 31 oktober 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur pljrd Ria Piek-Meulenberg; plev 

Christien Moling-Ubben, Robert Thijssen 

(vw ondernemers en buurtbew Brandstraat); 

nadienst Anna Schreurs-Huntjens, Jeanne 
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Rozeman-Nies, Fien Boh-Orbons, Sjang 

Cremers, Nellie van Delden (samenzang) 
Zondag 1 november 
 Hoogfeest van Allerheiligen  
11.30 uur gestpljrd overl ouders Wim en 

Johanna Fabus-Könings, Martijn Canisius 

en Lie Canisius-van Leeuwen, Gerardine 

Vermeulen, echtelieden Zef en Truus 

Triepels-Jansen, levende en overleden leden 

vd fam Vleugels-Dieteren, overl echtp 

Kaptein-Haagmans; gestplev François 

Kallen, overl ouders Herzig-Schaaf,  

overl ouders Schaekens-Peulen en zonen 

Jozef en Martin, overledenen vd fam Van 

Bommel-Straeten,voor de zielenrust v past-

deken mgr Ben Janssen, de zielenrust van 

zijn ouders, echtelieden Janssen-De Ponti, 

en zijn broers en zusters, voor de overl 

priesters en bedienaren van parochie en 

dekenaat (vw de St-Petrusacolieten); pljrd 

Louis Boesten, ouders Rutten-Backus; plev 

voor de overledenen vd fam Reijnders-

Kuijpers, overl fam Haagmans-Kaptein 

(Petruskoor) 
Maandag 2 november 
 Gedachtenis van alle overleden      
   gelovigen, Allerzielen 

08.00 uur vervalt 

09.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl priesters en diakens vd parochie HH. 

Petrus en Michaël en dekenaat Sittard; ev 

tev de H. Geest voor allen die in ons bisdom 

en in de parochies zijn gesteld om leiding te 

geven (Rouw- en Trouwkoor) 

19.00 uur gestjrd echtp Willems-Ketels en 

overl ouders en voor Joep Schrijnemakers 

en fam; gestev overl ouders Pannemans-

Janssen 

Dinsdag 3 november 

 H. Hubertus, bisschop 

08.00 uur ev ouders Kleikamp-Kremers, 

tev de HH. Engelbewaarders uit 

dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl ouders Meerts en tev H. Antonius 

 

Woensdag 4 november 

 H. Carolus Borromeüs, bisschop 
08.00 uur ev tev St. Joseph voor goede gezin-
nen en de moed om godsdienstig te leven 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 5 november 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 6 november 
 alle verkondigers van het geloof  
 in onze streken 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur gestev Corry Close en fam, tev 

het Heilig Hart van Jezus 
Zaterdag 7 november 
 Hoogfeest van H. Willibrord, bisschop,   
 verkondiger van ons geloof,   
 patroon vd Nederlandse kerkprovincie 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev Martin Meuwissen en dochter Josette, 
voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom 

18.00 uur gezinsmis pljrd Frits Hustinx, 

Tny Crab-Philippen; plev Margreet 

Blomjous, echtp Pfennings-Salvino en 

zonen Zef en Gerrit en zwager Wil Stassen, 

levende en overleden leden vd fam Dieteren 

en Hellbach; nadienst Jeanne Rozeman-

Nies, Sjang Cremers, Nellie van Delden 

(samenzang) 
Zondag 8 november 
 Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar 
10.00 uur Oecumenische dienst bgv 
Klaproosdag (Petruskoor) 
11.30 uur plzwd Anna Schreurs-Huntjens; 

gestpljrd Maddalena Oberdorf-Cuccuru, 

overl ouders Scheen-Reijgersberg; gestplev 

uit dankbaarheid (A); pljrd Adje Chau, 

overl ouders Paulus-Van Neer, ouders Van 

Binsbergen-Geenen  (samenzang) 
Maandag 9 november 
 Feest Kerkwijding vd Basiliek van 
 Sint Jan van Lateranen 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 



PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H. BERNADETTE  –  H. PAULUS 13  

19.00 uur gestjrd Sjang Bronneberg en 

zoon Willy; gestev Twan Douffet 
Dinsdag 10 november  
 H. Leo de Grote, paus en kerkleraar  

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 11 november  

 H. Martinus (van Tours), bisschop 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-pastoor  Eduard Hoenen 
Donderdag 12 november  
 H. Josafat, bisschop en martelaar  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev overl echtp Kaptein-

Haagmans 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 13 november 
08.00 uur ev Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev tiv HH Priesters en voor de vrede 
Zaterdag 14 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
18.00 uur plev ouders Gieskens-Martens, 
nadienst Nellie van Delden ( SI-Tard) 
Zondag 15 november 
  Drie-en-dertigste Zondag door het jaar 

11.30 uur plzwd Jeanne Rozeman-Nies,  

Fien Boh-Orbons, Sjang Cremers; gestpljrd 

Jo Peeters, Elly Eijckeler-Tummers en 

Victor Eijckeler, Theo Hochstenbach, 

Gertrudis Hochstenbach-Zinken en de 

dochters Thea en Marjo, overl ouders De 

Kok-Muller, overl ouders en grootouders 

Schrijen-Heltzel; pljrd Elly Muijters, Jeanny 

Queisen-Wessels, Mia Grijs-Heylands, 

ouders Bollen-Loontjens en Annie en Paul, 

ouders Timmermans-Van Ratingen en alle 

overl familieleden, Leonard Dieteren en 

Maria Brandts uit dankbaarheid; plev Cor 

de Wit en Dory Neilen overl familieleden 

Pier-Weijzen (Petruskoor)  
Maandag 16 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Riet Willems, Maria 

Kissels en familie 
Dinsdag 17 november 
 H. Elisabeth van Hongarije 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur Sint Elisabethvereniging 

Woensdag 18 november  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur  ev echtp Keymis-Buyink  
Donderdag 19 november   
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur ev tev St Elisabethsvereniging 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 20 november  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev levende en overl leden 

fam Janssen-De Ponti 
Zaterdag 21 november 
 Opdracht vd heilige maagd Maria 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

18.00 uur plzwd Nellie van Delden; pljrd 

Nelly Schoens-Horn (samenzang) 
Zondag 22 november 
  Christus, Koning van het heelal 

11.30 uur gestpljrd overl ouders Bèr 

Daniëls en Mien Daniëls-Laumen en zoon 

Bèr jr.; gestplev overl ouders Bisschops-

Maessen en alle overl fam.leden, 3
e
 pljrd 

Eddy Claessens en zijn overl ouders Ben 

Claessens-Van Eijlen, pljrd Pierre en Jeanne 

Neilen- Rutten, en Elly en Mia Rutten 

(Michielkoor + Schola Greg. Sittardiensis) 
Maandag 23 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 
Dinsdag 24 november  
 HH. Andreas Dũng-Lạc, priester  
 en gezellen, martelaren 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Woensdag 25 november  

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
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Donderdag 26 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar  

Meulenberg-Kleuters 

19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 27 november 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

19.00 uur ev tev H. Bernadette 
Zaterdag 28 november 
 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis  

ST. MICHIELSKERK  

Zondag 18 oktober 

 Negen-en twintigste Zondag d/h jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur plev tev O.L. Vrouw van Lourdes 
(samenzang) 
Zondag 25 oktober 
 Kerkwijding v geconsacreerde kerken 
waarvan de wijdingsdatum onbekend is 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev René Oberdorf 

 (samenzang) 

Zondag 1 november  

 Hoogfeest van Allerheiligen 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur pljrd Hendrika Oomens en  haar 
broer Adrianus  (samenzang) 
 

Zondag 8 november 
Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar 

08.30 uur gestplev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur plev Harry Gubbens (samenzang) 
 Vrijdag 13 november 

14.30 uur Huwelijksmis bruidspaar 

    Sanders-Kessler 

Zondag 15 november 

 Drie-en-dertigste Zondag d/h jaar  

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev ouders Th. Schutgens-

 Gijsen, fam Derrez (samenzang) 
Zondag 22 november 
  Christus, Koning van het heelal 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
09.30 uur plev overl ouders Van Giesen-
Narin en H. Lutz (samenzang)

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

Zaterdag 17 oktober 
 H. Ignatius van Antiochië,  
 bisschop en martelaar  
09.00 uur voor zegen voor zr Kristina en 
zr Theresita in Indonesië, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zondag 18 oktober 
 Negen-en-twintigste Zondag d/h jaar   

10.30 uur jaardienst Paul Schurgers; overl 

echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 20 oktober 
08.30 uur voor zegen voor Anneke en 
Alberdina, voor overl echtp Caulfield-
Tholen 
Woensdag 21 oktober 
08.30 uur voor hulp en bijstand van O.L. 
Vrouw, voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 22 oktober 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap 

10.30 uur voor Pierre Schmeits, Harry 
Diederen en zijn dochter  Margriet 
Roebroek, overl echtp Caulfield-Tholen  
Vrijdag 23 oktober 
08.30 uur voor overl Margarita Brink,  
voor overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 24 oktober 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 25 oktober 
 Kerkwijding v geconsacreerde kerken  
waarvan de wijdingsdatum onbekend is   
10.30 uur voor Michaela Kaay en gezin,  

overl echtp Caulfield-Tholen 
Dinsdag 27 oktober 

08.30 uur voor kracht en zegen voor een 

aantal bedroefde en zieke mensen, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 28 oktober 
 HH. Simon en Judas, apostelen 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
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Donderdag 29 oktober 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinder-
krans en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Vrijdag 30 oktober 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 31 oktober 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 1 november 
 Hoogfeest van Allerheiligen  

10.30 uur zeswekendienst Annemie 

Maessen-van Duinen; jaardienst Jan Jessen, 

jaardienst voor Louis Schelberg en ouders 

Schelberg- Meskers; voor overledenen vd 

families Smedts- Smeets, voor overl Liza 

Joosten, overl ouders Castro-Schellinx, voor 

alle levende en overl leden vd Aarts-

broederschap, overl echtp Caulfield-Tholen 

Maandag 2 november, Allerzielen 

 Gedachtenis van alle overleden gelovigen 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 3 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 4 november 
 H. Carolus Borromeüs, bisschop 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 5 november  
08.30 uur voor de kinderen vd Kinder-
krans en leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor fam G. Joosten-Gonera, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 6 november  
 alle heilige verkondigers van het geloof      
 in onze streken 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 7 november 
 Hoogfeest H.Willibrord, bisschop,   
 verkondiger van ons geloof,  
 patroon vd Nederlandse kerkprovincie 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 8 november 
 Twee-en-dertigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   

Dinsdag 10 november 

 H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   

Woensdag 11 november 

 H. Martinus (van Tours), bisschop 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 12 november 
 H. Josafat, bisschop en martelaar 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinder- 
krans en de leden vd Aartsbroederschap  
10.30 uur voor overl ouders Johannes   
Oeij en Lucia Mariana, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen   

Vrijdag 13 november 
08.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zaterdag 14 november  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zondag 15 november 
 Drie-en-dertigste Zondag d/h jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   

Dinsdag 17 november 
 H. Elisabeth van Hongarije  
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 18 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 19 november 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en de leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur voor ouders Schmeits-Lahaye en 
zoon Pierre, overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 20 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zaterdag 21 november 
 Opdracht van de heilige maagd Maria 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 22 november 
 Christus, Koning van het heelal 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Dinsdag 24 november 

 HH. Andreas Dũng-Lạc, priester  

 en gezellen, martelaren  

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen    
Woensdag 25 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Donderdag 26 november 
08.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en de leden vd Aartsbroederschap 
10.30 uur  overl echtp Caulfield-Tholen   
Vrijdag 27 november 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen   
Zaterdag 28 november 
 Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 

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

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

Het misstipendium (€ 7,- leesmis /€ 21,- hoogmis) kunt u ook overmaken op  
banknummer: 14.76.04.133 t.n.v. RK Parochie H.Bernadette 

 

Zondag 18 oktober: 29
e
 zondag door het jaar  

10u30 uit dankbaarheid vw verjaardag     nadienst: Annie Wessels 

Dinsdag 20 oktober 
 9u00 t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag 22 oktober  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 25 oktober: 30
e
 zondag door het jaar    

10u30 oud. Hendriks-Ubachs          nadienst: Annie Wessels 

Dinsdag 27 oktober 
 9u00 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette 

Donderdag 29 oktober  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag  1 november: Hoogfeest van Allerheiligen   Schola Gregoriana Sittardiensis 

10u30 Zwd. Annie Wessels; jrd. Thei Jetten; Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens; 

Dinsdag  3 november: H.Hubertus 

 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard 

Donderdag  5 november  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Vrijdag 6 november 

11u30 H.Mis b.g.v. 25-jarig bestaan KBO Baandert 

Zondag  8 november: 32
e
 zondag door het jaar         Bernadettekoor 

10u30 uit dankbaarheid 

Dinsdag 10 november: H.Leo de Grote, paus en kerkleraar  

 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 

Donderdag 12 november: H.Josafat, bisschop en martelaar 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 15 november: 33
e
 zondag door het jaar   

10u30 Jrd.ovl.oud. Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen 

Dinsdag 17 november: H.Elisabeth van Hongarije, kloosterlinge 

 9u00 Gest. H.Mis voor de fam. Jennen-Palmen 

Donderdag 19 november  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 22 november: Christus, Koning van het heelal    

10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen  
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Dinsdag 24 november: HH.Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, mart. v.Vietnam 

 9u00 t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag 26 november  
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

GEDOOPT 
Op 6 september werd gedoopt: Julie Leurs, Buchten 

Op 6 september werd gedoopt: Maartje Wetzels, Tuddernderweg 131 

Op 20 september werd gedoopt: Levy de Haas, Weustenraadtstraat 21 

Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter, en van de hele 

geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen. 

 

OVERLEDEN 

21 september: Annie Wessels (94 jaar), Hoogstaete 
Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 

 

MIVA-COLLECTE 
De opbrengst was dit jaar bedroeg € 101,78. Hartelijk dank aan alle gevers! 

 

MARIAVIERINGEN IN OKTOBER 
In de Basiliek is er op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag om 15.30 uur 

een Mariaviering met Rozenhoedje en Noveengebed. Op donderdag is 's avonds om 

18.30 uur Marialof met Uitstelling, Rozenhoedje en Noveengebed.  

 

WERELDMISSIEDAG 
Op zondag 18 oktober is het Wereldmissiedag. Parochies halen dan wereldwijd geld 

op voor parochies elders in de wereld. Dit jaar richt Missio Nederland de blik op de 

Kerk in Bougainville, een eiland in de Stille Oceaan. Men herstelt van een 10 jaar 

durende burgeroorlog over koper- en goudmijnen. (zie ook de achterzijde van dit 

blad). Na de H.Mis wordt hiervoor aan de uitgang van de kerk gecollecteerd. 

 

ALLERLHEILIGEN 
Op zondag 1 november a.s. viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen.  

In de H.Mis van 10.30 uur worden degenen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn 

overleden bijzonder herdacht: 

15 november:  Arnold Hendriksen (84 jaar), Dr.Nolenslaan 72 

24 november:  Gerda Banaszak-Schigt (81 jaar), H. Welterstraat 66 

8 februari:   Nacci Janssen-Pijpers  (86 jaar), Hoogstaete  

2 april:   Martin van Tilburg (66 jaar), E. Seipgensstraat 12  

21 juni:  Wim Limpens, (85 jaar), M. Kempstraat 2 

21 september:  Annie Wessels (94 jaar), Hoogstaete 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  

Op vrijdag 6 november (1
e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de 

H.Communie in de parochie rondgebracht.  
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29

e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 17 okt 19.00 u. Consecratiefeest H. Pauluskerk (23 jaar) 

maandag 19 okt 19.00 u. Willy van Hees en overl. ouders Keijzers-Franken 

woensdag 21 okt 19.00.u Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

30
e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 24 okt     19.00 u. Jrd Jan Engelen en familieleden Engelen-Ehlen 

Jrd Mia Vrehen-vdWal en Niek Vrehen 

maandag 26 okt 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 28 okt 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Allerheiligen / Allerzielen 

zaterdag 31 okt 19.00 u. OLV van Lourdes                                                ♫ Pauluskoor  

maandag 2 nov 19.00 u. Allerzielen 

voor alle overleden parochianen van het afgelopen jaar 

woensdag 4 nov 19.00 u. Overleden vader Antonius Mulders 

32
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 7 nov      19.00 u. OLV van Lourdes 

maandag 9 nov 19.00 u. Willy van Hees en overl. ouders Keijzers-Franken 

woensdag 11 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

33
E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 14 nov 19.00 u. Jrd Leendert Beeren                                            ♫ Pauluskoor  

maandag 16 nov 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 18 nov 19.00 u. Roepingen voor priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

zaterdag 21 nov 19.00 u. Jrd overl.echtpaar Jozef en Marie Kolodziejczak-Kusters 

maandag 23 nov 19.00 u. OLV van Lourdes 

woensdag 25 nov 19.00 u. Voor de zielen in het vagevuur 

 

 Kerkbalans 2009 : Een Kerk is van blijvende waarde 

Uw Kerkbijdrage kunt u overmaken op Postbank 3268633 of Rabobank 147607558 

onder vermelding Kerkbijdrage H. Paulusparochie Sittard 
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Parochiemededelingen H. 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 14 november bij: 

- Diaken R. Fleischeuer  4528072, dhr. W.Oostenbrink  4511801,  

- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres. 

Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstr. 2 (zij-ingang):  

elke zaterdag van 11.00-12.30 uur. 
 

Allerheiligen/Allerzielen 
1x per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die het afgelopen jaar 

gestorven zijn. Natuurlijk zijn er zesweken- en jaardiensten, maar het is goed om één 

keer per jaar samen stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een 

christelijk leven. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. 

Mensen besteden dan extra aandacht aan het graf van hun dierbaren en zorgen voor 

mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. 

Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en 

letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. 1 november vieren we het feest van 

Allerheiligen (Petruskerk) en op 2 november Allerzielen. 

 

Uit de St. Paulusparochie werden in het afgelopen jaar tot God geroepen 
 
          Annie Kamphuis-Paes (82)                            Willem van der Veen (80) 

 

Maria Adriaens-Souren                                                        Albert Buursma (96) 

 

Cato Tummers-Hagenaars (91)                                         Theo Verlaan (94) 

 

              Harry Smits (76)          Nol Haagmans (78)  
 

Je kunt niet dieper vallen dan enkel in Gods Hand 

Die Hij tot Heil van ons allen barmhartig over ons spant. 

Het eindpunt van alle paden, door toerval schuld en dood 

Is echter Gods genade, ondanks alle nood. 

Wij zijn door God omgeven, in ruimte en in tijd 

En zullen zijn en leven, in God, in eeuwigheid. 

 
Deze overleden parochianen worden bijzonder herdacht  

in de H.Mis van Allerzielen, op maandag 2 november om 19.00 uur. 
 

 

Onze hartelijk dank aan al degenen  

die een bijdrage hebben gegeven voor ons parochieblad! 
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  BEDANKJE PATER SJENG EN ZUSTERS 

Op 23 augustus jl. vierde pater Sjeng Verdonschot zijn 50-jarig Priesterfeest en 

namen de zusters Kristina en Theresita afscheid voor hun vertrek naar Indonesië. 

Voor beide gebeurtenissen was een gezamenlijke receptie georganiseerd. Het 

was een zonnige dag en de vele blijken van waardering en respect waren warm. 

De 'feestelingen' zijn heel goed bedacht door u. Uw waardering voor hen werd 

omgezet in cadeaus en giften; het totale bedrag bedroeg maar liefst € 7.610,00! 

Voor pater Sjeng € 2.610,-- en de zusters elk € 2.500,--. Het geld wordt besteed 

aan projecten in Brazillië (pater Sjeng) en Indonesië (de zusters). Wel heeft pater 

Sjeng voor zichzelf een goeie (en mooie) nieuwe fiets gekocht. 

Pater Sjeng, zuster Kristina en zuster Theresita willen u allen heel hartelijk 

danken 

voor de gulle gaven. U kunt erop vertrouwen dat het geld met de meeste 

zorgvuldig-heid wordt besteed voor het welzijn van mensen die het heel hard 

nodig hebben. Zij gedenken u in hun dagelijkse gebeden.  Dank u wel! 

 Namens de rector en zusters,  

de redactie van het Blauwe Boekje vd Aartsbroederschap O.L.Vrouw v/h/ H. Hart 
 

 

 
OKTOBER-WERELDMISSIEMAAND 

 Oktober is in de Wereldkerk naast Rozenkrans-maand ook Wereldmissiemaand, 

waar- in aandacht wordt gevraagd voor de missie in het algemeen en voor één 

missieproject in het bijzonder. Dit jaar richt Missio Nederland zich op 

Bougainville, een autonome provincie van Papoea-Nieuw-Guinea met ongeveer 

180.000 inwoners. Het eiland heeft een roerige geschiedenis achter de rug. In de 

jaren ‘90 werd er een burgeroorlog uitgevochten, die in 10 jaar tijd aan 20.000 

mensen het leven kostte. Sinds het vredesakkoord van 2001 wordt gewerkt aan 

de wederopbouw, waarbij de katholieke kerk, o.l.v. de Nederlandse 

missiebisschop Kronenberg, een belangrijke rol speelt. De kerk probeert te 

helpen met tal van projecten, zoals het opzetten van een fabriekje opgezet dat 

kokosolie produceert en op die manier werkgelegenheid creëert. Verder zorgt de 

kerk voor opvang van binnenlandse vluchtelingen en voor onderwijs aan kin- 

deren en volwassenen. Daarnaast is het bisdom de drijvende kracht achter een 

aantal gezondheidscentra en een eigen Aids-preventie-programma Op initiatief 

van mgr. Kronenberg krijgen mensen die de omliggende atollen moeten verlaten 

vanwege de stijgende zeespiegel, een stuk grond op Bougainville om ‘n nieuw 

leven op te bouwen. 

Steun de projecten van Missio. Help parochies wereldwijd. 

Geef aan de collecte in de kerk op Missiezondag,  

18 oktober, of maak uw bijdrage over op  

giro 1566 Missio Wereldmissiemaand, Den Haag. 

 
 

 


