
PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H. BERNADETTE  –  H. PAULUS                            1  

  

Kloosterplein 10      4512275  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl  13e jrg. - nr. 3   13 februari 2010 
 
   

Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 27 maart 2010. 
     

 

 

VERGEEFSE MOEITE? 

Zwoegen, zwoegen en maar doorgaan!  Komt dat nog voor in onze tijd en in ons 

land? Gelukkig zijn de arbeidsomstandigheden tegenwoordig zodanig dat men 

zulke omstandigheden niet meer meemaakt. Maar toen ik laatst een aantal 

familieleden afwisselend zag waken bij hun dierbare, merkte ik hoe groot de inzet 

en beschikbaarheid was van al die familieleden. Ze hadden een heel programma 

opgezet en zo met elkaar afgesproken dat hun moeder dag en nacht nooit alleen 

was. En dat hielden ze weken vol. Heel hun arbeidsprogramma hadden ze aan 

moeder aangepast. Ontroerend of een plicht? Toen moeder in vrede was 

ingeslapen, keken ze voldaan terug op hun gezamenlijke inspanning. Ze hadden 

niet vergeefs gewerkt en gezorgd.  
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In het evangelie van Lucas (hoofdstuk 5, 1-11) lezen we ook over hoe de eerste 

leerlingen, de latere apostelen, destijds de hele nacht hadden gezwoegd. Ze waren 

vissers van origine en waren die ochtend –na een lange nacht vergeefse arbeid: ze 

hadden immers geen enkele vis gevangen– totaal moedeloos. Aan wal gekomen 

begonnen ze hun netten te spoelen. Daar stond Hij: de Heer over wie vele mensen 

enthousiast spraken. Hij had een hele groep mensen om zich heen die gretig naar 

Jezus’ woorden luisterde. Opeens vroeg Jezus aan die “moedeloze vissers” of Hij in 

die boot mocht gaan staan en of zij een klein stukje van de kant wilden wegvaren om 

zo vanaf een soort drijvende preekstoel de mensen toe te spreken. Dat deden ze - dan 

doen we ook iets goeds - moeten ze misschien wel gedacht hebben.  

Groot was hun verbazing en ontgoocheling toen Jezus hierna hen vroeg (als een teken 

van zijn dankbaarheid):  “vaar naar diep water en gooi je netten uit voor de vangst”.  

Petrus (de visser destijds) moet wel gedacht hebben: zie je wel de beste stuurlui staan  

 

aan wal. Als deze man een beetje verstand had van vissen, dan 

moest Hij toch weten dat je bij dag geen vissen kunt vangen! 

Daarom zei Petrus wat geïrriteerd: “Meester, de hele nacht hebben 

wij gezwoegd en niets gevangen.” Maar toen slikte hij ineens zijn 

kritiek in en zei heel vastbesloten: “.. maar op uw woord zal ik de 

netten uitgooien.” Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in 

hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten 

ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, 

vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus 

te voet en zei: “Heer, ga van mij weg want ik ben een zondig mens.” 

Daar stonden ze dan, Simon Petrus en zijn collega’s, met al hun kennis van zaken…. 

en afsluitend zei Jezus toen tot Simon Petrus en zijn vrienden: “Wees niet bevreesd, 

voortaan zult ge mensen vangen.”  

En wij? Wat hebben we tot nu toe met ons leven gedaan??  Gezwoegd en niets 

gevangen? Het heeft niet opgeleverd wat we gedacht hadden. Die kerk van vroeger …  

voor de een is het verleden tijd, voor de ander is het teveel veranderd en voor een 

derde hoeft het allemaal niet meer. Ik heb vroeger echt geprobeerd te bidden, ik ging 

met mijn ouders naar de kerk, maar een leven lang bidden zonder ooit antwoord te 

krijgen is juist de bekoring waar we allemaal voor staan. God laat niemand nutteloos 

werken of bidden. Het is eerder andersom. Wij werken om te scoren en veel te 

presteren, en graag willen we dan afrekenen en de opbrengst incasseren.  

Zo is het niet met ons geloof.  Het is eigenlijk een beetje ‘hard’ voor onze tijd, maar 

echt geloven wil zeggen: kunnen wachten op God. Wie een lang leven mag hebben 

met al de oneffenheden die er zijn, wie soms het gevoel heeft: nou heb ik de hele 

nacht voor niets gezwoegd en heb ik niets kunnen vangen…..  hij of zij zal weten dat 

er eens die Morgen komt en dat Christus dan naar u of mij toekomt en ons dan zal 

tonen de ‘vangst’ van ons leven, van ons geloof en inzet. De ervaring destijds van 

Petrus is zeer zeker voor ons bemoedigend, de rijke visvangst eens met Pasen, is voor 

ons een teken van hoop midden in de ontgoochelingen van ons dagelijks leven.  

Hou goede moed en blijf de goede koers aanhouden! 

                                  Deken W. van Rens  
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GEBEDSINTENTIES 

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

allen die zich bezig houden met wetenschap en cultuur, dat zij door oprecht te zoeken 

naar de waarheid kunnen komen tot de kennis van ene ware God.’ 

Voor maart luidt de intentie: ‘Wij bidden dat de wereldeconomie geleid moge worden 

volgens de principes van rechtvaardigheid en gelijkberechtiging, waarbij rekening wordt 

gehouden met de werkelijke noden van de mensen, in het bijzonder van de 

allerarmsten.’ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

HET HEILIG VORMSEL 

Onderstaande jongens en meisjes ontvingen op zondag 24 januari in 

de St.-Petruskerk uit handen van vicaris Schnackers het Sacrament van 

het Heilig Vormsel. Vormelingen: van harte PROFICIAT!  Moge de 

H. Geest jullie op heel je levensweg leiden, sterken en bemoedigen! 

Christine Aram 

Javier Beek 

Audrey Bothmer 

Delano Brands 

Jill van der Brink 

Pascal Cleef 

Djena Christ 

Tom Coenen 

Naimée Collé 

Celine Croonen 

Sem van Cruchten 

Lieke Demandt 

Guido Diederen 

Inge Friederichs 

Rick Frijns 

Lennart Gielkens 

Ayse Gijzen 

Shirley de Groot 

Tom Hanselaar 

Naomi Hendrikx 

Anthony v.d. Heuvel 

Kevin Hoofwijk 

Larry Huiveneers 

Alisa Huizinga 

Lorenzo Idili 

Rik Jacobs 

Ian Jetten 

Delano Jörissen 

Kiki op den Kamp 

Glenn Kampkens 

Gianfranco Kamps 

Wesley Kern 

Susan Koekelkoren 

Luc Koekelkoren 

Dyonne Koenen 

Bart Köhlen 

Richie Kollard 

Colin Kremers 

Nikéh Kweens 

Veerle Leers 

Anouk Maassen 

Amanda Martens 

Max van der Meulen 

Joep Meuwissen 

Selina Melching 

Soraya Merckelbach 

Loraine Ots 

Anna-Chiara Pani 

Camiel Penders 

Mike Pippia 

Jelle Quix 

Aart Roncken 

Dionne Rousseau 

Joanna Rovers 

Polly Schippers 

Jules Schmeits 

Laurens Scholte 

David Schulpen 

Sjors Spetgens 

Susan v.d. Sterren 

Sven Stoffer 

Sharona Storms 

Twan Tacken 

Chazz Thiecke 

Mara Thoolen 

Jordy v. Tilburg 

Teddy Vahsen 

Robyn van Vehmendahl 

Lianne Verjans 

Karel Verspaget 

Zoë Vlijm 

Luca Vogels 

Op vrijdag 5 februari heeft Vienna Ghijzen 

het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in de Heilig Hartkerk te Overhoven. 
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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     25 febr of 2 maart 

In de vasten-tijd organiseert de Stg Mgr. Schrijnen-Huis weer twee ontmoetingsdagen 

voor vrouwen. Thema is dit jaar: “Oecumene, groeien naar eenheid onder christenen”.  

Inleiders zijn drs. Alice Frijns-Stassen (van de bisdommelijke dienst Kerk en 

Samenleving) en dominee Sophie Bloemert (van de Protestantse Gemeente in Heerlen) en 

de dag wordt besloten met een oecumenische viering. De lunch krijgt u aangeboden! 
Datum: donderdag 25 februari of dinsdag 2 maart  

Plaats: Bisdomgebouwen, Swalmerstaat te Roermond 

Tijd:  10.00 – 15.30 uur 

Kosten: geen  

 

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

GROOT TAIZÉGEBED IN ROERMOND    vrijdag 5 maart 

Vooruitlopend op de Europese Ontmoeting, eind 2010 in Rotterdam, organiseert Bisdom 

Roermond in samenwerking met diverse Limburgse Taizégroepen een speciale 

ontmoetingsavond met Taizégebed, voor iedereen die zich verbonden voelt met Taizé of 

die kennis wil maken met de rijke traditie, liederen en sfeer van de vieringen in Taizé . 

Datum: vrijdag 5 maart  

Programma: 
18.00 uur:  ontvangst met soep en broodjes in Bisdomgebouw, Swalmerstraat 100 

19.00 uur: verwelkoming en korte zangrepetitie,  

19.45 uur : Taizé-avondgebed in de kathedraal op de Markt 

21.00 uur: gelegenheid tot gesprek met twee Nederlandse Taizébroeders en 

 hulpbisschop Everard de Jong, tot ongeveer 22.00 uur. 

Plaats: Bisdomgebouwen, Swalmerstaat te Roermond 

Meer info en opgave: m.degens@bisdom-roermond.nl of    06-20980556 

(NB: opgave is nodig voor de ontvangst en de repetitie, niet voor het gebed en gesprek) 
 

 

vrijdag 5 maart: WERELDGEBEDSDAG “Alles wat adem heeft … ” 

Ook dit jaar wordt op de 1e vrijdag van maart de Wereldgebedsdag 

gehouden. Door deze gebedsdag, waaraan Nederland sinds 1929 deel-

neemt, krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische 

dimensie en worden vrouwen (en mannen) over de gehele wereld verenigd. 

De viering is dit keer voorbereid door vrouwen uit Kameroen. 
In Sittard is er een gebedsviering om 19.30 uur in de kapel van de Zusters 

Agnetenberg (Plakstraat), ingang achterom via Rosmolenstraat).  
 
 
 

mailto:t.konickx@bisdom-roermond.nl
mailto:m.degens@bisdom-roermond.nl


PAROCHIEBLAD  H. PETRUS EN H. MICHAËL  –  H. BERNADETTE  –  H. PAULUS                            5  

MIDVASTEN-TOCHT     zaterdag 13 maart 

De jaarlijkse Vastenaktie start op 17 februari. Dit jaar krijgt de Vastenaktie-campagne een 

feestelijk tintje, want het is de 50
e
 campagne. Eén van de speciale acties die onderdeel 

uitmaakt van het jubileumjaar is de sponsorwandeling. De opbrengsten van de 

sponsorwandelingen gaan naar kleinschalige projecten in Malawi. Wat voor ons een 

mooie wandeling is, is voor de boeren in Malawi een stap in de richting van een 

duurzame toekomst. In Limburg is er een sponsorwandeling op 13 maart in Mesch;  een 

prachtige tocht van 8-10 km door het Limburgse land. In Mesch is een gezellige 

gelegenheid om koffie te drinken en onderweg zijn 2 bezinningsmomenten ingebouwd. 

Datum: zaterdag 13 maart  

Plaats: Mesch 
Vertrek:  10.00 uur 

Meer info : www.sponsorwandeling.nl.  
 

 

 

 

 

STILLE OMGANG AMSTERDAM     van 20 op 21 maart 

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart vindt in Amsterdam weer de traditionele 

Stille Omgang plaats, een eigentijdse herdenking van de vroegere Middeleeuwse 

Mirakelprocessie. Tegenwoordig is het een bidtocht in stilte, waar  jaarlijks duizenden 

pelgrims uit heel Nederland aan deelnemen. Limburg is ieder jaar goed 

vertegenwoordigd, en ook nu worden vanuit Zuid- en Midden-Limburg gezamenlijke 

busreizen ondernomen. Traditiegetrouw zal hulpbisschop mgr. E. de Jong de pelgrims 

vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen en om 1.30 uur met hen de Eucharistie 

vieren in de Amsterdamse St. Nicolaaskerk, (tegenover het Centraal Station). Na de Mis 

gaan de pelgrims per bus naar de Lutherse Kerk aan het Spui voor een broodje en een kop 

koffie. Om 3.45 uur wordt de terugreis aanvaard.  

Vertrek: zaterdag 20 maart om 20.45 uur bij NS-busstation Sittard 

Terugkomst:  zondagochtend 21 maart rond 6.45 uur, NS busstation 

Kosten:  € 18,00 per persoon 

Aanmelding en kaartverkoop: t/m vrijdag 12 maart bij de Zrs. Karmelietessen  

 Kollenberg 2, Sittard,   4525380 

 

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

VOORJAARSREIS NAAR PATER PIO EN FRANCISCUS 

Stg Bon Pasteur organiseert dit voorjaar een bedevaartsreis door Zwitserland en 

Duitsland naar onder meer Assisië (H. Franciscus) en San Giovanni Rotondo (H. Pater 

Pio). Ook wordt er een bezoek gebracht aan Bari, Cesenatico en Altötting. 

10-daagse busreis:  25 mei t/m 3 juni 2010,  € 675,00 

Het verblijf is in uitstekende 3-sterrenhotels op basis van half-pension.  

Meer informatie of aanmeldformulieren zijn te verkrijgen bij deken Van Rens  

of de reiscoördinator G. van Rens,  06-52497965. 

http://www.sponsorwandeling.nl/
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VOOR DE JEUGD: 
 

TIENERWEEKEINDE ‘Wie durft?’ 19 t/m 21 maart 

Bisdom Roermond organiseert weer een verrassend, spannend en gezellig weekend voor 

jongens en meiden tussen de 12 en 18 jaar. Kom onder het motto “Wie durft?” ontdekken 

wat je durft, alléén maar ook samen met anderen, hoe je het geloof durft te delen, hoe je 

samen plezier kunt maken. Op het programma staan onder meer een leuk dagje uit met 

bijzonder vervoermiddel naar het Witte Stadje Thorn, een spannende nacht-tocht, 

creatieve workshops, veel sport en spel én een H. Mis met hulpbisschop Everard de Jong. 

Plaats: kampeerboerderij Bekerhof te Hunsel 

Aanvang:  vrijdagavond 19 maart 

Sluiting:  zondagmiddag 21 maart 

Kosten:  € 47,50  

Meer info en opgave: m.degens@bisdom-roermond.nl /   0475- 386835 / 06-20980556 

 
  

EURREGIONALE JONGERENDAG                                       zaterdag 24 april  

In het kader van het jubileumjaar organiseert ons Bisdom een groot geloofsfeest 
voor alle jongeren tussen 12 en 25 jaar uit de bisdommen Roermond, Hasselt, 
Munster en Aken. Schrijf alvast op de kalender:  
zaterdag 24 april: een spetterende jongerendag met een officiële opening met 
de hulpbisschop, allerlei soorten workshop, feestelijk Mis in de Servaas en 
gezamenlijk avondmaal. Meer info volgt!  

 

Plaats: Maastricht 

Tijd:  11.00 uur - 21.30 uur   

Kosten:  € 5,00  

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

VIERING MET ZIEKENZALVING   dinsdag 16 maart 
Wie ernstig ziek is, mag op een bijzondere wijze Gods genade ontvangen. Christus, die 

zelf zijn leven geheel in handen van de Vader heeft gelegd, heeft ons het sacrament van 

de Ziekenzalving gegeven als krachtige hulp in de nood. Dit sacrament geeft heel de mens 

hulp en steun tot zijn heil, schenkt hoop en vertrouwen op God, sterkt tegen beproevingen 

en tegen angst voor lijden en dood. Het is bedoeld voor alle gelovigen die ernstig 

verzwakt zijn door ouderdom of ziekte, en het is één van de sacramenten die meerdere 

malen ontvangen kunnen worden.  

De zusters van Agnetenberg houden ieder jaar in de week vóór de Goede Week een 

Heilige Mis met ziekenzalving voor hun zieke en zwakke medezusters. Ook parochianen 

die graag de ziekenzalving willen ontvangen, zijn van harte welkom in deze viering,  

op dinsdag 16 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, neemt u dan even contact op met de deken, kapelaan of één van de diakens! 
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                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

Pastoor-deken W. van Rens,  Kloosterplein 10  4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 9 -  Einighausen  4516089 

Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628 

Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381 

           Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072 
Noodnummer   4515141 

Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676 
 

 

   NIEUWKOMERS WELKOM! 
 Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken  

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

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

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

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

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

 

 

   

OVERLEDEN 

Hetty Hochstenbach-Geurts, Agricolastr 150, 93  jaar †   5 - 1- 2010 

Mientje Limpens-Konings, Bergstraat 62, 78  jaar †  10 -1- 2010 

Els Dieteren-Honings, Wilhelminastraat 16-10, 79 jaar †  11- 1 -2010 

Nico Schmeitz, De Eghte, 81 jaar  †  14 -1 -2010 

Nic Tummers, Benedictastraat 4, 80 jaar  †  15 -1 -2010 

Alex Krämer, Burg. Lemmensstraat 229, 62 jaar †  23 -1 -2010 

Johan Erkens, Hub Dassenplein 76, 82 jaar †  26 -1 -2010 

Frens Bovendeaard, Louis Paul Boonstr 14, 71 jaar †  31 -1 -2010 

Jan Haemers, Rijksweg-Zuid 24, 71 jaar  †    4 -2 -2010 

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

 

GEDOOPT 
Sophie, dochter van echtpaar Kretzers-Duysens, Kallenlaan 7     17-1- 2010 

Arthur, zoon van echtpaar Olie-Van Mierlo, Martinusstrasse 5, Tuddern  17-1- 2010  

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Sophie en Arthur 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.  

 

 
Denkt u aan uw Kerkbijdrage?  Parochie H. Petrus en H. Michaël 
Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard 
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KERKELIJK HUWELIJK         
zijn gehuwd: 

 

Bas van Heel en Lindy Fiddelers, Kerkplein 17     5 februari 2010  

 ‘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) 

 

VEERTIGDAGENTIJD 

Neem de tijd 

ja,  neem 40 dagen de tijd… 

Neem de tijd 

om met mensen samen te zijn  

en te voelen: 

'We hebben elkaar nodig'. 

Neem de tijd 

om een blik op de wereld te werpen  

en te voelen: 

'We hebben elkaar nodig'. 

Neem de tijd  

om oog in oog met God samen te zijn  

en te voelen: 

'we hebben elkaar nodig'. 

Ja, neem de tijd,wel 40 dagen lang 

om te voelen: 

'Ik leef en Hij leeft in mij'. 

 
 

♫♫  CONCERTEN IN DE ST.-PETRUSKERK   ♫♪ 

 

PASSIECONCERT door Collegiam Ad Mosam 

Solisten en klein orkest o.l.v. Huub Ehlen 
Hannah Morrison (sopraan) & Oscar Verhaar (countertenor) 

zaterdag 13 maart om 20.00 uur  
 

met het  

Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) 

en van Antonio Vivaldi (1678-1741) en het 

Salve Regina van Alessandro Scarlatti (1660-1725)   

 

 

 

PASSIECONCERT door het PETRUSKOOR Sittard  

o.l.v. Arno Kerkhof 

zondag 21 maart om 15.00 uur 

Op het programma staat o.a. de monumentale Psalm 42, ‘Wie der Hirsch schreit nach 

frischem Wasser’ van Felix Mendelssohn. Hij schreef het in 1837 ter gelegenheid van zijn 

huwelijk en vond het zelf één van zijn beste composities. De sopraansolo’s in dit schit-

terende werk zullen gezongen worden door Bianca Lenssen. Verder worden van dezelfde 

componist nog enkele werken uitgevoerd, waaronder twee achtstemmige motetten voor 

de passietijd en het prachtige ‘Verleih uns Frieden’. De pianobegeleiding is in handen van 

Leon Dijkstra, en het concert wordt omlijst met passende teksten door deken Van Rens. 
 

 Kaarten verkrijgbaar via  

 - Uitbalie Stadsschouwburg  
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 

 

AVONDEN IN DE VASTENTIJD  ‘Op weg naar Pasen, allicht!’  dinsdag 23 feb + 9 maart  

Hoop, nieuwe kansen, een nieuw begin! Twee dinsdagavonden in de Vasten als voor-
bereiding op Pasen, in het kader van 450 jaar bisdom Roermond. Van Mozes tot Jezus; 
er is een duidelijke lijn van het uittochtverhaal van het volk Israel naar het Paasverhaal. 
Uittocht, doortocht en intocht vormen een spiraalbeweging in ieder mensenleven.  

Leiding:  catechiste mw. R. de Geer 
Tijd: 19.30-21.00 uur  

Programma: - verhaal, deel 1  - pauze 

 - verhaal, deel 2 - dagsluiting (nachtgebed van de Kerk)  
Kosten:  € 6,-- per avond   

    

MIDDAGEN IN DE VASTENTIJD  ‘Op weg naar Pasen, allicht!’  zaterdag 6 en 20 maart  

In het kader van 450 jaar bisdom Roermond twee zaterdagmiddagen in de Veertig-
dagentijd  als voorbereiding op Pasen, met inleiding op het evangelie van de zondag,  
persoonlijke verwerking, uitwisseling en de vespers met de kloostergemeenschap  
Leiding:  pastoor B. Hegge (6 maart) / pastoor M. Heemels (20 maart) 

Tijd: 15.00-17.30 uur uur  
Kosten:  € 6,-- per middag   
 

KORT BEZINNINGSWEEKEND     “Meevieren van de Eucharistie”      12-13 maart 

In enkele meditaties wordt de viering van de heilige mis verdiept. Hoe kunnen wij 
innerlijk aan de H. Mis deelnemen en hoe vormt de Eucharistie ook ons eigen leven. 

Leiding:  pastoor M. Otto 
Aanvang:  vrijdag 12 maart, 17.00 uur  
Sluiting:  zaterdag 13 maart, 17.00 uur  
Kosten:  € 38,--   
 

BEZINNINGSDAGEN  -in stilte    “Op weg naar Pasen”           23-26 maart 
Stille voorbereiding op het paasfeest. 

Leiding:  pater F. Vervooren 
Aanvang:  dinsdag 23 maart, 17.00 uur  
Sluiting:  vrijdag 26 maart, 13.30 uur  
Kosten:  € 144,--   

 

INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,   
   4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl. 
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HEILIG UUR  
Op donderdag 4 maart 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. Eenieder is uitgenodigd op de vooravond van elke 1
e
 vrijdag van de 

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

genoemde intenties. Elke maand worden de bewoners van bepaalde straten speciaal 

uitgenodigd. Voor februari zijn dat de bewoners van: Fort Sanderbout, Schuttestraat, 

Sjiefbaan, Stjeegske, Stadswegske, Stationdwarsstraat, 

Stationsplein, Stationsstraat, Steenweg en Kleine Steeg. 

 

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 14 februari: Vastenavondzondag. Zesde Zondag door het jaar.  
Maandag 15 en dinsdag 16 februari: Carnavalsmaandag en –dinsdag: 
- de avondmis van 19.00 uur in de Petruskerk vervalt deze dagen 
- en de parochieadministratie is gesloten !  

Woensdag 17 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 (zie achterzijde). 
Zondag 21 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
Tevens herdenking van de sterfdag van deken Tijssen. 
Zondag 28 februari: Tweede zondag van de Veertigdagentijd 

Vrijdag 5 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, om 19.30 uur gebedsdienst in de Plakstraat. 
Zondag 7 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd  
Zondag 14 maart: Halfvasten, Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Zondag “Laetare”. 

 

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: alle grote en kleine mensen: welkom! 
Vrijdag 19 maart: Sint Joep! Hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige 
Maagd Maria. De administratie van de parochie is deze dag gesloten! 
Attentie: - de H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt.  
 - om 9.30 uur een H. Mis in de St.-Petruskerk, opgeluisterd door Canticorum.  
 - om 19.00 uur de gewone avondmis met aansluitend de Kruisweg! 
Zondag 21 maart: Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd. 
Om 15.00 uur in de St.-Petruskerk: Passieconcert door het Petruskoor. 
Woensdag 25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap 
Zaterdag 27 maart: om 18.00 uur in de Petruskerk een Gezinsviering bij gelegenheid 
van Palmpasen, tevens Presentatiemis van de Eerste Communicanten. 
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KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Misintenties die u graag in het volgende parochieblad vermeld wilt zien, dienen uiterlijk 
op donderdag 18 maart 2010 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 banknummer 147603676,  
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum. 
 

ST.-PETRUSKERK 

Zaterdag 13 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

levende en overl leden fam Janssen-de Ponti 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van  

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux plev Christien 

Moling-Ubben, Philomène Paques-Cals; 

nadienst Jeanne Le Haen-Wagener, Hetty 

Hochstenbach, Mientje Limpens-Konings, 

Els Dieteren-Honings, Nico Schmeitz, Nic 

Tummers, Frens Bovendeaard, Jan Haemers 

en Bep Hamers-Lintzen (samenzang)  
Zondag 14 februari, Vastenavondzondag  
 Zesde Zondag door het jaar 

11.30 uur gestpljrd ouders Pierre Schols-

Klinkers en zoon Pierre, Tiny Hoogenberk, 

overl echtp Van Neer-Schurgers, overl 

echtp Meulenberg-Pennings; gestplev overl 

ouders Schaekens-Peulen en zonen Jozef en 

Martin (samenzang)  
Maandag 15 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   

Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels 

19.00 uur Géén avondmis 
Dinsdag 16 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   
19.00 uur Géén avondmis 
Woensdag 17 februari, Aswoensdag  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks  

19.00 uur gestev levende en overl leden vd 

CV ‘Marotte Zitterd’, overl echtp 

Meulenberg-Kleuters, Louis Corbeij; ev 

ouders Janssen-Donners 
Donderdag 18 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev Corry Close en familie 

19.30 uur Lof  (samenzang) 
Vrijdag 19 februari  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur ev Klaus Scheibe, voor heilige 

priesters en voor de vrede 
19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 20 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
18.00 uur plzwd Gerda de Visser-van der 
Kamp; gestplev voor de zielenrust van  
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; pljrd Joep 
Kamp, Jo Meisters, Sjeer Pfennings; plev 
Philomène Paques-Cals; nadienst Hetty 
Hochstenbach, Els Dieteren-Honings, Nico 
Schmeitz, Nic Tummers, Frens 
Bovendeaard, Jan Haemers en Bep Hamers-
Lintzen (Canticorum) 
Zondag 21 februari,  
 Eerste zondag vd Veertigdagentijd 
 herdenking sterfdag deken Tijssen  

11.30 uur plzwd Jeanne Le Haen-Wagener, 

Mientje Limpens-Konings; gestpljrd overl 

kandidaat-zalige pastoor-deken Ludovicus 

Tijssen, overl ouders en grootouders 

Cristofoli-Pezzot en zoon Aldo; gestplev 

overl ouders Eykeler-Buyzen en dochter 

Marijke; pljrd Jacques Brouwer; plev Miny 

Reijnders-Kuijpers, Cor de Wit en Dory 

Neilen, overl familieleden Pier-Weijzen  

(Petruskoor)  
Maandag 22 februari 
 Hoogfeest van Sint Petrus’ Stoel,   
 patroonsfeest van de St.-Petruskerk  

 08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 

Josette, overledenen vd fam Smeets-

Bouwels  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
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Dinsdag 23 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen, em-pastoor Eduard Hoenen 
Woensdag 24 februari  
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 
Hendriks en mgr Ben Janssen 
19.00 uur gestev overl echtp Van de Wiel-

Bronneberg, echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 25 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

19.30 uur Lof  (samenzang) 
Vrijdag 26 februari  
08.00 uur ev Tiny Martens-Kleijnen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 27 februari 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur plzwd Els Dieteren-Honings, 

tevens pljrd voor Arno Dieteren; gestpljrd 

Philomène Paques-Cals; gestplev J.W. 

Limpens-Houben; pljrd Lies Meuwissen-

Schmeits; plev Gertruda Dieteren-van Neer; 

nadienst Frens Bovendeaard, Jan Haemers 

en Bep Hamers-Lintzen (samenzang) 
Zondag 28 februari 
 Tweede Zondag vd Veertigdagentijd   

11.30 uur plzwd Hetty Hochstenbach; 

gestplev voor de zielenrust van Willy 

Karmelk-Oremus en familie (Petruskoor)  

16.30 uur Vespers 
Maandag 1 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;  

ev Klaus Scheibe 
Dinsdag 2 maart  
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestplev Caulfield-Tholen 

 
 

Woensdag 3 maart  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven   
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

overl echtp Feron-Hoenen en em-past. 

Eduard Hoenen 

Donderdag 4 maart  

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 5 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Johanna 

Fabus-Koning en haar overl echtgenoot, 

tev het H. Hart van Jezus; ev Robert Thijssen  

en Klaus Scheibe, voor heilige priesters en 

voor de vrede,  
19.30 uur Kruisweg 

Zaterdag 6 maart 

08.00 uur ev voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom 

18.00 uur plzwd Nic Tummers; gestplev 

voor de zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; gestpljrd Jes Beaumont en pljrd Jo 

van Mulken; 1
e
 pljrd Mia Houben-

Durlinger; plev overl oudes Kleikamp-

Cremers,voor de levende en overledenen vd 

fam Dieteren en de fam Hellbach, 

Philomène Paques-Cals; nadienst Frens 

Bovendeaard, Jan Haemers en Bep Hamers-

Lintzen (samenzang) 
Zondag 7 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd 
11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en 

Maria Mager; gestplev echtp Arnoldts-

Thissen, Lies Roppe en overledenen vd fam 

Roppe-Kissels; pljrd Konrad Kleuters en 

Maria Kleuters-Stassen; plev overl fam 

Haagmans-Kaptein  (samenzang) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 8 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

Lies Roppe en overl vd fam Roppe-Kissels 

19.00 uur ev Klaus Scheibe 
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Dinsdag 9 maart 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Woensdag 10 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

19.00 uur gestev levende en overl leden vd 

fam Musolf-Nyssen 
Donderdag 11 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van 

Loon, overl echtp Kaptein-Haagmans 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 12 maart 
08.00 uur ev Leonard Dieteren en Maria 
Brandts uit dankbaarheid 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev voor heilige priesters en voor de vrede 

 19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 13 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
18.00 uur H. Mis in de Michielskerk 
20.00 uur Concert Ad Mosam 
Zondag 14 maart, Zondag “Laetare” 
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd  
11.30 uur Gezinsmis  

ev Cor de Wit en Dory Neilen (samenzang) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 15 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin;  

ev Klaus Scheibe 
Dinsdag 16 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overledenen vd fam 

Feron-Hoenen 

Woensdag 17 maart 

08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 

Josette 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 18 maart 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.30 uur Lof 
 

Vrijdag 19 maart 
 Hoogfeest van H Jozef,  
 bruidegom vd Maagd Maria 

08.00 uur vervalt 
09.30 uur gestplev zuster Ida Mevissen en 

Harrie Mevissen, voor de zielenrust van 

past-deken Ben Janssen (vw De Mander); 

ev uit dankbaarheid, Sjang Jessen, overl 

grootouders Joseph Brandts en Johanna 

Rouschop uit dankbaarheid (Canticorum) 

19.00 uur gestplev Caulfield-Tholen, em-

pastoor Eduard Hoenen 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 20 maart 

08.00 uur gestev Jo van Basten-Batenburg 

18.00 uur gestplev levende en overleden 

leden vd fam Thijssen en Sevens en tevens 

voor Robert Thijssen, voor de zielenrust van 

overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; pljrd Jo 

Tummers en dochter Vivian, Gerrit Koenen; 

plev Gerda de Visser-van der Kamp (vw 

felicitatiedienst) (samenzang) 
Zondag 21 maart  
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd  

11.30 uur plzwd Frens Bovendeaard; pljrd 

Miny Reijnders-Kuijpers; plev overl 

familieleden Pier-Weijzen (samenzang) 

15.00 uur Passieconcert Petruskoor 
16.30 uur Vespers  
Maandag 22 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Dinsdag 23 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtpaar 

Meulenberg-Kleuters 

Woensdag 24 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
19.00 uur ev echtpaar Keymis-Buyink  

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

19.00 uur gestjrd Sef Heuts, Nico Bitsch, 

priester van Bisdom Roermond; 

gestev Marijke Eijgelshoven-Eyckeler 
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19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 26 maart 

08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev voor heilige priesters en voor de vrede 

19.30 uur Kruisweg 

 

Zaterdag 27 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis, voor de overledenen 

vd fam Smeets-Bouwels 
 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 14 februari, Vastenavondzondag  
  Zesde Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, 

M. Schmeits 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 21 februari 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-Wilms,  

F.Lemmens;  gestplev voor de zielenrust 

van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux  (samenzang) 
Zondag 28 februari 
 Tweede Zondag vd Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev J. en J. Derrez, voor de 

zielenrust van het overl echtp Jan Gerard 

Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; 

pljrd Huub van de Brock (samenzang) 
Zondag 7 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd Harry Flecken; gestplev 

voor de zielenrust van het overl echtp Jan 

Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 

Krux; pljrd Nico Schrijen (samenzang) 

Zaterdag 13 maart 

18.00 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux; plev Philomène 

Paques-Cals nadienst Frens Bovendeaard, 

Jan Haemers en Bep Hamers-Lintzen 

(samenzang) 

Zondag 14 maart, Zondag “Laetare” 

 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
plev voor de levende en overl leden vh 
Krombroodrapencomité 

09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 

Hubertina Catharina Krux (samenzang) 
Zondag 21 maart,  
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd  
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestpljrd René Oberdorf; gestplev 
voor de zielenrust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux (samenzang) 

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

Attentie: De HH Missen van dinsdag, woensdag en donderdag 8.30 uur 
zijn voorlopig wegens omstandigheden vervallen !!! 

Zaterdag 13 februari 
09.00 uur voor overl Ellen Klaus-van 
Heugten, voor overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor zegen voor Anneke en Alberdina 
Zondag 14 januari, Vastenavondzondag  
  Zesde Zondag door het jaar 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 17 februari, Aswoensdag 
10.30 uur overl echtpaar Caulfield-Tholen 
Donderdag 18 februari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor Pierre 
Schmeits, voor fam Joosten-Gonera, voor 
Père Maurice, voor de zielenrust van Ronny 
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Portier, voor een ernstig zieke man, een 
overl vader, overl echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 19 februari 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen, 
voor zegen en inzicht voor Mirjam 
Zaterdag 20 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen, uit 
dankbaarheid en waardering voor alle 
gebeden 

Zondag 21 februari 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur zeswekendienst voor Andre 
Postma, jaardienst voor Wil Hoorens, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 25 februari 
10.30 uur uit dankbaarheid voor 50-jarig 
huwelijk en voor overl familieleden, voor 
Harrie Diederen en dochter Margriet, voor 
de kinderen vd Kinderkrans en leden vd 
Aartsbroederschap, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Vrijdag 26 februari 
08.30 uur voor de jarige Tine Rijkeboer, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 27 februari 
09.00 uur voor zegen over het werk vd 
zusters en medewerkers vd Basiliek, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 28 februari 
 Tweede Zondag vd Veertigdagentijd 
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 4 maart 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 

Vrijdag 5 maart 

08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 6 maart  

09.00 uur vervalt 

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 7 maart  
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd  

10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 11 maart 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
Liza Joosten, voor overl echtp Caulfield-
Tholen 

Vrijdag 12 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 13 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Zondag 14 maart, Zondag “Laetare” 
 Vierde Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur 4

e
 jaardienst voor Johan Bischoff, 

voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Donderdag 18 maart  
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor Pierre 
Schmeits, voor fam Joosten-Gonera, voor 
overl echtp Caulfield-Tholen 
Vrijdag 19 maart 
 Hoogfeest van H Jozef,  
 bruidegom vd Maagd Maria 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 20 maart  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 21 maart  
 Vijfde Zondag vd Veertigdagentijd  
10.30 uur voor overl ouders Castro-
Schellinx, overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 25 maart 
 Hoogfeest Aankondiging vd Heer,  
 Maria Boodschap 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
mw Goossens-Geraets,voor overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Vrijdag 26 maart 
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 27 maart  
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

  

 
Kerkbijdrage Parochie H. Petrus en H. Michaël 

Girorekening 1032540 - Bankrekening 147603676 Rabobank Sittard 
t.n.v. Penningmeester Parochie-Comité Kerkbijdrage, Kloosterplein 10, Sittard 
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275 

Pastoor P. Kerkhofs, Heistr 9 -   Einighausen  4516089 

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 Gironr 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 14 februari: Feest van de H. Bernadette     Bernadettekoor 
10u30 gest.H.Mis tev. OLV van Lourdes en H.Bernadette; ouders Hendriks-Ubachs;  

  opa Cor Verbeek; nadienst: Finy Kempkens-Prieckaerts 

Dinsdag 16 februari 
9u00 GEEN H.MIS 

Woensdag 17 februari: aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag) 

 9u00 Christien Linssen 

Donderdag 18 februari 
 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 21 februari: 1e zondag van de 40-dagentijd  
10u30 nadienst: Finy Kempkens-Prieckaerts 

Dinsdag 23 februari: H.Polycarpus, bisschop en martelaar 

 9u00 t.e.v. H. Bernadette 

Donderdag 25 februari 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 28 februari: 2e zondag van de 40-dagentijd    Bernadettekoor 

10u30 Jrd. Annie en Nol Salemink-Schmeits 

Dinsdag 2 maart 
 9u00 Gest.H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette 

Donderdag 4 maart 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag  7 maart: 3e zondag van de 40-dagentijd  
10u30 Bernard Köhlen 

Dinsdag 9 maart 
 9u00 t.e.v. OLV van Lourdes 

Donderdag 11 maart 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Zondag 14 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd    Schola Gregoriana Sittardiensis 

10u30 Gest.jrd. Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; 

 jrd. Reinhard en Fien v.d.Brock-Limpens 

Dinsdag 16 maart 
 9u00 Frans Fiddelers en Gertrudis Mostard; 

Donderdag 18 maart 

 9u00 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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Zondag 21 maart: 5e zondag van de 40-dagentijd  
10u30 voor de geloofsopvoeding in de gezinnen 

Dinsdag 23 maart 
 9u00 Gest.H.Mis Gerardus Schulpen en Elisabeth Spetgens 
Donderdag 25 maart: Hoogfeest: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) 
 9u00 Gest.H.Mis t.e.v. OLV van Lourdes en H.Bernadette;  
 roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

OVERLEDEN 
9 januari: Finy Kempkens-Prieckaerts  (82 jaar), De Baenje 

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 

 
FEEST VAN DE H.BERNADETTE 
De Bernadetteparochie viert jaarlijks op 18 februari het feest van de H.Bernadette. Buiten 
de veertigdagentijd kan dit feest naar de zondag verplaatst worden. Daarom is op zondag 
14 februari om 10.30 uur een plechtige H.Mis waarin dit feest van de parochiepatrones 
gevierd wordt.  

 
ASWOENSDAG 
Aswoensdag 17 februari a.s. is 's morgens om 9 uur een H.Mis in de 
Bernadettekerk, waar het askruisje ontvangen kan worden. 's Avonds 
om 19 uur kunt u te recht in de H.Mis in de Petruskerk.  

Carnavalsdinsdag vervalt in de Bernadettekerk de H.Mis! 
 
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN  
Op vrijdag 5 maart (1

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

de parochie rondgebracht.  
 

IN 2010 de 50
e
 VASTENACTIE  

De allereerste Bisschoppelijke Vastenaktie begon op Aswoensdag 15 februari 1961.  
Ze werd opgericht om een nieuwe invulling te geven aan de katholieke vastentraditie. 
Soberheid, bezinning en solidariteit met de minderbedeelden in het Zuiden, waren de 
hoofdelementen van die invulling. Voor deze jubileumcampagne heeft Vastenaktie één 
land centraal gesteld: Malawi, één van de armste landen in Zuidoost Afrika. Op de 
achterpagina van dit blad kunt u uitgebreide informatie over de Vastenactie 2010 lezen. 
  

Zoals gebruikelijk zullen in de laatste twee weken van de Vastentijd de medewerkers bij u 
thuis aanbellen met de bekende vastenzakjes. Dat is dus tussen 22 maart en 2 april. Tref-
fen de medewerk(st)ers u niet thuis aan, dan kunt u het door u gevulde zakje ook in de 
brievenbus achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie deponeren.  

 
KLANKBORD 
Op dinsdag 23 maart a.s. om 20 uur is een vergadering van de parochiële overleggroep.  
 

KERKBALANS 2010: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE  
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73  
t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard. 
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           St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld 
  

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

Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9- Einighausen   4516089 

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 St. Paulus, Kloosterplein 10  

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558 

  

6E
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 13 feb 19.00 u. Nadienst Fien Dieteren-Coenen 

Maandag 15 feb 19.00 u. vervalt !! 

Woensdag 17 feb 19.00.u. Aswoensdag - Willy v Hees en overl ouders Keijzers-Franken 

1
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 20 feb 19.00 u. Jrd Dora Hochstenbach - Jeanne Anoi (namens Poetsploeg)  

Nadienst Fien Dieteren-Coenen 

Maandag 22 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 24 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 27 feb 19.00 u. Jrd Annie Derhaag-Meulenberg en Truus Leenders-Streukens 

Nadienst Fien Dieteren-Coenen 

Maandag 1 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 3 mrt 19.00 u. Overleden familieleden Tummers-Thissen 

3
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 6 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 8 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 10 mrt 19.00 u. Overleden Tonnie Willemen 

4
E
  ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 13 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 15 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

Woensdag 17 mrt 19.00 u. Ter ere van H. Jozef 

5
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 20 mrt 19.00 u. Presentatieviering Eerste Heilige Communicantjes 

Maandag 22 mrt 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken 

Woensdag 24 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

 Kerkbalans 2010 : 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. 

De avondmis op Carnavalsmaandag vervalt! 

Op Aswoensdag wordt in de avondmis van 19.00 uur het askruisje opgelegd. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 13 maart 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. 

 
 

Overleden   

Fien Dieteren-Coenen, 81 jaar,Valkstraat 33 

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer 

 

    Gedoopt:    Juul, zoon van echtpaar Meens-Paumen,  

     Koning Albertlaan 61, Maaseik                   17-01-2010 

     Danilo en Diego, zonen van echtpaar Lisai-Nollé,  

     Zwaanstraat 10                         17-01-2010 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Juul, Danilo en Diego onder de goede zorgen van hun ouders en 

naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en de gehele geloofsgemeenschap, mogen 

opgroeien tot goede christenen  
  

Vastenaktie 2010 

(zie voor meer informatie de achterzijde) 
 

‘Behoud de schepping’ is het thema van de Vastenaktie 2010. Deze opdracht die God ons 

geeft, past bij onze traditie van de vastentijd: matiging, onderlinge solidariteit en het belang 

van immateriële waarden. Terwijl we een leefbare aarde op het spel zetten voor onze 

materiële consumptie, zou het eigenlijk helemaal niet moeten gaan om ‘hebben’, maar om 

‘zijn’. Of zoals humanist en filosoof Koos van der Wal het onlangs zo mooi beschreef in het 

tijdschrift Volzin: ‘We stoken de uiterlijke bronnen op, maar ook de innerlijke. 

Duurzaamheid betekent echter ook duurzame verhoudingen in de gemeenschap, met meer 

aandacht voor elkaar en voor de schoonheid van de natuur.’ 

Het milieuprobleem is een gevolg van onze manier van leven. Zolang we niets doen aan 

onze leefstijl is het niet oplosbaar. Of zoals de paus het noemt in zijn recente encycliek: ‘Om 

te komen tot een nieuwe levensstijl, waarbij – met het oog op het algemeen goede – de 

zoektocht naar waarheid, schoonheid, goedheid en gemeenschappelijkheid bepalend zijn, is 

een verandering nodig van onze mentaliteit.’ 

Naar aanleiding van de huidige economische tegenwind stelde bisschop Punt van Haarlem in 

zijn bisdomblad van april 2009 terecht de vraag: ‘Zijn we in staat eenvoudiger te leven? Zijn 

we bereid meer te delen met anderen? Een teruglopende gezamenlijke welvaart vraagt juist 

om méér te delen, niet minder. Kunnen we dat: méér geven van minder?’ En evenals de paus 

komt ook hij uit bij wat écht belangrijk is: ‘De crisis draagt ook de kans in zich dat de 

mensheid zich weer meer bezint op de werkelijke waarden van het leven. (…) We zullen 

onze manier van leven grondig moeten veranderen.’ 
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VASTENAKTIE 2010: 

         MALAWI 

De vastenperiode is al vele jaren nauw verbonden met de Vastenactie. Om precies 

te zijn 50 jaar. De allereerste Bisschoppelijke Vastenaktie begon op Aswoensdag 15 

februari 1961. Dit betekent dat tijdens het 450-jarig bestaan van het bisdom 

Roermond de 50
e
 campagne van Vastenaktie wordt gehouden. 

De Bisschoppelijke Vastenaktie werd opgericht om een nieuwe invulling te geven 

aan de katholieke vastentraditie. Solidariteit met de minderbedeelden in het Zuiden 

en bezinning waren van meet af aan de hoofdelementen van die invulling. De vasten 

werd een tijd van concreet en geïnspireerd campagne voeren voor solidariteit met de 

onderdrukte medemens, geheel in de lijn van de katholieke sociale leer. Inkeer, 

bezinning en soberheid gaan al 50 jaar gepaard met een oproep tot delen. 

Voor de jubileumcampagne heeft Vastenaktie één land cen-

traal gesteld: Malawi, één van de armste landen in Zuidoost 

Afrika. De 50
e
 Vastenactie gaat over boerengezinnen en 

gemeenschappen in Malawi en de manier waarop zij met 

landbouw niet alleen voorzien in hun eigen behoefte aan  
voedsel, maar vooral ook een bron van inkomsten ontwikkelen. Op de achtergrond 

speelt de klimaatverandering als een belangrijke factor. Grote periodes van droogte 

bedreigen deze mensen in hun bestaan en in hun streven naar een betere toekomst. 

Als we ze niet helpen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan is 

een duurzame verbetering van hun leven niet mogelijk. Het Missiebureau van het 

bisdom Roermond ondersteunt de campagne van de Vastenaktie. Meer informatie 

vindt u op achterin de kerk en op: www.missieburo.nl of www.vastenaktie.nl. 

 “Behoud de schepping!” 

Gééf voor de Vastenaktie via het Vastenofferblok in de kerk 

of via giro 1996699 van ‘Kerk en Wereld’ 

Het bekende Vastenzakje treft u aan in het volgend parochieblad. 

De zakjes worden in de Baandert huis-aan-huis ingezameld van 22 maart t/m 2 april,  

in de Binnenstadparochie van 29 maart t/m 2 april. 

Voor dit inzamelen van de Vastenzakjes is overigens alle hulp van harte welkom! 

Hebt u aan het eind van de Vasten een beetje tijd om in enkele straten de zakjes op 

te halen? Fijn! Laat het even weten aan de administratie van deken Van Rens: 

  4512275. Dank u! 

 

http://www.vastenaktie.nl/

