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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken. 

De volgende aflevering verschijnt 2 april 2011. 
     

 

“BLIJFT IN MIJ, DAN BLIJF IK IN U.” 
De Grote Kerk of de St.-Petruskerk van Sittard. Zo heet de kerk in onze regio. Dat men 

‘groot’ zegt, slaat meer op de centrale functie dan op maatwerk. Officieel heet onze 

kerk: de Kerk van St.-Petrus’ Stoel van Antiochië. Hoe komt men toch aan die naam of 

titel? Allereerst: de naam Antiochië verwijst naar de stad Antiochië (tegenwoordig 

Antakya) in het huidige Turkije. Daar bevindt zich in de buurt van de stad de “Grot van 

Sint Petrus” die heden ten dage nog als kerk fungeert. De evangelist Lucas zou deze 

schuilkerk gesticht hebben en haar vernoemd hebben naar Petrus. Volgens de 

overlevering zou hier de eerste christelijke gemeenschap rondom Paulus, Barnabas en 

Petrus bijeen zijn gekomen. Daar werden deze gelovigen voor het eerst christenen 

genoemd. Antiochië speelde dus in de geschiedenis van de vroege kerk een belangrijke 

rol. Het was later de zetel van de Patriarchaat van Antiochië, één van de vijf 

patriarchaten van de vroege kerk. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antiochi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_(evangelist)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barnabas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks-orthodox_patriarchaat_van_Antiochi%C3%AB
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In de 19
e
 eeuw restaureerde de monnikenorde van de Kapucijnen de kerk en zij zijn nog 

steeds de beheerders van de kerk. Voorheen werd op 18 januari het feest gevierd van 

Sint Petrus' Stoel te Rome en op 22 februari Sint Petrus’ Stoel te Antiochië. Men wilde 

in de geschiedenis van de Kerk goed vastleggen hoe pas in het jaar 42 Petrus zich 

vestigde als paus te Rome. Maar het is juist niet de bedoeling de verschillende 

verblijfplaatsen van de eerste paus Petrus te vieren, maar méér het primaatschap, het 

pausschap van Petrus centraal stellen. Dat laatste is begonnen in Antiochië en later werd 

het verplaatst naar Rome toen Petrus zich daar vestigde.  

Kijken we nu even naar de huidige stad waar de Cathedra (dat is Stoel) van Petrus staat: 

Rome. Boven het Cathedra-altaar in de Sint Pieter te Rome bevindt zich een bronzen 

zetel, gedragen door vier kolossale figuren van de kerkvaders Augustinus, Ambrosius 

(van de Latijnse Kerk), en Athanasius en Johannes Chrysostomus (van de Griekse 

(Oosterse) Kerk). In die zetel bevindt zich de houten met ivoor ingelegde draagstoel die, 

volgens een oude traditie, senator Pudens aan de apostel Petrus ten geschenke zou 

hebben gegeven en door Petrus gebruikt zou zijn bij de prediking. Boven de Cathedra 

zie je het prachtige H.Geestmotief uitgebeeld door de witte duif, omringd met engelen. 

Twee cherubijnen dragen de sleutels en de Tiara. Boven de Stoel is een gouden aureool 

afgebeeld met stralen en engelen in dichte wolken.  

Onze Sittardse St.-Petruskerk draagt dus de oude naam en titel St.-Petrus’ Stoel van 

Antiochië omdat onze kerk al eeuwenlang verwijst naar deze belangrijke kerkelijke 

geschiedenis. En daarmee vieren we dus de Eenheid van onze Katholieke Kerk die 

destijds met Petrus begon in Antiochië. En vandaar Petrus ging op weg. Daarbij hield 

deze Kefas zich vast aan de Rots (Jezus), maakte de oversteek naar de nieuwe wereld en 

vestigde zich later in Rome. Onderweg voor de Heer. Dat is de Kefas, de Petrus, de Paus. 

Dat de laatste pausen vele reizen maken en zich daarbij presenteren als de Kefas (=Rots) 

die met ons meetrekt en zelfs daarbij ons voorgaat, geeft aan hoe wij heel bijzonder dit 

titelfeest van onze Grote Kerk mogen vieren. Niet zozeer de personen zijn rotsen, maar in 

het Eerste Apostelambt vind je de Rots: Zoals Jezus zelf zegt: “Gij zijt Petrus, en op deze 

Rots zal Ik Mijn Kerk bouwen. Aan u zal Ik de Sleutels van het Koninkrijk der Hemelen 

geven” en dat lezen we met grote letters ter hoogte van de bovenzijde van de pilaren, de 

fundamenten van de grote St-Pieterskerk in Rome. Dat was de opdracht die Jezus gaf en 

toevertrouwde aan zijn eerste apostel Petrus.  

In onze Kerk van Sittard voelen en ervaren we hoe dit ook aan ons wordt toevertrouwd. 

Eeuwenlang hebben onze voorouders deze kerk gebouwd en onderhouden op de rots die 

hier in Sittard eens werd neergelegd. Aan die rots hoeven wij niets te doen, sterker nog, 

daar moeten we vanaf blijven. Maar voortbouwen op die rots dat is onze opdracht. 

Pijnlijk is het om te zien hoe sommige jongere generaties van hun voorouders niet het 

geloof overnemen. Ze verwaarlozen hun kerkgang, ja, er zijn er die zich helemaal van de 

Kerk losmaken en vervreemden. Ook Jezus heeft dit meegemaakt. Hij zei eens tegen zijn 

leerlingen: ‘Wilt ook gij soms weggaan?’ We lezen dat in het evangelie waar Jezus zegt: 

"Blijft in Mij, dan blijf Ik in u." Hij blijft in ons en wij blijven in Hem. Tot negenmaal toe 

wordt het woord 'blijven' genoemd. Allereerst geldt dat woord voor Jezus. Hij blijft bij de 

mensen, ook als de mensen niet bij Hem blijven, als ze van Hem weglopen. "Deze taal 

stuit iemand tegen de borst.” … “Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen 

zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf apostelen vroeg: Wilt 

ook gij soms weggaan?" (Joh 6, 60.66-68). Wilt ook gij soms niet 'blijven'?  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapucijnen
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Jezus blijft niet alleen als de mensen van Hem weglopen, maar zelfs als de mensen 

Hem uit de weg willen ruimen, Hem buiten de stad willen werpen, buiten de heilige 

stad Jeruzalem. Als een onreine willen zij Hem uit hun midden verwijderen. Maar 

Jezus blijft! Ook als ze Hem toeroepen: "Aan het kruis met Hem" (Mt 27,22). Weg 

met Hem. Maar die ene keer heeft Hij laten zien, dat Hij die smadelijke behandeling 

heeft opgenomen met een geduldig, liefdevol vergevend hart. "Vader, vergeef het hun, 

want ze weten niet wat ze doen" (Lc 23,34). Kijk, zo is onze God en Heer. Zo is Jezus.  

Daarom moeten we ons Titelfeest van Sint Petrus’ Stoel van Antiochië bewust vieren 

als een opdracht. Niet mijn interpretatie en mening telt, maar mijn dienstbaarheid en 

geloof. En dat krijgen u en ik van onze voorouders mee! Je ouders omwille van 

geloofsopvatting afschrijven is eigenlijk een vorm van weggaan. Moge het fundament 

van onze Grote Kerk ons tot nadenken stemmen en ons helpen bij de herbezinning op 

de wortels van ons geloof.  

H. Petrus, bid voor ons. -   Deken Louis Tijssen, wees gij onze voorspreker. 

 

 Deken W. van Rens 

 

MUTATIES IN HET KERKBESTUUR 

In het kerkbestuur was al geruime tijd een vacature. Omdat het kerkbestuur in 

clusterverband en dekenaal verband te maken heeft gekregen met nieuwe 

ontwikkelingen, heeft het even geduurd voordat een besluit werd genomen over de 

aard van de invulling van deze vacature. Gekozen is voor een assistent-

penningmeester, omdat de penningmeester steeds meer te maken krijgt met financiële 

regelingen in cluster- en dekenaal verband.  

Nieuw bestuurslid is de heer Hans Gerards. Van harte heten we hem welkom en 

zeggen we hem dank voor zijn bereidwilligheid. De heer Gerards is woonachtig in 

Limbrichterveld en eerder al in de 80-er jaren lid geweest van het kerkbestuur aldaar. 

Hij is bovendien nog steeds als vrijwilliger in ons parochiecluster actief. Tevens heeft 

het kerkbestuur intern een nieuwe secretaris gekozen: de heer Jos Moonen. De 

secretaris Guus Janssen is nu 2
e
 secretaris geworden. Ook deze wijziging heeft te 

maken met de ontwikkelingen in dekenaal verband, waar steeds meer overlegsituaties 

noodzakelijk zijn.  

GEBEDSINTENTIES 
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor de maand februari luidt: 

‘Wij bidden dat het gezin van iedereen respect en erkenning   

ontvangt voor zijn onvervangbare bijdrage aan de vooruitgang van de maatschappij.’ 

Voor maart luidt de intentie: ‘Wij bidden dat de landen in Latijns-Amerika trouw 

blijven aan het Evangelie en vooruitgaan op het vlak van gerechtigheid en vrede.’ 
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  WAT VALT ER TE DOEN:  

CONCERT Vocaal Ensemble ARABESQUE   zie pagina 9   20 februari 

 

ONTMOETINGSDAGEN VOOR VROUWEN     17 of 23 maart 

Zoals elk jaar organiseert de Stg Mgr Schrijnenhuis in de Vasten-tijd weer twee 

ontmoetingsdagen voor vrouwen. Dit keer komt de Stichting Pelgrimswegen en 

Voetpaden informatie geven over pelgrimeren: ‘Wandelen met een plus’. Tussen de 

middag krijgt u de lunch aangeboden en kunt u de boekhandel bezoeken. De dag wordt 

besloten met een H.Mis in de Caroluskapel. 
Datum: donderdag 17 of woensdag 23 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. 
 

STILLE OMGANG AMSTERDAM     19 op 20 maart 

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart vindt in Amsterdam weer de traditionele 

Stille Omgang plaats, een bidtocht in stilte, als eigentijdse vorm van de vroegere 

Middeleeuwse Mirakelprocessie. Jaarlijks nemen duizenden pelgrims uit heel Nederland 

deel aan deze omgang, en Limburg is ieder jaar goed vertegenwoordigd. Ook dit jaar 

worden vanuit Zuid- en Midden-Limburg  gezamenlijke busreizen ondernomen. 

Hulpbisschop De Jong zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de 

Stille Omgang lopen -meteen na aankomst in Amsterdam- en hoofdcelebrant zijn in de 

Plechtige Eucharistieviering om 1.30 uur in de Krijtbergkerk (vlakbij het Spui). Hierna 

zijn er koffie en broodjes in de nabij gelegen Lutherse Kerk, en om 3.45 uur 

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

Vertrek: zaterdag 19 maart om 20.45 uur bij NS-busstation Sittard 

Terugkomst:  zondagochtend 20 maart rond 6.45 uur, NS busstation 

Kosten:  € 19,00 per persoon 

Aanmelding  t/m vrijdag 11 maart  

en kaartverkoop:  bij de Zrs. Karmelietessen, Kollenberg 2, Sittard,   4525380 

LEZING DOOR ANSELM GRÜN       za 26 maart 

Vanwege het 15-jarig bestaan van de Kairos-opleiding komt de bekende Benedictijner-

monnik en auteur dr. Anselm Grün naar Kerkrade. Op zaterdagavond 26 maart houdt hij 

een lezing rond het thema 'Leven met God'. Hierover zegt Grün: 'Door de ontmoeting met 

God beseffen we wie we werkelijk zijn en komen wij in contact met het oorspronkelijke 

beeld dat God zich van ieder van ons heeft gemaakt." Alle belangstellenden zijn welkom! 

Plaats: Abdij Rolduc Kerkrade 

Aanvang: 19.00 uur  

Kosten: € 5,00  

 

 
 

Meer info en opgave (voor 1 maart): g.lux@bisdom-roermond.nl 

mailto:t.konickx@bisdom-roermond.nl
mailto:g.lux@bisdom-roermond.nl
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VOORJAARSCONCERT SI-TARD  ♫ zaterdag 26 maart 

Sittards Mannenkoor SI-Tard o.l.v de heer Emmanuel Pleijers geeft deze avond een 

‘luchtig en verfrissend concert’ met een sprankelende programmering...  welkom! 

Plaats: Johanneskerk, Mgr Vranckenstraat 9 te Sittard 

Tijd:  20.00 uur 

Kosten: geen (vrije gave) 

CONCERT IN DE BASILIEK ♫ zondag 27 maart 

Op dit concert in de Vasten-tijd brengen Eric Gruisen (organist van de Basiliek), tenor  

Andrea Poddighe en ensemble Kwintamuse (Artamusel) muziekstukken ten gehore van 

o.a. Bach, Lemmens, Peeters, Händel,  Mozart, Schubert, C. Franck en S. Adams.  

Plaats: Basiliek aan de Oude Markt 
Tijd:  15.00 – 16.30 uur 

Kosten: geen (vrije gave) 

 

DE PELGRIMSTOCHT - Vastenaktie-intiatief   do 7 t/m zo 10 april   

Een unieke, spirituele vierdaagse, midden in de Vastentijd van bezinning en verstilling: 

- 4 wandeldagen (20 tot 25 km per dag) door het schitterende 

   Zuid-Limburg, langs eeuwenoude bedevaartroutes 

-  overnachtingen in (voormalige) kloosters en historische locaties  
-  elke avond bijzondere sprekers, inspirerende workshops, meditaties en bijeenkomsten  

Deelnamekosten:  € 250,--p.p. voor onderdak, maaltijden en begeleiding 

Extra uitdaging:  elke deelnemer verplicht zich € 750,-- euro aan sponsorgelden bijeen   

               te brengen voor het werk van Vastenaktie in de Filippijnen! 

Meer info en aanmelding:  www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht of  088 - 3665438 
 

GEZINSDAG  IN SITTARD   zaterdag 16 april 

Op zaterdag 16 april organiseert ons Bisdom (afd Jeugd & Jongeren en Centrum voor 

Huwelijk en Gezin) een grote Dioscesane voor Gezinnen, bedoeld om elkaar te ontmoeten 

en te stimuleren. In de ochtend voeren de KISI-kids de musical 'Lili en de ongelooflijke 

comeback' op, het verhaal van Jezus’ verrijzenis. ‘s Middags volgen de kinderen in 

leeftijdsgroepen een eigen programma van dans, zang en spel, en de ouders een inleiding 

over  ‘de vijf talen van de liefde’. Voor de allerkleinsten is er de hele dag kinderopvang. 

Om 15.00 uur wordt afgesloten met een gebedsdienst met hulpbisschop Mgr. De Jong 

Plaats: Trevianum,  Bradleystraat 25 te Sittard 

Tijd: 09.45 – 15.45 uur 

Kosten:  Kind: € 5,00 / Volwassene: € 7,50 / Gezinskaart  € 25,-- (lunch inbegrepen!) 

Meer info:  mw. Degens:m.degens@bisdom-roermond.nl  of  0475-386835 

  of  mw. Demandt: 0475-386893 /  

Opgave voor 31 maart: m.rademaker@bisdom-roermond.nl of    0475- 386892 

. 
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VOOR DE JEUGD: 
 

WJD MADRID: nog niet aangemeld? Doe het gauw! 

De voorbereidingen voor de WereldJongerenDagen zijn in volle gang, 

zowel in Madrid als in Nederland. Ons Bisdom biedt twee mooie reizen: 

- Een drieweekse rondreis van 5 t/m 26 augustus per luxe touringcar, met als insteek de 

Karmelitaanse spiritualiteit. De reis begint in Echt, en gaat via de D-Daystranden en de 

bedevaartplaatsen Lisieux, Chartres, Nevers en Lourdes naar Avila, waar deelgenomen 

wordt aan het WJD-voorprogramma. Op 16 augustus gaat de reis naar Madrid voor de 

‘echte’ WJD. Na afloop gaat het via Barcelona en Taizé naar huis. 
- Retourtje WJD: Vliegreis (12-21 aug): van Limburg naar het Spaanse Avila, waar met 

jongeren van het plaatselijke bisdom wordt deelgenomen aan het WJD-voorprogramma; 

op 16 augustus door naar Madrid voor het hoofdprogramma van de WJD.  
 

De bisschoppen stellen voor om per Limburgse één jongere als een soort ambassadeur 

af te vaardigen naar Madrid en de reis voor deze jongere minstens voor de helft te finan-

cieren. Iets voor jou? Neem contact op met de kapelaan of de deken; 4512275! 

SPONSORLOOP 

Er zijn allerlei acties en initiatieven om de geld bij elkaar te krijgen voor deelname aan 

de WJD. Zo is er op 1 mei een sponsorloop in de Geysterse bossen in Smakt. Kijk op 

de site of bel  met de organiserende afdeling Jeugd en Jongeren: 0475-386824.  

En laat jezelf voor die tocht door vrienden, familie en medeparochianen sponsoren. 

Meer info is te vinden op www.bisdom-roermond.nl/wereldjongerendagen  

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

ADVERTEREN IN HET PAROCHIEBLAD 
Natuurlijk is ons parochieblad niet alleen informatief voor de lezer, maar ook 

ondernemers die willen adverteren zien de mogelijkheden van informatieverspreiding. 

We krijgen dan ook in toenemende mate aanvragen van ondernemers of ze in het 

parochieblad kunnen adverteren. Tot nu toe is hier nooit gebruik van gemaakt, maar 

gezien het feit dat de in de afgelopen 10 jaren de drukkosten steeds verder zijn 

opgelopen, heeft het kerkbestuur nu toch besloten om beperkt advertenties mogelijk te 

maken. Daarom willen we deze mogelijkheid graag als eerste aanbieden aan de 

ondernemers die tot de lezers van ons parochieblad behoren.  

Het parochieblad verschijnt negenmaal per jaar in de parochies Binnenstad, Baandert en 

Limbrichterveld in een oplage van ca. 8.500 exemplaren. Ook ontvangen ruim 100 

abonnees buiten onze parochies het parochieblad.  

Wilt u adverteren in ons blad? Stuur dan een e-mail naar onze administratie: 

kantoor-fedpetrus@123telcom.nl of bel 046-4512275. U krijgt dan informatie over 

de mogelijkheden toegestuurd en tevens wat de kosten zijn. 

http://www.bisdom-roermond.nl/wereldjongerendagen
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HET HEILIG VORMSEL 

Op zondag 23 januari mochten onderstaande jongens en meisjes in in 

de St.-Petruskerk uit handen van monseigneur Willemssen het 

Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Van harte Proficiat! We 

wensen jullie allen de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest  

            op heel jullie levensweg! 

Roy Aerts 

Djordi Bastiaens 

Dominique Beckers 

Gijs Bongaarts 

Ernest Brinkman 

Anika Broers 

Evi Cardinaals 

Floortje Claessens 

Romy Coorens 

Kyona Daams 

Luuk Dammer 

Martina Daumantaite 

Pien Debets 

Eva Delahaye 

Anna-Belle Dewever 

Sydney van Dongen 

Britt Fleischeuer 

Maaike Frijns 

Maury Gagliardi 

Jason Geelen 

Noëlle Hendrix 

Luuk Hennes 

Jessica Hensen 

Lian Hensgens 

Richelle Hogenboom 

Joeri van Hout 

Louis Hundscheidt 

Jari Jansen 
Lynn Jetten 

 

Frensley Johannes 

Colinda de Jonge 

Kimberley Joosen 

Sally Kamps 

Celine Kerchhoffs 

James van den Kerkhoff 

Peter Kicken 

Marije van der Kooij 

Luc Leenen 

Fleur Leenen 

Bryan Leurs 

Mexx Leurs 

Vreni Lumens 

Danny Maas 

Alane Mak 

Ramira Merckelbach 

Yves de Moor 

Milou Mulkens 

Thanée Mulkens 

Josh Muris 

Olov Nelissen 

Lindsey Pfeifer 

Brenda Pörteners 

Majella Pot 

Brandon van Prehn 

Remco Quax 

Willeke de Raad 

Tom Rademakers 

Melissa Ritterbex 

Kelly Roufs 

Daan Schifferling 

Jordy Schneider 

Luc Schumans 

Jomar Sieben 

Sarah van Sloun 

Victor van Sloun 

Lotte Smeets 

Milou Stein 

Serena Steinbach 

Wesley Teernstra 

Daryl Tummers 

Linda Urlings 

Jeroen van der Veen 

Jorrit Verblakt 

Marissa Verweyst 

Gaveesha Villarreal 

Goerdi Vleugels 

Wesley Vleugels 

Rik Vosdellen 

Celine Vraetz 

Nadia Welter 

Anouk Wetzels 

Niek Wielders 

Megan Willems 

Sylvana Wijnands 

Rick de Zwart 

 

Alle Vormelingen zijn van harte uitgenodigd voor  

de CHRISTOFFELDAG op zaterdag 2 april in Roermond. 

Bisschop Wierzt ontvangt deze dag de kinderen uit heel Limburg die dit schooljaar 

gevormd zijn of worden in de stad van Sint Christoffel. De kathedraal wordt bezocht,  

er is sport, spel en catechese en hoofdgast is de bekende rapper André Accord. 

Kosten: vrijwillige bijdrage van € 7,50 (lunch inbegrepen)  

Meer info en aanmelding:    0475- 386803 of r.kerstens@bisdom-roermond.nl 

mailto:r.kerstens@bisdom-roermond.nl
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                Parochie  H. Petrus en H. Michaël - Sittard 
 

    St.-Petruskerk: Kerkplein 4 

  St.-Michielskerk:   Markt 24 

Basiliek O.L.V. van het H. Hart: Oude Markt 3 

    Deken Van Rens Kloosterplein 10,  4512275  

Kapelaan A. van der Wegen,  Oude Markt 24  4512628 

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 

Angie Scheffer-Perry, Meelovenstr, Brunssum, 43 jaar †  16- 1- 2011 

Marian Jamrozik, Rijksweg Zuid 59,  86 jaar †  19- 1- 2011 

Paula Ekermans-Smit, Odasingel 855,  77 jaar †  20- 1- 2011 

Maria Robertz, Kollenberg, 94 jaar  †  31- 1- 2011 

Mia van Venrooy-Bons, voorheen Putstraat, 96 jaar †    4- 2- 2011 

Zef van den Bergh, Rijksweg Zuid 39,   84 jaar †  12- 2- 2011 

Toon de Louw, voorheen Engelenkampstraat, 92  jaar †  14- 2- 2011 

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

GEDOOPT 
Chrétien, zoon van echtpaar Houben-Keybets, Hoogveldlaan 48 23-1- 2011  

Floor, dochter van echtpaar Tummers-Van Doezelaar, Hazendaal 15  30-1- 2011  

Benthe en Neomie, dochters v echtp. Nacken-Palmen, Meidoornstr 5    6-2- 2011 

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Chrétien, Floor, Benthe en Neomie 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.  
 

 

GOUDEN PRIESTERFEEST 
Op 18 maart a.s. is het precies 50 jaar geleden dat onze emerituspastoor H. de Rouw  

tot priester werd gewijd. Pastoor de Rouw zal, Deo Volente, dit Gouden Priesterfeest 

vieren op Eerste Paasdag, zondag 24 april. Nadere informatie in het volgend blad!
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♫♫   CONCERT  VOCAAL ENSEMBLE ARABESQUE    ♫♫ 

‘ O SING UNTO THE LORD’  

op zondag 20 februari om 16.00 uur  

Vocaal Ensemble Arabesque uit Geleen, dat bekend staat om haar bijzondere concert-

programma’s, zal in dit concert werken uitvoeren van Engelse componisten, zoals Henry 

Purcell, Matthew Locke en William Boyce.  Ook zal de sopraan Bianca Lenssen enkele 

cantates ten gehore brengen van o.a. James Kent. De begeleiding van het concert is in 

handen van het op historische instrumenten spelende ensemble La corda giusta. Het 

programma is opgebouwd rond verschillende psalmteksten en het Magnificat, 

vergelijkbaar met een evensong, de anglicaanse vesperdienst. Het concert zal dan ook, 

zoals in Engeland gebruikelijk, plaatsvinden op het priesterkoor van de St.-Petruskerk, 

waarbij het publiek in de historische koorbanken plaats neemt. Dit zorgt voor een 

bijzondere sfeer. Het geheel staat onder leiding van de heer Arno Kerkhof.  

Plaats: St.-Petruskerk 

Tijd: 16.00 uur 

Kosten:  vrije gave 

 

HEILIG UUR  
Op donderdag 3 en donderdag 31 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. Ieder 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 een aantal 

straten speciaal uitgenodigd. Voor 4 maart zijn dat de bewoners van: Baenjehof, 

Baenjenstraat, Elisabeth van Barstraat, Begijnenhof, Begijnenhofwal, Bergstraat, 

Beukeboomweg, Beukenlaan, Blijdestein en Brandstraat.  

Voor 31 maart zijn speciaal uitgenodigd de bewoners uit van: de Oude Broeksittarder-

weg, Brugstraat, Mgr. Claessenstraat, Hub Dassenplein, Dobbelsteynporte, 

Dominicanenwal, Emmastraat, Engelenkampstraat, Gats en Gruizenstraat. 

 

 

vrijdag 4 maart:  WERELDGEBEDSDAG  

“Hoeveel  broden heb je? ” 

Jaarlijks vindt op de 1
e
 vrijdag van maart de Wereldgebedsdag plaats.  

Een dag georganiseerd vanuit diverse kerk- en geloofsgemeenschappen 

door en voor mensen die hun geloof en gebed willen delen, omdat ze zich  
    verbonden voelen met gelovigen wereldwijd. De liturgie van de vieringen is 

dit keer voorbereid door vrouwen uit Chili. In Sittard is er op 4 maart een 

Oecumenische Gebedsviering om 19.30 uur in de kapel van de Zusters Agnetenberg 

(zusters in de Plakstraat), ingang achterom via Rosmolenstraat. 

Het concert wordt tevens uitgevoerd 

op zaterdag 19 februari om 20.30 uur 

in de St.-Martinuskerk te Gronsveld. 
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BASILIEK IN BEDRIJF 

Het is inmiddels alweer enkele maanden geleden dat wij, eind oktober, afscheid namen  

van zuster Jolanda en zuster Agnita van de Basiliek. Vanuit Tilburg willen zij ons 

hartelijk groeten. “Wij blijven u in ons gebed gedenken. Wij hebben het goed in Tilburg, 

maar zijn Sittard nog niet kwijt,” laten ze ons weten. Hoewel wij hier ook de zusters node 

missen, gaat het werk in en om de Basiliek gewoon door. U kunt nog steeds op Oude 

Markt 18 terecht met uw gebedsintenties en voor kaarsen  

en religieuze artikelen of voor zomaar een praatje. Daartoe 

werd onlangs het Basiliekteam opgericht, dat sturing gaat 

geven aan de vele vrijwilligers die samen het werk van de 

zusters voort zullen zetten. Het team bestaat uit twee 

Dochters van OLV van het Heilig Hart: Zuster Elly van 

Dijk en Zuster Lies Alkemade, en de heer Paul van de Veen.  

Om beurten zijn ze op de Oude Markt aanwezig om de vrijwilligers een hart onder de 

riem te steken, maar ook om een luisterend oor te bieden aan alle mensen die bij hen 

aankloppen. Daarnaast zullen zij met een aantal medewerkers in bredere kring werken aan 

nieuwe initiatieven om het pastoraat rondom de Basiliek verder uit te bouwen.   

Samen zijn ze enthousiast aan de slag gegaan en zij vonden het bemoedigend om te 

ervaren hoe vrijwilligers een stukje verantwoordelijkheid op zich nemen. Misschien 

mogen we ook nu weer ervaren dat de volgende woorden van Pater Jules Chevalier, die 

Maria de naam Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart gaf,  waar zijn: ‘Moeilijkheden 

worden mogelijkheden, als God een werk wil!!!’ 

De Basiliek is geopend:  dinsdag  t/m zondag  
   van 09.00-12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. 

Eucharistievieringen in de Basiliek op:  Dinsdag:   09.00 uur   (leesmis) 
        Donderdag:  10.30 uur   (gezongen Mis) 

         Zaterdag:  09.00 uur   (leesmis) 

         Zondag :    10.30 uur   (gezongen Hoogmis) 

Op dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur :  Rozenhoedje met noveengebed 

             (op zondag ook, maar niet in de Veertigdagentijd!) 

Telefoonnummer kantoor Oude Markt 18:  4515141 
 

 

MET DE LIMBURGSE BEDEVAART NAAR LOURDES                 

Lourdesreizen voor ziek en gezond, voor jong en oud:  

in 2011: 

Per bus: 2 t/m 10 juni  -  29 aug t/m 7 sept  -  13 t/m 21 sept. 

Per Trein:  3 t/m 10 juni  -  30 aug t/m 6 sept  -  14 t/m 21 sept. 

Per vliegtuig: 4 t/m  9 juni   -  31 aug t/m 5 sept  -  15 t/m 20 sept .  

 

Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij: 

mw. Gerda Janssen   046-4516323   / gerda-janssen@live.nl  

mw. Miennie Wilbers 0475-541851 / mienniewilbers@hotmail.com. 

mailto:gerda-janssen@live.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 

 

BEZINNINGSDAGEN  -in stilte    “Met Christus gestorven,  6 t/m 8 maart 

                                                          om ook met Hem te leven”  (Carnaval) 
De Veertigdagentijd is één grote voorbereiding op Pasen.  
We zien Jezus’ liefde, die zich volledig voor ons geeft. Zo nodigt Hij ons uit tot bekering  
en een nieuw begin. In het leven met Hem wordt de vreugde van de verrijzenis ons deel  
en ons leven vruchtbaar voor anderen.   

Leiding:  pastoor M. Otto 
Aanvang: zondag 6 maart, 17.00 uur 
Sluiting: dinsdag 8 maart,13.30 uur  
Kosten:  € 76,--  
 

BEZINNINGSDAG  -in stilte    “Leven met God”   12 maart 
Wat kan ‘leven met God’ betekenen en hoe kunnen wij als christenen dit ‘leven met God’ 
concreet gestalte geven?                                                          

 Leiding:  pastoor B. Hegge 
Tijd:   10.00 -17.00 uur  
Kosten:  € 12,-- (lunchpakket meebrengen) 

 

AVONDEN IN DE VASTENTIJD 

Vier avonden ter voorbereiding op Pasen, met een inleiding, uitstelling van het Heilig 
Sacrament en uitwisseling. De avonden zijn apart van elkaar te bezoeken. 

Datum:   Thema: Inleider: 
  Wo. 16 maart:  Roepingverhaal  kapelaan M. Bodden 
  Di.   22 maart:  God, mijn God zijt Gij pater Bartholomé van Oudheusden 
  Wo. 30 maart:  Judas Iskariot pastoor M. Heemels 
  Di.     5 april: De opwekking van Lazarus  pastoor B. Hegge 
Tijd:  19.30 -21.30 uur  
Kosten: vrije bijdrage 
 

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

 

19 MAART: SINT JOEP! 

Let op: er is dit jaar in de ochtend géén H.Mis in de Petruskerk,  

wel om 9.00 uur in de Basiliek! 
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UW AANDACHT S.V.P.  

Zondag 20 februari: Hoogfeest van Sint Petrus’ Stoel, patroonsfeest van de St.-
Petruskerk. Tevens herdenking van de sterfdag van deken Tijssen. 
Om 16.00 uur in de Petruskerk: concert door Vocaal Ensemble Arabesque 
Zondag 27 februari: Achtste zondag door het jaar. 
Vrijdag 4 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. Wereldgebedsdag, om 19.30 uur gebedsdienst in de Plakstraat 
Zondag 6 maart: Vastenavondzondag. Negende Zondag door het jaar.  
Maandag 7 en dinsdag 8 maart: Carnavalsmaandag en –dinsdag: 
- de avondmis van 19.00 uur in de Petruskerk vervalt deze dagen 
- en de parochieadministratie is gesloten !  

Woensdag 9 maart: 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). 

IN DE VEERTIGDAGENTIJD  in onze St.-Petruskerk: 
       elke zondag om 16.30 uur: Vesperdienst  -  elke vrijdag om 19.30 uur: Kruisweg  

Zondag 13 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
Zaterdag 19 maart: Sint Joep! Hoogfeest van de heilige Jozef,  
bruidegom van de heilige Maagd Maria. Attentie: 
- de H.Mis van 8.00 uur  in de St.-Petruskerk vervalt.  
- de ‘Sint-Joep-Mis’ vindt plaats om 9.00 uur in de Basiliek aan de Oude Markt! 
- er is dus GEEN H.Mis om  8.00 u en ook niet om 9.30 uur in de St.-Petruskerk! 
- om 18.00 uur in de St.-Petruskerk de H.Mis op de vooravond van de Tweede Zondag 
van de Veertigdagentijd,  opgeluisterd door de Schola Gregoriana Sittardiensis 
Zondag 20 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 27 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd  
Vrijdag 1 april: 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.  

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES 
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 2 april tot 14 mei 2011.  
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn op 
donderdag 24 maart 2011 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 19 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  
18.00 uur voor de zielenrust van overl 
echtp Jan Grijs en Maria  Krux; pljrd 
Christien Moling-Ubben;  

nadienst Harrie Penners, Angie Scheffer-
Perry, Marian Jamrozik, Paula Ekermans-
Smit, Zef van den Bergh (samenzang) 
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Zondag 20 februari  
 Hoogfeest van Sint Petrus’ Stoel,   
 patroonsfeest van de St.-Petruskerk  
 herdenking sterfdag deken Tijssen  

11.30 uur plzwd Martin Janssen, Annie 

Hermans-Wanders; gestpljrd overl kandidaat-

zalige pastoor-deken Ludovicus Tijssen; 

gestplev overl ouders Eyckeler-Buijzen en 

dochter Marijke; 1
e
 pljrd Thom Landman, 

Jeanne Colaris-Arets, pljrd, Jacques Brouwers; 

plev Miny Reijnders-Kuijpers overl 

familieleden Pier-Weijzen (Petruskoor)  
Maandag 21 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Martin Meuwissen en dochter Josette 

19.00 uur gestev em-pastoor Eduard Hoenen 
Dinsdag 22 februari 
08.00 uur gestev Corry Close en familie;  
ev  overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev echtp Keymis-Buyink  
Woensdag 23 februari  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen, Sef 

Heuts en de levenden en overl leden vd fam 

Heuts-Wessels; ev voor overl priesters en voor 

roepingen 

19.00 uur gestev overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 
Donderdag 24 februari  
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en 

Hendriks en mgr. Ben Janssen  

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

overl echtp Van de Wiel-Bronneberg; 

ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen 

19.30 uur Lof  (samenzang) 
Vrijdag 25 februari  
08.00 uur ev Harry Marx,  
overledenen vd fam Spijkers 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 26 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev Tiny Martens-Kleijnen, overl grootouders 

Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

18.00 uur gestpljrd Philomène Paques-Cals; 

gestev voor de zielenrust van overl echtp Jan 

Grijs en Maria  Krux;  pljrd Jan Kremers,  

 

 echtp Damoiseaux-Kusters, Jo van Mulken 

en tevens gestpljrd voor Jes Beaumont; plev 

Gertruda Dieteren-van Neer; nadienst Harrie 

Penners, Angie Scheffer-Perry, Marian 

Jamrozik, Paula Ekermans-Smit, Zef van den 

Bergh, Toon de Louw  (Petruskoor) 
Zondag 27 februari 
 Achtste Zondag door het jaar   
11.30 uur 1

e
 pljrd Frits Muller (Michielkoor)  

Maandag 28 februari 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overl echtp Meulenberg-

Kleuters, overledenen vd fam  Feron-Hoenen 

Dinsdag 1 maart  
08.00 uur ev tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding 

19.00 uur gestplev Caulfield-Tholen; ev overl 

ouders en broer Meerts en tev H. Antonius 
Woensdag 2 maart  
08.00 uur ev tev St. Joseph v goede gezinnen 
en de moed om godsdienstig te leven, tev OLV 
en H Bernadette voor de priesters uit de paro-
chies en voor priesterroepingen, tev H. Odilia   
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

Donderdag 3 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen  

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev overl echtp Feron-Hoenen 

en em-pastoor Eduard Hoenen; ev voor de 

zielenrust van Bertha Mevissen 

19.30 uur Heilig Uur (samenzang) 
Vrijdag 4 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev Harry Marx 

19.00 uur gestjrd Johanna Fabus-Konings en 

haar overl echtgenoot; ev tev het H. Hart van 

Jezus, Robert Thijssen en overledenen vd 

fam Thijssen en Sevens, voor heilige 

priesters en religieuzen en voor de vrede  

Zaterdag 5 maart 

08.00 uur ev voor priesterroepingen in 

parochie, dekenaat en bisdom 

18.00 uur plzwd Harrie Penners; gestplev 

voor de zielenrust van overl echtp Jan Grijs 

en Maria  Krux; plev Philomène Paques-

Cals, voor de levende en overledenen vd fam 

Dieteren en de fam Hellbach, en voor Anita 
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Hellbach; nadienst Zef van den Bergh, Toon 

de Louw  (samenzang) 
Zondag 6 maart, Vastenavondzondag 
 Negende Zondag door het jaar 
11.30 uur gestpljrd Jozef Zwakhalen en 

Maria Mager; gestplev Lies Roppe en 

overledenen vd fam Roppe-Kissels 

(samenzang) 
Maandag 7 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,   

Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-

Kissels; ev overledenen vd fam Tillemans-

Ebers, tev de H. Geest voor allen, die in ons 

bisdom en in de parochies zijn gesteld om 

leiding te geven 

19.00 uur Géén avondmis 
Dinsdag 8 maart  

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen   
19.00 uur Géén avondmis 
Woensdag 9 maart, Aswoensdag  

08.00 uur  ev Sef Heuts en de levenden en 

overleden leden van de familie Heuts-

Wessels ev overl ouders Leonard Dieteren en 

Maria Brandts uit dankbaarheid, ev fam 

Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev levende en overl leden van 

C.V. Marotte Zitterd, gestev echtp Caulfield-

Tholen; ev ouders Janssen-Donners 
Donderdag 10 maart  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
19.00 uur gestev levende en overl leden vd 

fam Musolf-Nyssen; ev voor de zielenrust 

van Bertha Mevissen 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 11 maart 
08.00 uur ev tev deken Tijssen, Harry Marx 

19.00 uur gestev overl ouders Laumen-Van 

Loon; echtp Caulfield-Tholen 

 19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 12 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

18.00 uur gestpljrd Jules Paques; gestplev 

voor de zielenrust van overl echtp Jan Grijs 

en Maria  Krux plev Philomène Paques-Cals, 

overl ouders Schmeitz-Ehlen en zoon Jac,  

plev levende en overl leden kapel ‘Hel en 

Valsj’; nadienst Zef van den Bergh, Toon de 

Louw  (samenzang) 
Zondag 13 maart 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd  
11.30 uur plzwd Angie Scheffer-Perry, 

Marian Jamrozik; gestplev echtp Arnoldts-

Thissen; plev Sjeng Schumans, overl ouders 

en broer Meerts, voor overleden ouders 

Daniëls-Colaris, dochter Jenny en zoon Jos  

(Petruskoor) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 14 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev overleden echtpaar 

Kaptein-Haagmans 
Dinsdag 15 maart 
08.00 uur ev Martin Meuwissen en dochter 
Josette 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 16 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

ev voor overl priesters en voor roepingen 
19.00 uur gestev em-pastoor Eduard 
Hoenen; 
Donderdag 17 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur gestev Louis Corbeij; 

ev voor de zielenrust van Bertha Mevissen 

19.30 uur Lof 
Vrijdag 18 maart 
08.00 uur ev Harry Marx 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; ev 

echtp Meulenberg-Klueters, voor heilige 

priesters en religieuzen en voor de vrede  

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 19 maart 
 Hoogfeest van H Jozef,  
 bruidegom vd Maagd Maria 

08.00 uur vervalt! Zie Basiliek 9.00 u 

09.30 uur Geen Mis! Zie Basiliek 9.00 u 
18.00 uur gestplev Caulfield-Tholen, voor 

de zielenrust van overl echtp Jan Grijs en 

Maria  Krux; plev Philomène Paques-Cals; 

nadienst Zef van den Bergh, Toon de Louw   

 (Schola Gregoriana Sittardiensis) 
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Zondag 20 maart  
 Tweede Zondag vd Veertigdagentijd  

11.30 uur pljrd Miny Reijnders-Kuijpers, 

Marie-Thérèse Coenen; plev Cor de Wit  

en Dory Neilen, overl familieleden Pier-

Weijzen (Petruskoor) 
16.30 uur Vespers  
Maandag 21 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev Gerardus Schulpen en Elisabeth Spetgens 

19.00 uur gestev Corry Close en familie 
Dinsdag 22 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 
ev  overledenen vd fam Smeets-Bouwels 

19.00 uur gestev overledenen van de fam 

Feron-Hoenen,  overl ouders Schaekens-

Peulen en zonen Jozef en Martin 

Woensdag 23 maart 

08.00 uur ev tev H. Odilia, fam Wyszenko, 

Meerts en Hendriks en mgr Ben Janssen 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 24 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur ev zielenrust van Bertha Mevissen 
19.30 uur Lof (samenzang) 
Vrijdag 25 maart  - Maria Boodschap 
 Hoogfeest Aankondiging vd Heer,  
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  
ev Harry Marx, overledenen vd fam Spijkers, 
tev OLV en H. Bernadette voor de bekering 
vd zondaars 

19.00 uur gestjrd Sef Heuts, Nico Bitsch, 

priester van Bisdom Roermond; gestev 

Marijke Eijgelshoven-Eyckeler 

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 26 maart 

08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;  

ev overl grootouders Simonis-Tummers en 

ouders Hage-Simonis 

18.00 uur gestpljrd overl ouders Kissels-van  

Neer en ouders Tossaint-Weerenbeck; 

gestplev levende en overl leden vd fam 

Thijssen en Sevens en tevens voor  

Robert Thijssen, voor de zielenrust van overl 

echtp Jan Grijs en Maria  Krux; pljrd Jo 

Tummers en dochter Vivian; plev Gertruda 

Dieteren-van Neer, overl ouders Bisschops-

Maessen; nadienst Toon de Louw  (samenzang) 
Zondag 27 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd 

11.30 uur gestpljrd Harry Marx, overl 

ouders Frits en Leonie Meulenberg-Schreurs, 

Mia Zentjens-Paes en Wiel Zentjens 

(samenzang) 
16.30 uur Vespers 
Maandag 28 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

19.00 uur gestev echtp Meulenberg-Kleuters 
Dinsdag 29 maart 

08.00 uur gestev levenden en overledenen 

vd fam Bitsch-Lejeune 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Woensdag 30 maart 

08.00 uur ev tev deken Tijssen 
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 31 maart 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks 

19.00 uur ev zielenrust van Bertha Mevissen 
19.30 uur H. Uur 
Vrijdag 1 april 
08.00 uur ev Harry Marx 

19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen; 

gestev overl echtp. Feron-Hoenen en em-

past. Eduard Hoenen, voor heilige priesters 

en religieuzen en voor de vrede  

19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 2 april 
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

 

ST.-MICHIELSKERK 

Zondag 20 februari  
 Zevende Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestpljrd Corry Wetzels-Wilms, 

Elly Bisschops-Wessels; gestplev voor de 

zielenrust van het overl echtp Jan Grijs en 

Maria Krux; pljrd Huub van de Brock  

(Bernadettekoor) 
Zondag 27 februari 
 Achtste Zondag door het jaar 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 

09.30 uur gestplev J.W. Limpens-Houben, 
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voor de zielenrust van het overl echtp Jan 

Grijs en Maria Krux  (samenzang) 
Zondag 6 maart 
 Negende Zondag door het jaar 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestpljrd ZEH Nicolaas Jellema; 
gestplev voor de zielenrust van het overl 
echtp Jan Grijs en Maria Krux; plev overl 
ouders Kleikamp-Cremers  (samenzang) 
Zondag 13 maart 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 

08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,  

09.30 uur gestpljrd Harry Flecken, Frans 

Fiddeleres en Gertrudis Mostard; gestplev 

 voor de zielenrust van het overl echtp Jan 

 

 

Grijs en Maria Krux; 1
e
 pljrd Annie Stassen-

Pfennings (samenzang) 

Zondag 20 maart 

 Tweede 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 Grijs en Maria Krux 

 (Bernadettekoor)  

Zondag 27 maart 

 Derde Zondag vd Veertigdagentijd 
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen 
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van 

het overl echtp Jan Grijs en Maria Krux; 

pljrd Sef Heuts, Konrad Kleuters en Maria 

Kleuters-Stassen (samenzang)

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

Zaterdag 19 februari 
09.00 uur  zegen en gezondheid voor 2 
jarige koorleden, overl echtp Caulfield-
Tholen 
Zondag 20 februari 
  Zevende Zondag door het jaar 
10.30 uur voor Pierre Schmeits, 
voor overl echtp Caulfield-Tholen  
18.30 uur Eva Vita, Evangelisatieviering 
Dinsdag 22 februari 
 Feest van Sint Petrus’ Stoel,   
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen  
Donderdag 24 februari 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 
Zaterdag 26 februari 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 27 februari 
 Achtste Zondag door het jaar 
10.30 uur voor Cor Verbeek, mijn dierbare 
man, lieve pa en opa, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen (Basiliek-koor) 
Dinsdag 1 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 3 maart 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen 

Zaterdag 5 maart 
09.00 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 6 maart, Vastenavondzondag 
 Negende Zondag door het jaar 
10.30 uur voor alle levende en overl leden 
vd Aartsbroederschap, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen  
Dinsdag 8 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 10 maart 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen, tot intentie van Jan 
Schrijen en Jan Bormans  
Zaterdag 12 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 
Zondag 13 maart 
 Eerste Zondag vd Veertigdagentijd 

10.30 uur zeswekendienst voor overl echt-

genoot, vader en opa dhr. Jo Göbbels, voor                                   

overl ouders Van de Broek- Limpens, voor 

overl echtp Caulfield-Tholen (Basiliek-koor) 
Dinsdag 15 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 17 maart 
10.30 uur voor de leden vd Kinderkrans en 
de Aartsbroederschap, voor overl echtp 
Caulfield-Tholen, zegen voor mw Smolders 
bgv haar 65

e
 verjaardag, tevens voor overl 
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ouders Theuws en Smolders, tot intentie 
van Jan Schrijen en Jan Bormans 

Zaterdag 19 maart  
 Hoogfeest van H Jozef,  
 bruidegom vd Maagd Maria 
09.00 uur gestplev zuster Ida Mevissen en 

Harrie Mevissen, voor de zielenrust van 

past-deken Ben Janssen (vw De Mander), 

overl echtp Caulfield-Tholen; ev uit 

dankbaarheid, Sjang Jessen, overl 

grootouders Joseph Brandts en Johanna 

Rouschop uit dankbaarheid  (Basiliek-koor) 
Zondag 20 maart 
 Tweede Zondag vd Veertigdagentijd 
10.30 uur voor alle levende en overl leden 
vd Aartsbroederschap, voor overl ouders 
Castro-Schellinx, voor overl echtp Caulfield-
Tholen 

18.30 uur Eva Vita, Evangelisatieviering 
Dinsdag 22 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 24 maart  
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl 
echtp Caulfield-Tholen, tot intentie van Jan 
Schrijen en Jan Bormans  
Zaterdag 26 maart 
09.00 uur  overl echtp Caulfield-Tholen 

Zondag 27 maart 
 Derde Zondag vd Veertigdagentijd 
10.30 uur voor alle levende en overl 

leden vd Aartsbroederschap, voor overl  

echtp Caulfield-Tholen (Basiliek-koor) 

15.00 uur Vasten-concert 
Dinsdag 29 maart 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

Donderdag 31 maart 
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans 
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp 
Caulfield-Tholen 
Zaterdag 2 april 
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen 

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

 

Parochie H. Bernadette -Baandert 

 

Diaken B. ter Haar: Baandert 23  4513381 

       Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10, 4512275  

Kerkbijdrage: Giro 157.19.73 

 

 
 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 4 maart en vrijdag 1 april  (1

e
  vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de 

weer H.Communie in de parochie rondgebracht. Bent u aan huis gebonden en wilt u toch de 

H.Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4513381. 

 

KERKBALANS 2011: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE  

Een compliment. Dat is wat we de parochianen van de Baandert willen maken. De 

afgelopen maand is de actie Kerkbalans weer gehouden, en daar waar enig pessimisme 

voor de hand lag, mag toch gezegd worden dat de Baandert-parochianen goed zijn blijven 

geven. Zeker zijn er mensen gestopt, maar het overgrote deel van de deelnemers is blijven 

deelnemen. En terecht. Het pastorale team en de vrijwilligers blijven hun werkzaamheden 

voor de parochianen verrichten. 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 
  

St. Pauluskerk: Whitestraat 2 

Diaken R. Fleischeuer: Patchstraat 2,  4528072 
Administratie Parochiecluster: Kloosterplein 10, 4512275  

Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558 
  

7
e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 19 feb 19.00 u. Jrd Dora Hochstenbach – 10e Jrd Gilbert Wilfred Curiël 

Jrd Truus Thissen-Smeets - Nadienst Lène Storms-Brands   

Maandag 21 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 23 feb 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

8
e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 26 feb 19.00 u. Nadienst Lène Storms-Brands 

Maandag 28 feb 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 2 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

9
e
 ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 5 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 7 mrt 19.00 u. Géén H.Mis 

Woensdag 9 mrt 19.00 u. Aswoensdag Lies Tummers en overleden familieleden 

1
E
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 12 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 14 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 16 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

2
e
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 19 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 21 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 23 mrt 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

3
e
 ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 26 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Maandag 28 mrt 19.00 u. OLV van Lourdes 

Woensdag 30 mrt 19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken  

 
 

Overleden 
 

Toon van Gaans, Hoogstaete, 86 jaar   08-01-2011 

Lène Storms-Brands, Hoogstaete, 84 jaar   17-01-2011 

Joke Jeurissen-van Hooy, Hoogstaete, 82 jaar  22-01-2011 

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

Op Carnavalsmaandag, 7 maart, vervalt de avondmis. 

Woensdag 9 maart is het Aswoensdag: verplichte Vasten- en onthoudingsdag.  

In de avondmis van 19.00 uur worden de askruisjes uitgedeeld. 

Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 23 maart bij: 

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

- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres. 

 

Het evangelie op de Tweede Zondag van de Veertigdagentijd 
Tijdens de periode van de voorbereiding op de viering van het hoogfeest van Pasen 

wordt al eeuwen lang op de Tweede Zondag van de Veertigdagentijd in het evangelie 

het verhaal gelezen van de gedaante verandering van Jezus. De verheerlijking van Jezus 

op de berg - volgens de traditie zou dit de berg Tabor zijn - is blijkbaar zo'n belangrijk 

en voor de daarbij betrokken apostelen zo'n ingrijpend gebeuren in het leven van Jezus 

geweest, dat het in elk van drie zogenaamde synoptische evangeliën beschreven is. Zo 

kunnen wij ieder jaar van de driejarige lezingencyclus op deze zondag het verslag van 

dit gebeuren uit een ander evangelie horen voorlezen: in het jaar A uit Matteüs, in het 

jaar B uit Marcus en in het jaar C uit Lucas. Sinds de 15
e
 eeuw wordt dit mysterie uit 

het leven van Jezus Christus -in navolging van het oosten- ook in het Westen nog op een  

aparte dag gevierd, namelijk op 6 augustus. 

Slechts drie apostelen, Petrus, Jakobus en Johannes, zijn met Jezus mee 

gegaan de berg op om dit bijzondere gebeuren mee te maken en daarvan pas 

na Jezus' verrijzenis te getuigen, zoals Jezus hen uitdrukkelijk vraagt. Toen 

pas was de betekenis van deze openbaring tot hen doorgedrongen. De 

apostelen zien hoe de heerlijkheid van God door Jezus’ menselijke gestalte  
gestalte heen wordt uitgestraald. In zijn preek bij dit evangelie zegt de heilige paus Leo 

de Grote (+ 461):'Bij deze gedaanteverandering ging het voornamelijk hierom dat de 

ergernis van het kruis uit het hart van de leerlingen zou worden weggenomen, en dat de 

vernedering van Christus' vrijwillig lijden hen niet in hun geloof zou schokken, wanneer 

hun de voortreffelijkheid van zijn verborgen waardigheid was geopenbaard.' 

In de Veertigdagentijd worden wij geconfronteerd met het lijden en sterven van Jezus, 

waaraan wij deel hebben in de viering van de liturgie, maar dat ons ook in het dagelijks 

leven kan treffen. Op de tweede zondag in deze liturgische tijd wordt ons in het 

evangelie ter bemoediging als een perspectief het paasfeest getoond. Zo wordt hoop 

gegeven dat lijden en dood overwonnen worden, zoals wij vieren met het komende 

paasfeest, wanneer wij met vreugde de heerlijkheid van Jezus' verrijzenis uit de doden 

gedenken. Wij worden tevens aangespoord om naar Jezus te luisteren en in deze tijd van 

voorbereiding zijn woorden ter harte te nemen om zo het paasfeest als waarachtige 

christenen te kunnen vieren. Want zoals bij de doop van Jezus in de Jordaan klinkt ook 

nu een stem uit de hemel om naar Jezus te luisteren bij de bevestiging dat deze Jezus de 

Zoon van God is, zoals de apostelen hebben kunnen zien toen de sluier van zijn 

menselijkheid was weggenomen. 
(Evert de Jong) 
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 .VASTENAKTIE 2011 

‘Plant iets moois voor een ander!’ 
 

Op Aswoensdag 9 maart gaat de Veertigdagentijd van start, en daarmee ook weer de 

jaarlijkse Vastenaktie. Dit jaar stelt de aktie de Filippijnen centraal, in het 

bijzonder de inheemse Mangyan-bevolking op het eiland Mindoro. Zij streven naar 

een duurzaam beheer van hun bosrijke omgeving en strijden tegen de dreigende 

ontbossing ten behoeve van mijnbouw en grootschalige landbouw. Vastenaktie 

ondersteunt verschillende partners in de Filippijnen die niet alleen werken aan 

bescherming van het bos, maar zich ook inzetten voor een veilige en duurzame 

toekomst voor de bevolking. Met de slogan ‘Plant iets moois voor een ander’ wordt 

campagne om gevoerd om deze organisaties te ondersteunen en samen te werken 

aan een bloeiend bestaan voor mensen in de Filippijnen.   

We kunnen de situatie ver weg niet los zien van onze eigen levensstijl hier. Daarom  

biedt Vastenaktie ook een handreiking tot bezinning op ons eigen leven, met de drie 

basiswaarden: soberheid, solidariteit en spiritualiteit. Een bijzonder initiatief dit jaar 

is de Pelgrimstocht, zie pagina 6. 

Vanaf Aswoensdag staan de Vastenaktie-offerblokken weer achterin onze kerken. 

Het bekende Vastenzakje treft u in het volgende parochieblaadje. 

Voor het ophalen van de Vastenzakjes in de Binnenstad in de Goede Week, zijn vrij-

willigers nog zéér welkom! Kunt en wil u helpen, bel dan even naar de administratie! 

 

Een mooie Vasteloavend toegewenst en een goed begin van de Vasten! 

Pastoraal Team: 

Pastoor-deken 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 
 

Centrale administratie parochiecluster: 

Kloosterplein 10   4512275   

e-mail: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

Voor het persoonlijk opgeven van misintenties  

of bespreken van overige zaken is de administratie geopend 

op maandag t/m vrijdag, tussen 10 en 12.30 uur!! 

 

Contact: 

 mbt  H. Doopsel: 

  Diaken B. ter Haar:  4513381 

 mbt H. Huwelijk: 

  Deken Van Rens:     4512275 

 mbt Jeugd- &Jongerenpastoraal: 

Kapelaan Vd Wegen: 4512628 

 mbt parochieblad: 

  Daniëlle Lemmens, 

  administratie:  4512275 

 voor al het overige:  

administratie:  4512275 

Het volgende parochieblad verschijnt op 2 april 2011 en loopt tot 14 mei. 

Kopij aanleveren vóór 25 maart op de administratie (t.a.v. Daniëlle) 

Kloosterplein 10  -  kantoor-fedpetrus@123telcom.nl 

 


